
qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyuiύασφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnασφδmqwertασδyuiopasdfασδφγθμκxcvυξσφbnmσφγqwθeξτσδφrtyuφγςοιopaασδφsdfghjklzxcvασδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgασργκοϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδφγdfghjklzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκσλπpasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργαεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxασδφmοιηξηωχψφσuioψασεφγvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopσδφγasdfghjklzxcvbn

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΛΤΑ ΑΝΘΗ

ΚΟΖΑΝΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009



Στους γονείς μου

- 2 -



Για τη εκπόνηση αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον καθηγητή μου κο Αθανάσιο Βαζακίδη, για την αμέριστη υποστήριξή του, 

για  την  ηθική  συμπαράστασή  του,  για  τις  γνώσεις  του  καθώς και  για  την 

υπομονή που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας.

Το Νομάρχη Γρεβενών κο Δημοσθένη Κουπτσίδη, που με την άδειά 

του  μου  επιτράπηκε  η  πραγματοποίηση  της  έρευνας  στους  χώρους  της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Τον  Γενικό  Διευθυντή  της  Νομαρχίας  και  πρώην  Διευθυντή  μου  κο 

Ιωάννη  Καμαρούλη,  για  την  κατανόηση  και  τη  βοήθεια  του  στα  θέματα 
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Nα  μην  ξεχάσω  να  ευχαριστήσω  για  όλη  του  βοήθεια  τον  Γιάννη 

Καραγιάννη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο  Δημόσιος  Τομέας  στο  σύγχρονο  οικονομικό  περιβάλλον  έχει  ως 

στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών, πέραν της σωστής 

οργάνωσης,  απαραίτητη  είναι  και  η  άμεση  πληροφόρηση  σχετικά  με  το 

κόστος των υπηρεσιών.

 Ο  βασικός  αντικειμενικός  σκοπός  της  εργασίας  αυτής  είναι  να 

παρουσιάσει  τις  βασικές  αρχές  και  διαδικασίες  της  Κατά  Δραστηριότητα 

Κοστολόγησης και να εξετάσει την εφαρμογή των αρχών αυτών στον Δημόσιο 

Τομέα, όπου η ανάγκη για ακριβή κοστολογική πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη. 

Αντικείμενο της εργασίας επίσης αποτελεί και η εφαρμογή της μεθόδου 

σε  Δημόσιο  Φορέα,  ακολουθώντας  τη  μεθοδολογική  προσέγγιση  που 

παρουσιάστηκε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Περιεκτική Ιστορική Αναδρομή της Ελληνικής Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης 

Επί  τουρκοκρατίας,  βασική  μορφή  τοπικής  αυτοδιοίκησης  υπήρξε  η 

κοινότητα,  η  οποία  περιλάμβανε  έναν  ή  περισσότερους  οικισμούς.  Η 

βασικότερη ευθύνη των κοινοτήτων αυτών ήταν η είσπραξη και η πληρωμή 

των  φόρων  στην  κεντρική  διοίκηση.  Σε  πολλές,  όμως,  περιπτώσεις  οι 

ελληνικές  κοινότητες  αναπτύχθηκαν  σημαντικά,  ώστε  να  συμβάλλουν στην 

ενίσχυση  και  διαμόρφωση  της  εθνικής  συνείδησης,  στη  διατήρηση  της 

ελληνικής παράδοσης, των γραμμάτων και των τεχνών, και των θρησκευτικών 

πιστεύω του ελληνικού πληθυσμού, μέσα από τους κόλπους της εκκλησίας. 

Εντούτοις, με τον έντονο τοπικισμό που επικρατούσε, οι ίδιες οι κοινότητες 

αποτέλεσαν  εμπόδιο  στην  προσπάθεια  δημιουργίας  ενός  ενιαίου  και 

συμπαγούς εθνικού κράτους, μετά την Ελληνική Επανάσταση.

Στα  χρόνια  που  ακολούθησαν,  μετά  την  Επανάσταση  η  ελληνική 

επικράτεια χωρίστηκε σε επαρχίες, υποεπαρχίες (ή αντεπαρχίες) – πρώτης 

και  δεύτερης  τάξεως  –  και  κοινότητες.  Οι  έπαρχοι  και  οι  κοινοτάρχες 

διορίζονταν από την κεντρική διοίκηση, με τους κοινοτάρχες να επιλέγονται 

από κατάλογο που πρότειναν οι διοικούμενοι. Με βασιλικό διάταγμα της 27ης 

Δεκεμβρίου 1834 αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση καταργήθηκε και η χώρα 

χωρίστηκε  σε  νομούς  (δέκα  στην  αρχή)  και  σε  επαρχίες.  Επίσης, 

καταργήθηκαν οι κοινότητες και οι οικισμοί που τις απάρτιζαν συνενώθηκαν 

σε δήμους τριών διαφορετικών τάξεων, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Οι 

νομάρχες υπάγονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και διορίζονταν από αυτό. 

Τα  δημοτικά  συμβούλια  εκλέγονταν  από  τους  δημότες,  αλλά  ο  δήμαρχος 

επιλεγόταν από το νομάρχη, από κατάλογο υποψηφίων που συνέτασσε το 

δημοτικό συμβούλιο.
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Η  ριζικότερη  προσπάθεια  αναδιάρθρωσης  του  αυτοδιοικητικού 

συστήματος έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1912. Με το οργανωτικό 

σχήμα  που  εισήγαγε  ο  νόμος  ΔΝΖ/1912  «Περί  συστάσεως  Δήμων  και 

Κοινοτήτων» διασπάστηκαν οι δήμοι και δημιουργήθηκαν χιλιάδες κοινότητες 

σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι κοινότητες αυτές, μικρές και χωρίς πόρους, 

λειτουργούσαν σαν παραρτήματα της κρατικής γραφειοκρατίας για την έκδοση 

πιστοποιητικών  και  ληξιαρχικών  πράξεων,  αντί  να  αποτελούν  φορέα 

ανάπτυξης.

Η κατάσταση στο χώρο της τοπικής διοίκησης παρέμεινε στάσιμη και 

στα επόμενα χρόνια. Η δικτατορία του Μεταξά, η απελευθέρωση, ο εμφύλιος, 

η δικτατορία και στη συνέχεια η μεταπολίτευση, έφεραν ελάχιστες αλλαγές στη 

αυτοδιοίκηση.  Επιπλέον,  η  μετανάστευση  εσωτερικού  και  εξωτερικού, 

οδήγησε  στην  αλλαγή  της  πληθυσμιακής  δομής  της  Ελλάδας  και  στην 

ερήμωση της περιφέρειας. 

Το 1981 άρχισε να πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αλλαγή στο χώρο 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια σειρά από και νομοθετικές ρυθμίσεις, που 

συνεχίζονται και στις μέρες μας. Με το νόμο 1235/1982 επανήλθε ο θεσμός 

των  νομαρχιακών  συμβουλίων  που  πρώτος  είχε  καθιερώσει  ο  Χαρίλαος 

Τρικούπης. Στη συνέχεια με το νόμο 1622/1986 και το προεδρικό διάταγμα 

51/1987, η χώρα χωρίστηκε σε δεκατρείς περιφέρειες.  Με το νόμο 1878/1990 

και στη συνέχεια με το νόμο 2218/1994 οι αρμοδιότητες της παλιάς νομαρχίας 

μεταβιβάζονται στην αιρετή πλέον, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στα όργανά 

της: το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τις Νομαρχιακές Επιτροπές.  

Σε  αυτά  τα  περίπου  160  χρόνια,  η  νομαρχιακή  διοίκηση,  με  τις 

διάφορες μορφές της, διατήρησε τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ο νομός και η 

νομαρχία αποτέλεσαν έναν από τους πιο σταθερούς κρατικούς θεσμούς. Με 

τη  ριζική  αλλαγή  το  1994,  οι  νεοσυσταθείσες  τότε  Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις,  «κληρονομούν»  ένα  ανομοιογενές  προσωπικό  που 

προέρχεται  από  διαφορετικές  κρατικές  υπηρεσίες,   με  κατακερματισμένο 

μισθολογικό,  επιδοματικό  και  υπηρεσιακό  καθεστώς,  καθώς  και  πληθώρα 

αρμοδιοτήτων με χαρακτήρα κεντρικής εξουσίας χωρίς κονδύλια.
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Το 1997 ψηφίστηκε  ο  νόμος  2539/1997,  γνωστός  και  ως  «Ιωάννης 

Καποδίστριας».  Οι  πρωτοβάθμιοι  οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης 

επανακαθορίζονται με πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια. Ειδικότερα, με 

τον «Καποδίστρια» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του δημιούργησαν 

901 δήμους και 130 κοινότητες, από τους 369 δήμους και τις 5.554 κοινότητες 

της απογραφής του 1991.

Το υπόλοιπο περιφερειακό διοικητικό σύστημα έχει ως εξής: Η χώρα 

χωρίζεται σε 13 περιφέρειες και 52 νομούς. Τα όρια των νομών, ορίζουν και 

τα όρια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που αποτελούν τους οργανισμούς 

τοπικής  διοίκησης  β’  βαθμού.  Ειδική  περίπτωση  αποτελούν  οι  τρεις 

διευρυμένες  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις,  γνωστές  και  ως  υπερνομαρχίες 

(Αθηνών – Πειραιώς, Έβρου – Ροδόπης, Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης), εντός 

των οποίων τα όρια των νομών ορίζουν αντίστοιχα νομαρχιακά διαμερίσματα. 

Από  την  παλιότερη  διοικητική  διαίρεση  των  νομών  σε  επαρχίες,  η  οποία 

καταργήθηκε,  με  τον  «Καποδίστρια»  εξακολουθούν  να  υφίστανται  18 

επαρχεία, από τα οποία 4 στην ηπειρωτική χώρα και 14 στη νησιωτική.

2. Ο ρόλος της Σύγχρονης Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία 

Με δεδομένο ότι το 60% (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, 2006) των συναλλαγών των πολιτών διενεργούνται μέσω 

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο βασικός ρόλος τους δεν μπορεί να είναι 

άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως η Διεύθυνση 

Υγείας και Πρόνοιας, που σαν κύριο στόχο έχει την εξασφάλιση της δημόσιας 

υγείας, τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, με βασικό μέλημα της 

την προστασία του περιβάλλοντας, τη Διεύθυνση Εμπορίου, με μία από τις 

αποστολές την προστασία του καταναλωτή, επιβεβαιώνουν τον παραπάνω 

ρόλο.
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Η εμπειρία των προσώπων που εμπλέκονται στα κοινά, αποδεικνύει 

ότι κανένας δεν μπορεί να οργανώσει πιο αποτελεσματικά αυτές τις υπηρεσίες 

στον  πολίτη  από  μια  τοπική  εξουσία  με  αρμοδιότητες  και  πόρους.  Πόροι 

απαραίτητοι ώστε η Αυτοδιοίκηση να είναι ικανή:

 Να  σχεδιάζει,  να  προγραμματίζει  και  να  προωθεί  την  τοπική 

ανάπτυξη με έργα υποδομής. 

 Να  στηρίζει  την  τοπική  οικονομία  και  να  αξιοποιεί  όλες  της  τις 

δυνατότητες της, χρησιμοποιώντας όλο το ανθρώπινο δυναμικό που 

διαθέτει.

 Να αναπτύσσει Κοινωνικό Ρόλο.

 Να οργανώνει την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση του πολίτη.

 Να θεώρει την ποιότητα ζωής και το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του 

πολίτη, αναφαίρετα δικαιώματα και στοιχεία της καθημερινότητάς του.

Επιπλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αποτελεσματική στη 

διοίκηση και οργάνωσή της, χωρίς να χάσει όμως το δημόσιο χαρακτήρα της, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, που 

έχουν επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα.

Βάση  όλων  των  παραπάνω  είναι  οι  αρχές  την  νομιμότητας,  της 

ισότητας  και  της  αμεροληψίας.  Αρχές  αναγκαίες  για  τη  συγκρότηση  ενός 

σύγχρονου  κράτους,  και  απαραίτητες  προκειμένου  να  αναπτυχθεί  σχέση 

εμπιστοσύνης  ανάμεσα  στους  πολίτες  και  το  κράτος,  αλλά  και  σχέση 

εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  υπαλλήλων  και  των  διοικήσεων  των  δημόσιων 

φορέων.

 

Οι  παραπάνω  αρχές,  πρέπει  να  συνδυαστούν  με  τις  αρχές  της 

αποτελεσματικότητας,  της  αποδοτικότητας,  της  οικονομικότητας  και  της 

ποιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του στρατηγικού στόχου 

που είναι η καλύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη. 
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3. Σημερινή Πραγματικότητα – Προβλήματα – Δράσεις 

Αν  και  πολλά  θετικά  βήματα  έχουν  πραγματοποιηθεί  τα  τελευταία 

χρόνια,  στη  Δημόσια  Διοίκηση,  και  κατ’  επέκταση  και  στην  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση,  κυρίως  με  την  είσοδο  των  νέων  τεχνολογιών,  η  σημερινή 

πραγματικότητα  στην  δημόσια  διοίκηση  συνεχίζει  να  χαρακτηρίζεται  από 

γραφειοκρατία,  απουσία  στρατηγικής  δράσης,  σπατάλη  διαχείρισης  των 

δημόσιων  πόρων,  διαφθορά,  διοικητική  ισοπέδωση,  απουσία  ορθολογικής 

σχεδίασης θέσεων εργασίας. 

Συνέπεια  των  παραπάνω:  το  κόστος  των  παραγόμενων 

αποτελεσμάτων των δημόσιων υπηρεσιών να υπολείπεται του οφέλους.

Η Κεντρική Διοίκηση αλλά και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πάσχουν από τις ίδιες «διοικητικές ασθένειες» :

 Αναποτελεσματικό Σύστημα Διοίκησης.

Το  νομικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  των  δημόσιων 

υπηρεσιών  εμφανίζει  αδυναμίες,  το  επίπεδο  προγραμματισμού  είναι  πολύ 

χαμηλό,  υφίσταται  ανεπάρκεια  ελέγχου  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων 

στοιχεία  που  αποτελούν  περιοριστικό  παράγοντα  άσκησης  διοίκησης  και 

ανασταλτικό  παράγοντα  ώστε  να  εφαρμοστούν  σύγχρονες  μέθοδοι  και 

εργαλεία  διοίκησης.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  άναρχη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όπου σε υπηρεσίες παρατηρείται  η 

έλλειψη  ειδικοτήτων  για  την  ολοκλήρωση  μιας  δραστηριότητας,  με 

αποτέλεσμα η εργασία να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη ή φορέα  (π.χ. η 

έλλειψη μηχανικών για την εκπόνηση μελετών οδηγεί την ανάθεση τους σε 

αναπτυξιακές εταιρείες) και σε άλλες ειδικότητες να παρατηρείται πλεόνασμα 

προσωπικού.  Το  τελευταίο  καιρό  το  πρόβλημα  της  διαχείρισης  του 

προσωπικού  εντείνεται  με  τις  νέες  μορφές  εργασίας  (stage,  μερική 

απασχόληση, συμβάσεις έργου), όπου σε πολλές περιπτώσεις το προσωπικό 

αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 25% του συνόλου των εργαζομένων. 
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 Δαιδαλώδες Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.

Η σημερινή λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών, είναι επιβαρυμένη 

με  ένα  αναποτελεσματικό  νομικό  πλαίσιο  λειτουργίας,  το  οποίο  καθορίζει 

πολλές περιπτώσεις και το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της.

 Χαμηλή Ποιότητα Υπηρεσιών.

Οι  βασικές  αιτίες  που  προσδιορίζουν  τη  χαμηλή  ποιότητα   των 

παρεχομένων  υπηρεσιών  είναι  οι  γραφειοκρατικές  διαδικασίες,  όπως 

προείπαμε, οι άσκοπες μετακινήσεις πολιτών μεταξύ φορέων και υπηρεσιών, 

η ελλιπής ενημέρωση, οι υψηλοί χρόνοι διεκπεραίωσης αιτημάτων.

 Προβληματική Σχέση Πολίτη – Κράτους.

Ο πολίτης, ακόμη και σήμερα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη Δημόσια 

Διοίκηση  με  αρνητικά  συναισθήματα.  Συναισθήματα  που  προφανώς 

προκύπτουν  από τα  φαινόμενα  διαφθοράς  και  αδιαφάνειας,  καθώς  και  το 

χαμηλό επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνει,  και  που τον  αναγκάζει  να 

χάνει πολύτιμο χρόνο και χρήμα για να διεκπεραιώσει της συναλλαγές του με 

το δημόσιο.

Το θετικό, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης για την ανάγκη 

καταπολέμησης  της  γραφειοκρατίας,  της  αποτελεσματικής  λειτουργίας  των 

δημόσιων υπηρεσιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι ότι το 

Υπουργείο  Εσωτερικών,  δεν  παρέμεινε  απλός  θεατής  αφήνοντας  τις 

απαιτήσεις  των  καιρών  να  προσπεράσουν  τη  Δημόσια  Διοίκηση,  αλλά 

θέσπισε μια σειρά από μέτρα τα σημαντικότερα εκ’ των οποίων είναι:

 Με  νόμο  προωθήθηκαν  μέτρα  που  μεταξύ  των  άλλων  δίνουν  τη 

δυνατότητα  αυτόκλητης  αναζήτησης  δικαιολογητικών  από  την 

υπηρεσία για λογαριασμό του πολίτη, καθώς και την κατάργηση της 
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υποχρέωσης του πολίτη να προσκομίζει  διπλά δικαιολογητικά στις 

διάφορες υπηρεσίες, για τις επόμενες φάσεις της ίδιας διαδικασίας. 

 Ορίστηκε  ανώτερο  όριο  50  ημερών  για  τη  διεκπεραίωση  των 

υποθέσεων των πολιτών, και έγγραφη υποχρέωση ενημέρωσης και 

αιτιολόγησης σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω ημερών. Σε 

περίπτωση μη εκπρόθεσμης υλοποίησης του αιτήματος, ο πολίτης 

ζητάει και λαμβάνει αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη, το ύψος 

της οποίας καθορίζεται από αρμόδια επιτροπή. 

 Μερίμνησε  για  τη  συμμετοχή  των  δημόσιων  υπηρεσιών  –  και  της 

Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  –  στο  Εθνικό  Δίκτυο  Δημόσιας 

Διοίκησης «Σύζευξις».  

 Αναφέρεται   ειδικότερα  το  έργο  «Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό 

Σύστημα  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης»  (προϋπολογισμού 

141.353.951€), σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός όλων των 

Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων,  με  την  εφαρμογή  σύγχρονων 

τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  για  την  καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Ενισχύθηκε  ο  ρόλος  των  ΚΕΠ,  εξασφαλίστηκαν  οι  πόροι  που 

εγγυώνται  την βιωσιμότητά τους  και  ψηφίστηκαν οι  διατάξεις που 

επιτρέπουν  στα  ΚΕΠ  να  αποκτήσουν  μόνιμο  προσωπικό, 

αξιοποιώντας ιδίως το προσωπικό που ήδη υπηρετεί. 

 Σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., συγκεντρώνονται στοιχεία από της 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το προσωπικό που απασχολούνται 

σ’  αυτές,  προκειμένου  να  συγκροτηθεί  Μητρώο  Εργαζομένων,  το 

οποίο θα επιτρέψει τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας σχετικό με τον 

αριθμό και το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού και θα 

συμβάλει στον σωστό προγραμματισμό προσλήψεων, ανάλογα με τις 

πραγματικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο  της  εφημερίδας  «Καθημερινή»,  (2009),  αναφέροντας  μελέτη 

που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας, 

με  τίτλο  ''Σύσταση  Επιχειρήσεων  και  Γραφειοκρατία'' επισημαίνει  ότι  η 

γραφειοκρατία  εξακολουθεί  να  αποτελεί  ένα  δυσβάστακτο  κόστος  για  τις 

επιχειρήσεις. 
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Η  ίδια  μελέτη  αναφέρει  έρευνα  με  τίτλο  Doing  Business  2009,  της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία μέχρι και τον Ιούνιο του 

2008,  υποστηρίζει  ότι  το  κόστος  μειώθηκε  στο  10.2%  του  κατά  κεφαλήν 

Ακαθάριστου  Εθνικού  Εισοδήματος,  τοποθετώντας  την  Ελλάδα  στην  133η 

θέση ανάμεσα σε 181 χώρες, από την 152η θέση του 2007 ανάμεσα σε 178 

χώρες. 

Όπως  αναφέρει  το  άρθρο:  αν  και  τα  τελευταία  χρόνια  έχει 

εκσυγχρονιστεί  το  νομικό  πλαίσιο,  πρέπει  να γίνουν ακόμη πολλά βήματα 

ώστε  να  συμβαδίσουμε  με  τις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης  εποχής. Όπως 

προκύπτει από τη μελέτη, αν και έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες με σκοπό 

τη  βελτίωση  των  γραφειοκρατικών  διαδικασιών,  γεγονός  το  οποίο 

επιβεβαιώνεται κατά ένα ποσοστό με την μείωση του κόστους, παρόλα αυτά, 

το  συνολικό  κόστος  το  οποίο  επιφέρουν  οι  μακροσκελείς  γραφειοκρατικές 

διαδικασίες  για  την  ίδρυση  επιχειρήσεων  παραμένει  σε  αρκετά  υψηλά 

επίπεδο. Επιπλέον,  οι  προσπάθειες  για  βελτίωση  και  απλοποίηση  των 

γραφειοκρατικών  διαδικασιών,  καθώς  και  οι  προτάσεις  για  πιθανές 

μεταρρυθμίσεις, ήρθαν σε σύγκρουση με τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες και 

τα υπουργεία καταλήγοντας σε αδιέξοδο.

Και  το  άρθρο  συνεχίζει:  Εάν  στο  κόστος  συνυπολογιστούν  τόσο  οι 

χαμένες  εργατοώρες  και  τα  ημερομίσθια  των  ενδιαφερομένων,  όσο και  τα 

σταθερά μηνιαία έξοδα και το κόστος ευκαιρίας μιας επιχείρησης, η οποία δε 

λειτουργεί  λόγω  καθυστέρησης  από  τους  δημόσιους  φορείς  για  την 

ολοκλήρωση των  διαδικασιών,  τότε  το  πραγματικό  κόστος  αυξάνεται  κατά 

πολύ περισσότερο.

Και καταλήγει προτείνοντας ως λύση το μοντέλου του Βελγίου όπου: Η 

συνδρομή της τεχνολογίας και του διαδικτύου αποδεικνύεται καταλυτική στην 

συνολική  διαδικασία  σύστασης  των  επιχειρήσεων,  μειώνοντας  σημαντικά, 

τόσο τον χρόνο όσο και τον κόπο που απαιτείται σήμερα στην Ελλάδα, και 

όπου απαιτούνται  συνολικά  τέσσερις  (4)  ημέρες  για  την  ολοκλήρωση των 

διαδικασιών. Καθώς και την πρόταση εφαρμογής του συστήματος της Γαλλίας, 
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η  οποία  χρησιμοποιεί  πέντε  μόλις  διαδικασίες  για  τη  σύσταση  των 

επιχειρήσεων.

4. Προτάσεις για  Εφαρμογή Σύγχρονων Μεθόδων και     
    Εργαλείων Διοίκησης στη Δημόσια Διοίκηση 

Σπουδαίο  ρόλο  στην  ολοκλήρωση  της  διοικητικής  μεταρρύθμισης, 

πέρα  από  τις  δράσεις  που  πραγματοποιούνται,  είναι  και  η  εφαρμογή 

σύγχρονων  μεθόδων  διοίκησης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  και  κατ’  επέκταση 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια συνολική αναβάθμιση των 

διοικητικών λειτουργιών του κράτους και της Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη 

ώστε να διασφαλίζονται:

 Διοίκηση με στόχους και παροχή υπηρεσιών ποιότητας

 Η προώθηση της διαφάνειας και η αντιμετώπιση της διαφθοράς

 Η  συνεχής  και  συστηματική  αξιολόγηση  με  βάση  σαφή  και 

μετρήσιμα κριτήρια

 Η  τυποποίηση,  απλούστευση  και  ο  έλεγχος  των  διοικητικών 

διαδικασιών με βάση σαφή κριτήρια ανάλυσης κόστους – κοινωνικής 

ωφέλειας.

4.1. Αξιολόγηση 

Η λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας (Διεύθυνση, Τμήμα) αξιολογείται 

στο σύνολό της, συστηματικά, μέσω αντικειμενικών προγραμμάτων επίτευξης 

στόχων  και  σαφή  κριτήρια  (π.χ.  αριθμός  αιτημάτων  πολιτών  που 

διεκπεραιώθηκαν, χρόνοι διεκπεραίωσης).

Η συνεχής και συστηματική αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση όλων των 

σύγχρονων  μέσων,  όπως  ηλεκτρονικά  δημοψηφίσματα,  δημοσκοπήσεις, 

γνώμη φορέων, αξιολογήσεις Ελεγκτών.
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Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε εκθέσεις και αξιολογούνται από την 

διοίκηση, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το  σημαντικότερο  κεφάλαιο  της  Δημόσιας  Διοίκησης  είναι  το 

ανθρώπινο δυναμικό της.

Η αποτελεσματική του λειτουργία προϋποθέτει:

 Πολιτικές  προσωπικού  και  διοίκηση  ανθρώπινου  δυναμικού  που 

στηρίζουν την αξιοκρατική πρόσληψη, αξιολογούν αντικειμενικά την 

προσφερόμενη εργασία, ενθαρρύνουν την άμιλλα και επιβραβεύουν 

τις αποκτώμενες δεξιότητες και το παραγόμενο έργο.

 Προγράμματα δράσης,  με συγκεκριμένους και  ποσοτικοποιημένους 

στόχους,  εξασφαλισμένους  πόρους,  χρονοδιαγράμματα,  αξιόπιστα 

συστήματα  διοίκησης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  της 

εφαρμογής τους.

 Επαρκή τεχνική υποδομή, σύγχρονο εξοπλισμό με αξιοποίηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εργασιακές συνθήκες 

υγιεινής και ασφάλειας.

 Ομοιογενές σύστημα αμοιβών, που θα λαμβάνει υπόψη τη γνώση, 

την  ιδιαιτερότητα  του  αντικειμένου,  τις  συνθήκες  εργασίας,  τις 

αρμοδιότητες, τις ευθύνες των υπαλλήλων.

 Σύστημα αξιολόγησης και  εξέλιξης υπαλλήλων,  που εντάσσεται  σε 

μια  σύγχρονη  πολιτική  ανάπτυξης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και 

οφείλει να ικανοποιεί  την ύπαρξη ιεραρχίας, να υιοθετεί συστήματα 

επιλογής με βάση τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές. Η ιεραρχική 

εξέλιξη  του  υπαλλήλου  γίνεται  με  βάση  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά 

προσόντα  του  και  την  αξιολόγηση  της  απόδοσής  του  και  της 

συμμετοχής του στην επίτευξη των στόχων της υπηρεσίας  του με 

αδιάβλητα, αξιοκρατικά και μετρήσιμα κριτήρια.

 Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.
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4.3. Τυποποίηση, Απλούστευση και Έλεγχος Διαδικασιών.

Μέχρι και σήμερα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση δίνεται έμφαση στη 

διασφάλιση της νομιμότητας και της διοικητικής δράσης. Η τυπική νομιμότητα 

ενεργειών είναι απαραίτητη, δεν αποτελεί όμως αποκλειστικό μέτρο διοίκησης. 

Η χρηστή διοίκηση απαιτεί  αποτελεσματικότητα,  αποδοτικότητα,  διαφάνεια, 

ποιότητα.

Τα στοιχεία αυτά διασφαλίζονται μέσα από την αξιοποίηση όλων των 

σύγχρονων  τεχνικών  ποσοτικής  και  ποιοτικής  αποτίμησης  του  διοικητικού 

αποτελέσματος  και  για  αυτό  πρέπει  να  δημιουργηθεί  ένας  λειτουργικός 

μηχανισμός αποτίμησης του έργου των δημόσιων υπηρεσιών.

Η  τυποποίηση  και  η  απλούστευση  των  διοικητικών  διαδικασιών 

αποτελεί  έναν  από  τους  ισχυρότερους  μηχανισμούς  διαφάνειας  και 

αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Έναν  τέτοιο  μηχανισμός  στήριξης,  μπορεί  να  αποτελέσει  η 

κοστολόγηση, όπου κάθε αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να 

συνοδεύεται, σε συνδυασμό με την επαρκή στελέχωση και τους αναγκαίους 

πόρους.

5. Κόστος – Κοστολόγηση 

Για να μπορέσει, λοιπόν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σαν θεσμός να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, κρίνεται σκόπιμο από 

τους  φορείς  που  ασκούν  διοίκηση,  να  εφαρμόσουν  σύγχρονα  μοντέλα 

διοίκησης, και όπως αναφέραμε παραπάνω, η κάθε αρμοδιότητα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρέπει να συνδέεται μετά από κοστολόγηση.

Ένα τέτοιο μοντέλο κοστολόγησης εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, 

προσπαθώντας  να  εφαρμόσουμε  μια  νέα  μέθοδο  κοστολόγησης,  για  τα 

ελληνικά δεδομένα,  την  Κατά  Δραστηριότητα Κοστολόγηση (Activity Based 

Costing).

- 17 -



Ο όρος «κόστος» χρησιμοποιείτε στην καθημερινή ζωή από όλους μας. 

Η έκφραση «όλα έχουν το κόστος τους» - υπονοεί ότι το κάθε τι, κάθε μας 

ενέργεια,  κάθε  μας  απόφαση,  κάθε  πράξη  μας  απαιτεί  και  μία  θυσία, 

προκειμένου  να  έχουμε  το  προσδοκώμενο  αποτέλεσμα.  Έτσι  και  οι 

οικονομικές  μονάδες,  προκειμένου  να  εκπληρώσουν  τους  σκοπούς  τους 

πραγματοποιούν θυσίες.

Ένας  γενικός  ορισμός  του  κόστους  δίνεται  από  το  Ελληνικό  Γενικό 

Λογιστικό  Σχέδιο,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  «κόστος  είναι  η  διάθεση  ή  η 
επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών και άυλων 
αγαθών  και  υπηρεσιών  με  σκοπό  τη  χρησιμοποίησή  τους  για  την 
πραγματοποίηση  εσόδων  από  πωλήσεις  ή  την  κάλυψη  κοινωνικών 
αναγκών».

Από  τον  παραπάνω  ορισμό  προκύπτει  ότι  το  κόστος  αποτελεί  την 

κινητήριο δύναμη για τη λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας. Όσο μικρότερο 

είναι το κόστος απόκτησης των αναγκαίων μέσων δράσης για την εκτέλεση 

της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο πιο επιτυχείς κρίνεται η εκτέλεση των 

έργων.  Άρα,  είναι  προφανής  η  μεγάλη  σπουδαιότητα  της  ανάλυσης  του 

κόστους για τη Διοίκηση, ώστε οι πληροφορίες που θα παρέχονται από τα 

διάφορα  συστήματα  κοστολόγησης  να  είναι  αξιόπιστες,  για  τον  σωστό 

σχεδιασμό της δράσης και για τη σωστή λήψη αποφάσεων. 

6. Παρουσίαση Εργασίας

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια.

Ειδικότερα το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, με τις οργανωμένες διευθύνσεις και τμήματα. Στο 

κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  επίσης  συνοπτικά  και  οι  αρμοδιότητες  του 

κάθε τμήματος.

- 18 -



Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται εν συντομία το βασικό αντικείμενο της 

μελέτης μας, που είναι μελέτη και η εφαρμογή της μεθόδου  Activity Based 

Costing (Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση). Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει  η 

βασική  εισαγωγή  στη  μέθοδο,  θα  αναπτυχθούν  τα  πλεονεκτήματά  και  τα 

μειονεκτήματα της έναντι  της παραδοσιακής μεθόδου κοστολόγησης και θα 

παρουσιαστεί η βιβλιογραφική αναφορά.

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναδεικνύεται η μέθοδος την οποία 

ακολουθήσαμε  για  να  την  εφαρμογή  της   Activity Based Costing σε  ένα 

επιλεγμένο τμήμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 Και  τέλος  στο  τέταρτο  κεφάλαιο  εφαρμόζουμε  την  μέθοδο,  με 

πραγματικά στοιχεία κόστους, ώστε τα αποτελέσματά να δοθούν στη Διοίκηση 

της υπό εξέταση Διεύθυνσης, για τη λήψη αποφάσεων ή μέτρων.
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρακάτω όροι αντλήθηκαν  από το λεξικό: Σταφυλίδης Α. Δημήτριος, 
(2003),  «ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ», έκδοση 2η, εκδόσεις Σταφυλίδη, Αθήνα.

Activity Accounting: [Πληροφοριακή Λογιστική]. Είναι το λογιστικό σύστημα 

καταγραφής  πληροφοριών  και  παραγωγής  καταστάσεων  και  εκθέσεων 

εσόδων/εξόδων  το  οποίο  ταξινομεί  τα  οικονομικά  στοιχεία  ανάλογα  με  τις 

περιοχές ευθύνης μέσα στην επιχείρηση.

Activity Based Costing ABC: [Λογιστική  Κόστους  Δραστηριότητας]. 

Λογιστική  μέθοδος  προσέγγισης  του  προβλήματος  διαπίστωσης  και 

επιμερισμού του κόστους ενός προϊόντος, που βασίζεται στην  εντόπιση των 

κυριότερων επιχειρηματικών λειτουργιών, την κατηγοριοποίηση του κόστους 

ανά  λειτουργία,  την  μείωση  ή  και  την  εξάλειψη  των  λειτουργιών  που  δε 

φέρουν  προστιθέμενη  αξία  και  τον  επιμερισμό  του  κάθε  κόστους  με  τον 

εντοπισμό διαφόρων λειτουργιών της  παραγωγής και  της  διανομής  και  τα 

γεγονότα  ή  τις  συνθήκες  οι  οποίες  προκαλούν  ή  «οδηγούν»  αυτές  τις 

λειτουργίες  να  δημιουργήσουν  κόστος.  Η  επιχείρηση  που  χρησιμοποιεί  τη 

μέθοδο  αυτή  δημιουργεί  έτσι  μικρότερες  ομάδες  κόστους,  οι  οποίες 

επιμερίζονται είτε απευθείας στο προϊόν ή την εργασία ή σε αυτόνομη γραμμή 

παραγωγής του προϊόντος. Οι λειτουργίες αυτές που προκαλούν το κόστος 

αποκαλούνται  cost drivers.  Μόλις  εντοπισθεί  ένας  οδηγός  κόστους,  τα 

έμμεσα κόστη που προκαλεί μπορούν είτε  α)  να καταχωρηθούν σαν νόμιμα 

κόστη  παραγωγής  και  να  επιμερισθούν  απευθείας  στο  προϊόν  ή  την 

διαδικασία παραγωγής του β) είτε να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν με την 

μείωση ή την εξάλειψη της λειτουργία. 

Activity: [Δραστηριότητα, Ενέργεια]. Κάθε συγκεκριμένη λειτουργία – ενέργεια 

μιας παραγωγικής διαδικασίας.  Η ολοκλήρωση κάθε ενέργειας αποκαλείται 

γεγονός (enent).

Allocation: [Επιμερισμός,  Κατανομή  ,  Διανομή].  Στην  κοστολόγηση  (cots 

accounting) είναι η διαδικασία καταλογισμού του συνολικού κόστους σε επί 
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μέρους λειτουργίες, τμήματα ή δραστηριότητες της επιχείρησης με τη χρήση 

των ειδικών προς τούτο κλειδιών μερισμού (allocation keys).

Business  process: [Επιχειρηματική  διαδικασία].  Μεθοδική  διαχείριση 

σχετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων, που λειτουργούν υπό συγκεκριμένες 

ρυθμίσεις διαδικασιών, με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Capacity: [Ικανότητα].  Παραγωγική  Ικανότητα  ενός  μηχανήματος,  ενός 

εργοστασίου, ενός τμήματος κ.τ.λ..

Cost Accounting:  [Λογιστική  Κόστους].  Κλάδος  της  λογιστικής  που 

ασχολείται  με  την  παροχή  λεπτομερών  πληροφοριών  για  το  κόστος 

παραγωγής ενός προϊόντος.

 

Cost: [Κόστος]. Οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για 

την παραγωγή και πώληση των προϊόντων της. Το κόστος μιας επιχείρησης 

κατηγοριοποιείται  με βάση τις  λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης 

και με την έννοια αυτή έχουμε δαπάνες παραγωγής, πωλήσεων, διανομής, 

διοίκησης  και  χρηματοοικονομικών.  Εναλλακτικά  οι  δαπάνες 

κατηγοριοποιούνται σε άμεσες που είναι οι δαπάνες για υλικά παραγωγής και 

εργατικό  κόστος  και  σε  έμμεσο  κόστος.  Επιπλέον  το  κόστος  μπορεί  να 

κατηγοριοποιηθεί με βάση το προϊόν. Η κατηγοριοποίηση και ανάλυση του 

κόστους  είναι  απαραίτητη  για  την  κοστολόγηση  των  προϊόντων  της 

επιχείρησης,  τον  διοικητικό  έλεγχο  και  τη  λήψη  αποφάσεων.  Ο 

προσδιορισμός και  η  κατηγοριοποίηση των διαφόρων κατηγοριών κόστους 

είναι  το  βασικό  αντικείμενο  της  διοικητικής  λογιστικής  (management 
accounting).

Cost Allocation: [Αντιστοίχηση κόστους]. Ο προσδιορισμός του κόστους με 

την  χρησιμοποίηση  στόχων  κόστους.  Αναφέρεται  επίσης  και  ως  διανομή 

κόστους  (cost distribution). Υπάρχουν  τρεις  βασικοί  παράγοντες  στην 

διανομή του κόστους  1. ο προσδιορισμός του αντικειμένου κοστολογήσεως. 

Αντικείμενο  κοστολογήσεως  μπορεί  να  είναι  το  προϊόν,  οι  διαδικασίες, 

διάφορες  εργασίες  ή  και  τμήματα.  2. η  επιλογή  και  συσσώρευση  των 
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δαπανών που συνδέονται με το αντικείμενο κοστολόγησης. Παραδείγματος 

χάριν, το κόστος παραγωγής, πωλήσεων, διοίκησης, συνδυασμένο κόστος, 

κ.τ.λ.. 3. η επιλογή της μεθόδου προσδιορισμού των 1. και 2.. Για παράδειγμα 

μια  βάση  αντιστοίχηση  δαπανών παραγωγής  είναι  η  εργατώρα,  ο  χρόνος 

λειτουργίας των μηχανών ή οι μονάδες παραγωγής. 

Cost Center:  [Κέντρο  Κόστους].  Στοιχείο  που δεν  παράγει  έσοδα για  μια 

επιχείρηση και όπου το κόστος μπορεί να υπολογιστεί και να αντιστοιχιστεί 

ανεξάρτητα από το κόστος των άλλων τμημάτων της επιχείρησης.

Cycle Time: [Χρόνος  Ολοκλήρωσης  Εργασιών].  Ο χρόνος  που απαιτείται 

από  κάθε  σταθμό  παραγωγής  για  να  ολοκληρώσει  τη  δουλειά  που  του 

αναλογεί.

Direct Cost:  [Άμεσο Κόστος]. Είναι το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης 

που  συνδέεται  άμεσα  με  την  παραγωγή  ενός  προϊόντος  και  μπορεί  να 

επιμεριστεί στις παραγόμενες μονάδες του προϊόντος αυτού, σε αντίθεση με 

το  έμμεσο  κόστος  (indirect cost)  που  δεν  συνδέεται  άμεσα  με  την 

παραγωγή του προϊόντος και  δεν μπορεί  να επιμεριστεί  στις  παραγόμενες 

μονάδες του.

Direct Labor (Cost):  [Άμεσο  Κόστος  Εργασίας].  Λογιστικός  όρος  που 

προσδιορίζει το κόστος της εργασίας που σχετίζεται άμεσα με την παρασκευή 

των προϊόντων και μπορεί να καταμεριστεί  σε κάθε επιμέρους μονάδα του 

τελικού προϊόντος.

Effectiveness: [Αποδοτικότητα]. Πρόκειται για γενικό όρο που υποδηλώνει τη 

σύγκριση  της  πραγματικής  απόδοσης  σε  κάποιο  τομέα  (κέρδη, 

παραγωγικότητα κ.τ.λ.) σε σχέση με την προγραμματισμένη απόδοση.

Efficiency: [Αποτελεσματικότητα].  Γενικά  πρόκειται  για  την  όσο  γίνεται 

καλύτερη αξιοποίηση των μέσων που έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση ή 

τη λειτουργία της με όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος.
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Environment: [Περιβάλλον]. Είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τον οργανισμό ( για παράδειγμα αναφερόμαστε στο οικονομικό περιβάλλον, 

στο τεχνολογικό περιβάλλον ή στο περιβάλλον της αφοράς).

Fixed Asset: [Πάγιο Στοιχείο]. Το περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που 

έχει, κατά κανόνα, φυσική υπόσταση και χρησιμοποιείται για παραπάνω από 

ένα οικονομικά έτη.

Fixed Cost: [Σταθερό Κόστος]. Κόστος που παραμένει σταθερό και όταν η 

ποσότητα παραγωγής κάποιού προϊόντος μεταβάλλεται σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο.

Full  cost: [Συνολικό  κόστος].  Το  κόστος  όλων  των  δραστηριοτήτων  που 

απαιτούνται για την παραγωγή κάποιού προϊόντος. 

Function Cost: [Έξοδο ανά Δραστηριότητα]. Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη 

διεργασία από την οποία προήλθε το κόστος.  Π.χ.  προώθηση πωλήσεων, 

πρώτες ύλες, μεταφορικά, κ.τ.λ..

Indirect Cost And Expense: [Έμμεσο  Κόστος  και  Έμμεσες  Δαπάνες]. 

Στοιχεία κόστους και δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγική 

διαδικασία, π.χ. ασφαλιστικές δαπάνες.

Job Order Costing: [Κοστολόγηση Σειράς Εργασίας] Σύστημα κοστολόγησης 

με το οποίο προσδιορίζεται το κόστος της κάθε εργασίας με μια διαδικασία 

επιμερισμού όλων των λειτουργικών δαπανών σε αυτή.

Joint Cost: [Κοινό Κόστος]. Το κόστος που προκύπτει από την παραγωγή 

δύο  ή  περισσοτέρων  προϊόντων  που  προέρχονται  από  κοινή  διαδικασία 

παραγωγής και τη χρησιμοποίηση κοινών πρώτων υλών.

Lead Time: [Χρόνος Παράδοσης].  Το διάστημα που μεσολαβεί  μεταξύ της 

υποβολής μιας παραγγελίας και της υλοποίησης της.(ή το χρονικό διάστημα 
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μεταξύ  της  αίτησης  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  και  της  πραγματικής 

παράδοσης της υπηρεσίας).

Life Cycle Costing: [Κόστος  Κύκλου  Ζωής  Προϊόντος].  Τα  κόστη  που 

συνδέονται με καθένα από τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Managerial Accounting:  [Διοικητική  Λογιστική].  Μια  από  τις  διάφορες 

κατηγορίες  της  Λογιστικής.  Η  Διοικητική  Λογιστική  καταγράφει,  ταξινομεί, 

αναλύει και παρουσιάζει τα λογιστικά γεγονότα με σκοπό την όσο το δυνατόν 

καλύτερη πληροφόρηση της διοίκηση για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

Management Information System MIS: [Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης]. 

Μηχανογραφημένο  σύστημα  πληροφόρησης,  το  οποίο  βασίζεται  σε  ειδικό 

πρόγραμμα λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έχει σα στόχο να 

παρέχει στα διοικητικά στελέχη την κατάλληλη πληροφόρηση τη στιγμή κατά 

την οποία τη χρειάζονται, ώστε να τα υποβοηθήσει στη λήψη των σωστών 

αποφάσεων.

Operation Process Chart: [Χάρτης Λειτουργικής Διαδικασίας].  Σχέδιο που 

παρουσιάζει  τα  επιμέρους  βήματα  –  δραστηριότητες  που  πρέπει  να 

πραγματοποιηθούν ώστε να ολοκληρωθεί μια διαδικασία.  

Opportunity Cost:  [Κόστος Ευκαιρίας].  Το κόστος ευκαιρίας υπολογίζει  το 

κόστος  μιας  απόφασης  (π.χ.  επιλογή  για  παραγωγή  ενός  συγκεκριμένου 

προϊόντος  μεταξύ  πολλών  εναλλακτικών  λύσεων)  εξισώνοντάς  το  με  το 

διαφυγόν κέρδος που θα προέκυπτε από τη λήψη μιας άλλης απόφασης.

 

Organization Chart: [Διάγραμμα Οργάνωσης Επιχείρησης]. Είναι το σχέδιο 

που έχει ως σκοπό την απεικόνιση της δομής που έχει μια επιχείρηση όσον 

αφορά την οργάνωσή της, τη χαρτογράφηση των επιμέρους τμημάτων της και 

πολλές  φορές  την  αναπαράσταση  των  σχέσεων  μεταξύ  των  διαφόρων 

τμημάτων.

Overhead Costs  Fixed Costs

- 24 -



Process: [Πορεία,  λειτουργία,  μέθοδος,  διαδικασία].  Αναφέρεται  στον 

κανονικό  τρόπο  λειτουργίας  ενός  προσώπου,  ενός  μηχανισμού,  ενός 

θεσμικού οργάνου, κ.τ.λ.. Λόγου χάρη  production process (= παραγωγική 

διαδικασία).

Process Costing: [Διαδικασία Κοστολόγησης]. Σύστημα κοστολόγησης που 

εφαρμόζεται  κυρίως  σε  μεγάλες  γραμμές  παραγωγής,  όπου  και  η 

κοστολόγηση  αποκτά  ιδιαίτερα  πολύπλοκα  χαρακτήρα  εξαιτίας  της 

πολυπλοκότητας της παραγωγικής διαδικασίας.

Project: [Σχέδιο].  Είναι  ένα  έργο  που  προτίθεται  να  υλοποιήσει  μια 

κυβέρνηση,  ένας  διεθνής  οργανισμός,  ένα  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο 

οποιασδήποτε μορφής.

Project management:  [Διαχείριση  Έργου].  Σχεδιασμός  και  οργάνωση  με 

σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Quality: [Ποιότητα].  Η  επίτευξη  ενός  προκαθορισμένου  επιπέδου  των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών.

Service  cost: Κόστος  υπηρεσίας.  Παραδοσιακά  πρόκειται  για  δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων  δαπανών  για  προμήθειες,  άμεση  εργασία  και 

τεχνολογίες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή υπηρεσιών 

προς πώληση σε πελάτες ή την παραγωγή υπηρεσιών για τους πολίτες μίας 

κυβερνητικής  οντότητας.  Οι  έμμεσες  δαπάνες  περιλαμβάνουν  αντικείμενα 

όπως  συντήρηση  εξοπλισμού,   είδη  γραφείου  και  μισθούς  για  υπηρεσίες 

διευκόλυνσης  στο  γραφείο.  Οι  έμμεσες  δαπάνες  συνήθως  ανατίθενται  σε 

υπηρεσίες μέσω της κατάλληλης τεχνικής κατανομής. Η δαπάνη υπηρεσίας 

είναι  η  δαπάνη  κάθε  δραστηριότητας  που  απαιτείται  για  να  παραχθεί  μία 

υπηρεσία.

Services: [Υπηρεσίες]. Κάθε άυλη δραστηριότητα – άυλο αγαθό που έχει το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να ότι καταναλίσκεται στο σημείο παραγωγής.
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Standard Costing:  [Προϋπολογιστική  Κοστολόγηση].   Είναι  η  εκ  των 

προτέρων κοστολόγηση μιας παραγωγικής διαδικασίας ή της λειτουργίας μιας 

επιχείρησης, με τη συνεργασία των λογιστών και όλων των άλλων στελεχών 

των τομέων που εμπλέκονται σε αυτή. Τα μεγέθη που υπολογίζονται με αυτό 

τον  τρόπο  καλούνται  standard costs και  αντιπαραβάλλονται  με  τα 

πραγματικά κόστη για να υπολογιστεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Strategic Planning: [Στρατηγικός Σχεδιασμός]. Αυτό που αναμένεται από τον 

στρατηγικό σχεδιασμό μετά τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών είναι 

η  θέσπιση  των  στρατηγικών  στόχων.  Οι  μακροπρόθεσμοι  αυτοί  στόχοι 

μεταφράζονται σε δραστηριότητες στα πλαίσια του λειτουργικού σχεδιασμού. 

 Target Costing:  [Επιθυμητό  Κόστος].  Πρόκειται  για  μια  μορφή 

κοστολόγησης με βάση την οποία, μια επιχείρηση επιθυμεί να παράγει ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία με κόστος που θα βρίσκεται σε προσδιορισμένα όρια.

Throughput: Είναι η παραγωγικότητα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Unit Cost: [Κόστος ανά Μονάδα Παραγωγής]. Μέθοδος Κοστολόγησης όπου 

υπολογίζονται και αθροίζονται τα κόστη παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής 

κτλ ανά μονάδα προϊόντος, απαραίτητη προκειμένου να αποφασιστεί η τιμή 

πώλησης κάθε προϊόντος.

Variable Costs: [Μεταβλητά Κόστη]. Κατηγορία κόστους που διαμορφώνεται 

κατ’ αναλογία με το επίπεδο παραγωγής.

Work Measurement: [Μέτρηση Εργασίας]. Ένα τμήμα της μελέτης εργασίας 

το  οποίο  περιλαμβάνει  την  χρήση  διαφόρων  μεθόδων  μέτρησης  για  να 

καθορίσει  το  χρόνο  που  απαιτείται  για  να  ολοκληρωθεί  μια  συγκεκριμένη 

εργασία από έναν εργαζόμενο. Το αποτέλεσμα από την εξέταση αυτή δίνει 

βασικές πληροφορίες στον μάνατζερ της επιχείρησης για το σχεδιασμό του 

ανθρώπινου δυναμικού, για το πρόγραμμα παραγωγής, τον καθορισμό του 

κόστους εργασίας και προϊόντος, τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Γρεβενών,  βάση  του  πρόσφατα 

τροποποιημένου  και  αναμορφωμένου  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας 

(ΦΕΚ 1991, τεύχος Β΄/25-09-2008), διαρθρώνεται από δεκατρείς διευθύνσεις 

και τρία ανεξάρτητα τμήματα.

Ο οργανισμός αυτός, αναδομήθηκε ύστερα από εισήγηση του Γενικού 

Διευθυντή  της  Νομαρχίας  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τις  προτάσεις  των 

προϊσταμένων των υπηρεσιών και τη γνώμη του Συλλόγου των Υπαλλήλων 

της  Ν.Α.  Γρεβενών.  Η  τροποποίηση  του  οργανισμού  είχε  ως  σκοπό  την 

ανασυγκρότηση  των  υπηρεσιών,  ώστε  να  προσαρμοστούν  στις  νέες 

απαιτήσεις  και  να  αποτελέσει  ένα  σύγχρονο  εργαλείο  οργάνωσης  της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

Πέραν  όμως,  των  υπηρεσιών  της,  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση 

Γρεβενών έχει συγκροτήσει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο 

υλοποιεί  προγράμματα  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  σεμινάρια 

επιμόρφωσης  προσωπικού  σε  συνεργασία  με  το  Περιφερειακό  Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης Δυτικής Μακεδονίας.  

Επιπλέον έχει συσταθεί η Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτισμού, η οποία 

είναι  επιφορτισμένη με  τη συστηματική  ανάδειξη και  προβολή του τοπικού 

πολιτισμού.

Τέλος  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  συμμετέχει  στην  Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Γρεβενών, διαθέτοντας σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό στο μετοχική 

κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο 50%.

- 27 -



1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Η  οργάνωση  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών,  βάση  του 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας  έχει ως ακολούθως:

Τα  όργανα  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών  με 
αποφασιστική αρμοδιότητα είναι: 
α) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

β) Ο Νομάρχης 

γ) Οι Αντινομάρχες 

δ) Οι Νομαρχιακές Επιτροπές 

Τα  όργανα  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών  με 
γνωμοδοτική και εισηγητική αρμοδιότητα είναι: 
α) Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

β) Η επιτροπή κρίσης Εικαστικών Έργων 

γ) Άλλες επιτροπές 

1.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι  Υπηρεσίες  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών 

διαρθρώνονται ως ακολούθως: 

1. Υπηρεσίες υποστήριξης του Νομάρχη και Νομαρχιακών Οργάνων 

2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Διοίκησης 

1.2.1. Υπηρεσίες υποστήριξης του Νομάρχη και Νομαρχιακών Οργάνων

Οι  υπηρεσίες  υποστήριξης  του  Νομάρχη  και  των  Νομαρχιακών 

Οργάνων είναι: 

1. Γενικός Γραμματέας

2. Γραφείο Νομάρχη – Αντινομαρχών 
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3. Γραφείο ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών Νομάρχη

4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

6. Γραφείο Τουριστικής Προβολής του Νομού στη Θεσσαλονίκη

7. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δεσκάτη

8. Τμήμα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α

9. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

10. Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακών Επιτροπών 

11. Τμήμα Ποιότητας

12. Γραφείο κίνησης

1.2.2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Διοίκησης

1. Γενικός Διευθυντής Συντονισμού Διοίκησης

2. Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 

1.2.2.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

2. Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων 

3. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Τμήμα Προσωπικού

2. Τμήμα Μισθοδοσίας

3. Τμήμα Εκλογών 

4. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής

5. Γραφείο Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

6. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και αποκέντρωσης 

7. Γραφείο Απασχόλησης 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.Τμήμα εκτέλεσης έργων 

2.Τμήμα Μελετών

3.Τμήμα τεχνικού - μηχανικού εξοπλισμού

4. Τμήμα Μηχανημάτων Έργων

5. Γραφείο Διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες 

6. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Τμήμα Προϋπολογισμού 

2. Τμήμα Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας 

3. Τμήμα Νομαρχιακής περιουσίας και Προμηθειών 

4. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών 

5. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Τμήμα Προγράμματος

   α) Γραφείο Στατιστικής

   β) Γραφείο Προγράμματος και επενδύσεων 

   γ) Γραφείο Εξισωτικής Αποζημίωσης

2. Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης 

   α) Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Γρεβενών Δεσκάτης 

   β) Γραφείο ΑΟΟ Γρεβενών 

   γ) Γραφείο ΑΟΟ Δεσκάτης 

   δ) Γραφείο Εγγειοδιάρθρωσης και Συν/σμού 

3. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

   α) Γραφείο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

   β) Γραφείο αμπελουργίας 

4. Τμήμα φυτοπροστασίας και ποιοτικού ελέγχου 

5. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 

6. Τμήμα  Αλιείας

7. Τμήμα Πληρωμών Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Π.Ε.Κ.Ε) 

   α) Γραφείο ενίσχυσης της φυτικής παραγωγής 
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   β)  Γραφείο  ενίσχυσης  ζωικού  κεφαλαίου,  βοοειδών  και  θηλαζουσών 

αγελάδων 

   γ) Γραφείο Επιλέξιμων Αιγοπροβάτων 

8. Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό - Πολιτικής Γης

   α) Γραφείο Διοικητικό Πολιτικής Γης Αναδασμών 

   β) Γραφείο Οικονομικό 

   γ) Γραφείο Πληροφορικής 

   δ) Γραφείο Γραμματείας 

9.  Τμήμα  Ενεργειακών  –  Βιομηχανικών  Φυτών  και  λοιπών  εναλλακτικών 

καλλιεργειών 

10. Τμήμα ΟΔΓΕ

   α) Γραφείο Νέων Αγροτών 

   β) Γραφείο RICA

   γ) Γραφείο Σχεδίων Βελτίωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1. Τμήμα Υγείας Ζώων

2. Τμήμα Δημόσιας υγείας

3. Τμήμα Προστασίας - Περίθαλψης Φαρμάκων 

4. Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Γρεβενών

5. Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης

6. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής

2. Τμήμα Προαγωγής Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας 

3. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 

4. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Τμήμα Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων 

2. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

3. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

4. Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 
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5. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

1. Τμήμα Προγραμματισμού Έργων και Υδροοικονομίας 

    α. Γραφείο Προγραμματισμού 

    β. Γραφείο Υδροοικονομίας 

2. Τμήμα Τεχνικών μελετών Κατασκευών και Μηχανολογίας 

3. Τμήμα Αξιοποίησης 'Έργων, Εκμηχάνισης Γεωργίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ 

4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εξυπηρέτησης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Τμήμα Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης 

2. Τμήμα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

3.  Τμήμα  Επαγγέλματος,  Ανελκυστήρων  και  Ελέγχου  Βιομηχανικών 

Προϊόντων

4.  Τμήμα  Προστασίας  Περιβάλλοντος  και  Έκδοσης  Οικοδομικών  Αδειών 

Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

5. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

2. Τμήμα Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου

3. Τμήμα Λαϊκών Αγορών 

4. Τμήμα Τουρισμού

5. Γραφείο Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Τμήμα χορήγησης αδειών οδήγησης – αδειών κυκλοφορίας 

2. Τμήμα τεχνικό & επικοινωνιών 

3. Γραφείο Γραμματείας & Διοικητικής Υποστήριξης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
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1.2.2.2.  ΤΜΗΜΑΤΑ  

1. ΤΜΗΜΑ Κ.Τ.Ε.Ο.

    α) Γραφείο Αποθήκης-Προμηθειών και Διαχείρισης Υποδομών 

    β) Γραφείο περιοδικού τεχνικού ελέγχου και ειδικών ελέγχων

    γ) Γραφείο διοικητικών υποθέσεων και Προγραμματισμού Ελέγχου 

2. ΤΜΗΜΑ Πολιτισμού Νεότητας – Αθλητισμού

    α) Γραφείο Πολιτισμού και Λαϊκής Επιμόρφωσης 

    β) Γραφείο Αθλητισμού και Νεότητας

    γ) Γραφείο Παλιννοστούντων ομογενών 

    δ) Γραφείο Ισότητας 

    ε) Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού

3. ΤΜΗΜΑ Τοπογραφίας

1.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σε  αυτό  το  τμήμα  της  εργασίας  θα  παρουσιαστούν  συνοπτικά  οι 

αρμοδιότητες  και  το αντικείμενο εργασιών των τμημάτων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών.  Η   παρουσίαση  γίνεται  βάση  του  Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας.

1.3.1. Αρμοδιότητες  Υπηρεσιών  Υποστήριξης  του  Νομάρχη  και  των 

Νομαρχιακών Οργάνων

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός  Γραμματέας  προΐσταται,  αμέσως μετά το  Νομάρχη,  όλων 

των  υπηρεσιών  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  και  προσυπογράφει  τα 

έγγραφα που υπογράφονται από τον Νομάρχη ή τον Αντινομάρχη. 
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Γραφείο Νομάρχη - Αντινομαρχών 
Στις  αρμοδιότητες  του  Γραφείου  ανήκουν  η  συγκέντρωση  των 

αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση του Νομάρχη και των Αντινομαρχών 

κατά  την  εκπλήρωση  των  καθηκόντων  τους,  η  επιμέλεια  για  την 

αλληλογραφία,  η  οργάνωση  της  επικοινωνίας  τους  με  τις  υπηρεσίες  της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το κοινό. 

Γραφείο ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών Νομάρχη 

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκει η μελέτη ειδικών θεμάτων που 

ανατίθενται  από το Νομάρχη και  τα νομαρχιακά όργανα για τη διατύπωση 

εισηγήσεων. 

Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

Οι αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη προς το 

Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή σε θέματα 

αρμοδιοτήτων τους κατά την προώθηση των στόχων και των συμφερόντων 

της  Ν.Α.,  η  παροχή  νομικών  συμβουλών  και  γνωμοδοτήσεων  προς  τις 

υπηρεσίες  της  Ν.Α.,  η  νομική  επεξεργασία  των  πράξεων  της  Κεντρικής 

Διοίκησης  για  θέματα  της  Ν.Α.,  η  νομική  επεξεργασία  συμβάσεων, 

συμβολαίων, διακηρύξεων, η νομική παράσταση σε δικαστήρια και Διοικητικές 

Αρχές.

 Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν η επιμέλεια για την οργάνωση 

τελετών, δεξιώσεων, η οργάνωση για την υποδοχή και φιλοξενία επισκεπτών, 

Η προώθηση σχέσεων συνεργασίας με διαφόρους φορείς για την προβολή 

της Ν.Α.. Η ενημέρωση των πολιτών για τις επιδιώξεις και τους στόχους της 

Ν.Α.  με  στόχο  τη  δραστηριοποίηση  των  πολιτών  για  την  προώθηση  των 

συμφερόντων  του  Νομού.  Επιπλέον  το  Γραφείο  Τύπου  και  Δημοσίων 

Σχέσεων  είναι  αρμόδιο  για  την  παρακολούθηση  των  δημοσιεύσεων  του 

Τύπου ή εκπομπών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν στην Ν.Α. 

και  μεριμνά  για  την  προετοιμασία  ανάλογων  απαντήσεων  και  την  τήρηση 

πληροφοριακού αρχείου δημοσιεύσεων 
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Γραφείο Τουριστικής Προβολής του Νομού στη Θεσσαλονίκη
Στις  αρμοδιότητες  του  Γραφείου  ανήκει  η  τουριστική  προβολή  του 

Νομού. Το γραφείο τουριστικής προβολής της Ν.Α.  στη Θεσσαλονίκη τελεί 

υπό σύσταση.  

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δεσκάτη
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκει  η εξυπηρέτηση των πολιτών 

του Δήμου Δεσκάτης.

Τμήμα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α 

Το Τμήμα  Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων 

Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)  έχει ως αποστολή τη σχεδίαση, θέση σε ετοιμότητα, 

προπαρασκευή της Πολιτικής Άμυνας σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και 

την  προετοιμασία  της  λειτουργίας  των  Υπηρεσιών  της  Ν.Α  σε  περίπτωση 

πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και 

την  οργάνωση  σε  θέματα  πρόληψης,  ενημέρωσης  και  αντιμετώπισης 

καταστροφών ή περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.  Επιπροσθέτως συντονίζει 

όλες τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του δημοσίου ώστε να 

εξασφαλίζει  την  ετοιμότητα  για  την  αντιμετώπιση  καταστροφών  και  την 

αποκατάσταση ζημιών. 

Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακών Επιτροπών 
Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας ανήκει υποβοήθηση της λειτουργίας 

του  Νομαρχιακού  Συμβουλίου,  των  Νομαρχιακών  Επιτροπών  και  της 

οικονομικής  και  κοινωνικής  Επιτροπής  σχετικά  με  τη  συγκέντρωση  των 

απαραίτητων  στοιχείων  για  τις  συνεδριάσεις  τους,  την  αποστολή 

προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις, την τήρηση πρακτικών, την κοινοποίηση 
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των  αποφάσεων  και  στην  εξυπηρέτηση  των  μελών  του  Νομαρχιακού 

Συμβουλίου. 

Τμήμα Ποιότητας
Το  τμήμα  ποιότητας  αποτελεί  νεοσύστατο  τμήμα  της  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών,  καθώς  βάση  νόμου,  για  να  μπορέσουν  οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να διαχειριστούν το ΕΣΠΑ πρέπει τουλάχιστον οι 

τρεις  διευθύνσεις  -  Οικονομικών,  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης,  Τεχνικών 

Υπηρεσιών - να είναι πιστοποιημένες σε σύστημα τυποποίησης και ποιότητας 

ISO.  

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκει ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και 

η  παρακολούθηση  των  διαδικασιών  αποτελεσματικότερης  υλοποίησης  των 

αρμοδιοτήτων της ΝΑ με χρήση των συστημάτων ποιότητας σε συνεργασία με 

τα  γραφεία  ποιότητας  των  υπηρεσιών  με  σκοπό  τη  συνεχή  βελτίωση  της 

οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

ΝΑ  Γρεβενών.   Η  αποτίμηση  της  πορείας  των  συστημάτων  ποιότητας,  η 

διαχείριση  παραπόνων,  καθώς  και  η  προώθηση  προληπτικών  και 

διορθωτικών ενεργειών. Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών εργασίας 

και εφαρμογή σε άλλες υπηρεσίες και  η κατάρτιση και παρακολούθηση της 

εφαρμογής  των  σχεδίων  δράσης  (business  plans)  και  απολογισμού  των 

δράσεων της ΝΑ Γρεβενών.

Γραφείο Κίνησης
Το Γραφείο Κίνησης είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και τη συντήρηση 

όλων των επιβατικών αυτοκινήτων της Ν.Α. 

1.3.2. Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης  

Γενικός Διευθυντής 

Ο Γενικός Διευθυντής υπάγεται ιεραρχικά στο Νομάρχη. 
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Γενικά στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ανήκουν η εποπτεία 

της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η 

παρακολούθηση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός του έργου τους, η 

μελέτη των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων τους και η εισήγηση 

προτάσεων και μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της, όπου αυτό 

κρίνεται σκόπιμο.

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας
 Στις  αρμοδιότητες  του  Τμήματος  Κεντρικής  Γραμματείας  ανήκει  η 

τήρηση  πρωτοκόλλου  εισερχόμενης  και  εξερχόμενης  αλληλογραφίας,  η 

διακίνηση  της  αλληλογραφίας,  η  διαχείριση  υλικών  και  εντύπων.  Η 

συγκέντρωση  των  ημερησίων  δελτίων  παρουσίας  των  εργαζομένων,  η 

σύνταξη των παραστατικών στοιχείων παρουσίας και αποστολή στο Τμήμα 

Προσωπικού.  Η  παραλαβή  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  και  η 

αρχειοθέτηση κατά έτος  τεύχος  και  αριθμό Φ.Ε.Κ και  η  διανομή τους στις 

επιμέρους  Υπηρεσίες  της  Ν.Α  ανάλογα  με  το  αντικείμενο  τους,  και  στο 

Γραφείο  Εξυπηρέτησης  και  Πληροφορήσεις  του  Πολίτη  για  διάθεση  στους 

Πολίτες.   Και  γενικά  κάθε  είδους  γραμματειακή  στήριξη  για  την  εύρυθμη 

λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

1.3.3.  Αρμοδιότητες Διευθύνσεων 

1.3.3.1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

1. Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Το  τμήμα  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης συγκεντρώνει  στοιχεία, 

αναλύει,  επεξεργάζεται  και  εξάγει  συμπεράσματα  για  την  ποιότητα  των 

υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο από τις δραστηριότητες 

και τις υπηρεσίες της Ν.Α. όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων του 

Νομού.  Επιπλέον  συντάσσει  και  εισηγείται  στα  πολιτικά  όργανα  της  Ν.Α. 

μεσοπρόθεσμο  και  βραχυπρόθεσμο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Δράσης  της 

Ν.Α.  βάση  των  πιο  πάνω  συμπερασμάτων.  Εισηγείται  μέτρα  για  την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του νομού. Φροντίζει για την 
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συγκέντρωση  των  προτάσεων  που  αφορούν  τα  περιοδικά  προγράμματα 

δράσης  και  λειτουργίας  της  Ν.Α  και  συντάσσει  τις  ολοκληρωμένες 

οικονομοτεχνικές μελέτες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους.

 

Τέλος μία από της αρμοδιότητες τους τμήματος είναι και η επεξεργασία 

οικονομικών στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξιοποίηση και 

το κόστος παροχής υπηρεσιών της Ν.Α.

2. Τμήμα Διαχείρισης προγραμμάτων

Το  αντικείμενο  του  τμήματος  είναι  η  συγκέντρωση  στατιστικών  και 

άλλων στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση στο 

Νομό  και  για  τις  πηγές  χρηματοδότησης  αναπτυξιακών  προγραμμάτων 

(Κοινοτικά Προγράμματα,  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,  Εθνικά κλπ.). 

Ερευνά και μελετά τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης και την ιεράρχηση 

των  προτεραιοτήτων  έργων  και  μέτρων.  Συντάσσει  και  παρακολουθεί  τις 

προγραμματικές  συμβάσεις.  Έχει  την  οικονομική  παρακολούθηση  των 

Προγραμμάτων  Χρηματοδότησης. 

1.3.3.2. Διεύθυνση Διοίκησης  

Η  Διεύθυνση  Διοίκησης  έχει  ως  αποστολή  την  μέριμνα  για  την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Νομαρχίας, τη μισθοδοσία του 

προσωπικού της Νομαρχίας και τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων της 

για την εκπλήρωση των στόχων τους. 

1. Τμήμα Προσωπικού

Στις  Αρμοδιότητες  του  τμήματος  ανήκει  γενικά  η  διαχείριση  του 

προσωπικού  σε  ότι  αφορά  το  διορισμό,  τη  πρόσληψη,  τοποθέτηση, 

μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσιών, λύση υπαλληλικής σχέσης 

και συνταξιοδότηση του προσωπικού. 
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Σημαντικό αντικείμενο του τμήματος είναι επίσης και η επεξεργασία των 

στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της Ν.Α. σε θέσεις προσωπικού και 

η  διαμόρφωση  της  τελικής  πρότασης  για  την  κάλυψη  κενών  θέσεων  με 

προσλήψεις.

2. Τμήμα μισθοδοσίας

Οι  αρμοδιότητες  του  τμήματος  είναι  η  σύνταξη  των  μισθολογικών 

καταστάσεων όλου του προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Τμήμα Εκλογών

Το  τμήμα  Εκλογών  συμμετέχει  στις  διαδικασίες  προπαρασκευής, 

διενέργειας και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη 

μελών  του  Ελληνικού  Κοινοβουλίου,  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  των 

οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των δήμων και κοινοτήτων. 

4. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής

Στις αρμοδιότητες του τμήματος πληροφορικής είναι ο  χειρισμός όλων 

των θεμάτων οργάνωσης, από άποψη μηχανοργάνωσης, των υπηρεσιών της 

Ν.Α..   Επιπλέον  μελετά  και  υποδεικνύει  μέτρα  για  την  απλούστευση 

γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. Και  μεριμνά για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή  σύγχρονων  τεχνικών  μεθόδων  για  την  αύξηση  της 

παραγωγικότητας. 

1.3.3.3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κύρια αντικείμενα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη, 

η επίβλεψη και η εκτέλεση των τεχνικών έργων της Ν.Α. Γρεβενών. Επιπλέον 

στις  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  ανήκουν  η  διενέργεια  αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων για την κατασκευή δημοσίων έργων. Η ρύθμιση θεμάτων 

επαρχιακών οδών καθώς και  η συντήρηση τους. Ο έλεγχος διαγραμμάτων 

μεταλλευτικών και λατομικών περιοχών. Η σύνταξη μελετών τεχνικών έργων 

(οδοποιίας, υδραυλικών, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών) , η επίβλεψη 
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μελετών τεχνικών έργων της Ν.Α.  που ανατίθενται  σε τρίτους (έλεγχος και 

έγκριση μελετών) καθώς και η δημοπράτηση των έργων.  

1.3.3.4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Στις  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  είναι  η 

κατάρτιση και  εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ν.Α.  Η αξιοποίηση όλων 

των  δυνατοτήτων  δημιουργίας  και  απόκτησης  εσόδων,  και  βεβαίωση  των 

επιβαλλόμενων  φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών.  Η 

πραγματοποίηση  προμηθειών.  Η  λογιστική  και  ταμειακή  διαχείριση.  Η 

προστασία και αξιοποίηση της περιουσίας της Ν.Α. 

1.3.3.5. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  

Στις  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  είναι  η 

ανάπτυξη  και  προστασία  της  φυτικής  και  της  ζωικής  παραγωγής,  η 

υποβοήθηση του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας 

και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ο έλεγχος 

των γεωργικών βιομηχανιών και προϊόντων. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τις  εισοδηματικές  ενισχύσεις  και  επενδύσεις 

στον Αγροτικό χώρο.  

Ακόμη   στις  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  ανήκουν  η  εκπόνηση 

γεωργοοικονομικών  μελετών,  η  κατάρτιση  προγραμμάτων  αγροτικής 

ανάπτυξης και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους, καθώς 

και  η  αξιολόγηση  των  εφαρμοζόμενων  μέτρων  γεωργικής  πολιτικής,  σε 

συνεργασία  με  την  Διεύθυνση  Προγραμματισμού.  Και  η  εκτίμηση  και 

παρακολούθηση της  γεωργικής  και  κτηνοτροφικής  παραγωγής και  οι  τιμές 

των γεωργικών προϊόντων. 
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1.3.3.6. Διεύθυνση Κτηνιατρικής  

Επιγραμματικά  οι  αρμοδιότητες  της  διεύθυνσης  σχετίζονται  με  την 

υγιεινή  κατάσταση  του  ζωικού  κεφαλαίου  του  Νομού  και  της  εν  γένει 

προστασίας της υγείας των ζώων, καθώς επίσης μεριμνά για την εφαρμογή 

κανόνων  υγιεινής  σε  κτηνιατρεία  και  καταστήματα  τροφίμων  ζωικής 

προέλευσης. 

1.3.3.7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας είναι η εξασφάλιση 

της δημόσιας υγιεινής, με τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και την 

εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, η εξασφάλιση της υγιεινής του 

περιβάλλοντος, η προστασία και προαγωγή της υγείας, η χορήγηση αδειών 

λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, οδοντιατρείων, εργαστηρίων, φαρμακείων και 

συναφών  καταστημάτων,  ο  έλεγχος  της  λειτουργίας  τους  και  η  χορήγηση 

αδειών  άσκησης  επαγγελμάτων  υγείας,  η  προστασία  και  αγωγή  της 

οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με 

ειδικές  ανάγκες  και  των  οικονομικά  αδυνάτων,  η  κοινωνική  κατοικία,  η 

χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  ιδρυμάτων,  επιχειρήσεων  και  κοινωφελούς 

χαρακτήρα  σωματείων,  η  εποπτεία  τους  και  η  χορήγηση αδειών  άσκησης 

επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας. 

1.3.3.8. Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 

Αντικείμενα  της  Διεύθυνσης  είναι  η  έκδοση  οικοδομικών  αδειών,  ο 

έλεγχος  των  οικοδομών,  ο  έλεγχος  των  αυθαιρέτων  κατασκευών  και  η 

επιβολή  των  προβλεπόμενων  κυρώσεων,  η  θέσπιση  πολεοδομικών  και 

κτιριολογικών  δεσμεύσεων  για  τα  ανεγειρόμενα  κτίσματα,  η  έγκριση 

περιβαλλοντικών  όρων για  ορισμένα  έργα  και  δραστηριότητες  και  η  λήψη 

μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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1.3.3.9. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων  

Στις  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Εγγείων  Βελτιώσεων  ανήκει  ο 

προγραμματισμός έργων εγγείων βελτιώσεων  (αρδευτικών, γεωφραγμάτων, 

γεωτρήσεων,  αποστραγγιστικών  κ.λ.π.),  η  σύνταξη  και  επίβλεψη  μελετών 

σκοπιμότητας, η αξιολόγηση των έργων. Η προστασία και  η ποιότητα των 

αρδευτικών  νερών.  Η  οργάνωση  και  εποπτεία  Οργανισμών  Εγγείων 

Βελτιώσεων.

1.3.3.10. Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Η  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  έχει  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των 

διαδικασιών  που  αφορούν  την  ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών  και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,  αποθηκών,  ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων 

παροχής  υπηρεσιών,  την  εφαρμογή  διατάξεων  της  μεταλλευτικής  και 

λατομικής  νομοθεσίας.  Επιπλέον  έχει  ως  αποστολή  τον  περιβαλλοντικό 

έλεγχο των μονάδων μεταποίησης και  την χορήγηση οικοδομικών αδειών και 

των  έλεγχο  των  μονάδων  μεταποίησης  καθώς  και  ενημέρωση  και  την 

υποβολή  προτάσεων  στη  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  της  Γενικής  Γραμματείας 

Βιομηχανίας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  σχετικά  με  την  ενίσχυση  της 

επιχειρηματικής δράσης στο νομό.

1.3.3.11. Διεύθυνση Εμπορίου & Τουρισμού

Η  διεύθυνση  Εμπορίου  και  Τουρισμού  από  το  Τμήμα  Ανωνύμων 

Εταιρειών, το Τμήμα Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου, το Λαϊκών Αγορών και 

το Τμήμα Τουρισμού. Το τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών έχει ως αποστολή τη 

σύννομη  διεξαγωγή  των  εμπορικών  δραστηριοτήτων  των  ανωνύμων 

εταιρειών.
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Το τμήμα Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου έχει ως αποστολή την εφαρμογή 

της  κείμενης  νομοθεσίας  που  αφορά  στην  προστασία  του  καταναλωτή  σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας, της πληροφόρησης σε καταναλωτικά θέματα, 

και  διασφάλιση των οικονομικών τους  συμφερόντων.  Ειδικότερα,  το τμήμα 

διενεργεί  δειγματοληπτικούς  ελέγχους  στην  αγορά,  ερευνά  το  κόστους 

παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών, ελέγχει και παρακολουθεί τις 

τιμές και την ποιότητα των αγαθών, διαπιστώνει την επάρκεια των αγαθών και 

παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς ρυθμίζει θέματα λειτουργίας 

πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών προϊόντων.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Λαϊκών Αγορών είναι ο αγορανομικός 

έλεγχός τους,  η  έρευνα της αγοράς και  η  προβολή και  προώθηση των,  η 

παροχή υποβοήθησης στον σχεδιασμό και την τυποποίηση των προϊόντων, 

και η παροχή  ειδικών τεχνικών και εμπορικών γνώσεων.

Το τμήμα Τουρισμό έχει ως σκοπό την τουριστική προβολή του Νομού 

Γρεβενών  και  για  τον  σκοπό  αυτό  καταρτίζει  προγράμματα  προβολής 

καταγράφει και συγκεντρώνει στοιχεία της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής, 

(ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.), ερευνά και συγκεντρώνει 

στοιχεία και συντάσσει μελέτες για την ανάπτυξη κάθε μορφής τουρισμού στο 

Νομό Γρεβενών, εισηγείται στα Νομαρχιακά Όργανα μέτρα και ενέργειες που 

επιβάλλονται για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νομό Γρεβενών.

1.3.3.12. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Η διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ως στόχο την τεχνική 

επιθεώρηση  των  οχημάτων,  την  έκδοση  αδειών  κυκλοφορίας  των 

αυτοκινήτων  και  των  αδειών  οδήγησης,  τη  μελέτη  και  σχεδιασμό  του 

συστήματος  κυκλοφορίας  προσώπων,  τη  ρύθμιση  θεμάτων  επικοινωνίας 

εντός  των  εδαφικών  ορίων  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών, 
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(ραδιοσταθμών,  σταθμών ασυρμάτων,  δεκτών λήψης ραδιοανακοινώσεων), 

την τήρηση της Νομοθεσίας και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, 

καθώς  και  η  διευκόλυνση  της  συνεργασίας  και  υπηρεσιακής  επαφής  του 

Νομάρχη με τις  Νομαρχιακές  υπηρεσίες των οικείων Δημόσιων Επιχ/σεων 

του Ο.Τ.Ε και των ΕΛ.ΤΑ..

1.3.3.13. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
(λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης) 

Αποστολή  του  Κέντρου  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  είναι  η  παροχή 

διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, από 

την  υποβολή  της  αίτησης  τους  μέχρι  την  έκδοση  της  τελικής  πράξης. 

Αναλυτικότερα: 

 Ενημερώνει  και  πληροφορεί  τους  πολίτες  για  τις  ενέργειες  που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 

 Παραλαμβάνει  αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση υποθέσεων 

τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

 Διαθέτει για διευκόλυνση τους έντυπα αιτήσεων . 

 Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών. 

 Διαβιβάζει  πλήρεις  τους  φακέλους  των  υποθέσεων  των  πολιτών, 

στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο. 

 Επικύρωση Διοικητικών εγγράφων 

 Θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

 Χορήγηση  παραβόλων,  κινητών  επισήμων  και  υπεύθυνων 

δηλώσεων. 

 Υποδέχεται  και  διαχειρίζεται  τα  παράπονα  και  τις  προτάσεις  των 

πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 
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1.3.4. Αρμοδιότητες Τμημάτων

1.3.4.1. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 

Το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ασχολείται κατά κύριο λόγο με 

τον Τεχνικό Έλεγχο των οχημάτων.

 

1.3.4.2. Τμήμα Πολιτισμού  - Νεότητας – Αθλητισμού 
Το τμήμα Πολιτισμού – Νεότητας – Αθλητισμού έχει ως αποστολή την 

προστασία  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  την  ανάπτυξη  κάθε  μορφής 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στο Νομό.

1.3.4.3. Τμήμα Τοπογραφίας 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος  Τοπογραφίας επιγραμματικά είναι  η 

εκτέλεση  γεωδαιτικών  έργων,  μελέτες  και  διαγράμματα  που  αφορούν  το 

κτηματολόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ACTIVITY BASED COSTING

2.1. Εισαγωγή 

Η λειτουργία και οργάνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί 

κεντρικό  στόχο  για  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  των   παραπάνω 

διαδικασιών, είτε ο φορέας είναι ο εκλεγμένος, από τους πολίτες, Νομάρχης 

και Νομαρχιακό Συμβούλιο, είτε η οργάνωση αφορά τους προϊσταμένους των 

Διευθύνσεων  έως  τον  υπάλληλο  με  τις  λιγότερες,  από  άποψη  ευθυνών, 

αρμοδιότητες,  ακόμη  και  για  τους  ίδιους  τους  πολίτες  –  πελάτες  της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που αναμένουν την βέλτιστη και άμεση επίλυση 

των αιτημάτων τους.

Οι  προκλήσεις  είναι  πολλές  και  καθημερινές.  Υπηρεσίες,  όπως  η 

Διεύθυνση  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος,  πρέπει  όχι  μόνο  να 

αντιμετωπίσουν  τον  μεγάλο όγκο εργασίας, αλλά και την καχυποψία από 

τους πολίτες, που πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 

αυτών, για τη διαφάνεια των εργασιών τους. 

Τα  αιτήματα,  οι  απαιτήσεις  ακόμη  και  τα  παράπονα  των  πελατών, 

αποτελούν  πηγή  πληροφοριών  για  τη  διοίκηση.  Ο  διευθυντής,  ως  τελικός 

αποδέκτης  των  πληροφοριών  και  καθ΄  ύλην  αρμόδιος  για  την  τελική 

διεκπεραίωση των υποθέσεων, χρειάζεται κάθε είδους βοήθεια για τη σωστή 

επίλυση των αιτημάτων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι παλαιές και ανίκανες 

να παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες στους διευθυντές.  Νέες μέθοδοι 

γεννιούνται  σχεδόν καθημερινά και  μαζί  με  τις  νέες  τεχνολογίες  γίνονται  ο 

αναγκαίος  συνεργάτης  της  διοίκησης.  Μια  νέα  μέθοδος  αποτελεί  και  η 

Κοστολόγηση βάση των Δραστηριοτήτων (Activity – Based Costing). Αν και η 

μέθοδος είναι γνωστή εδώ και δύο δεκαετίες, που  έχει αναπτυχθεί αρχικά για 

τις  βιομηχανικές  επιχειρήσεις,  αλλά  με  τον  καιρό  τα  πλεονεκτήματα  της 
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μεθόδου αυτής κατάφεραν να εισχωρήσουν και στον τομέα των υπηρεσιών 

παροχής υπηρεσιών. Στην Ελλάδα από όσο είναι γνωστό δεν έχει γίνει καμιά 

τέτοια προσπάθεια για κοστολόγηση κάποιου δημόσιου φορέα, πέρα από την 

προσπάθεια  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  για  την  κοστολόγηση  των 

υπηρεσιών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  πάνω στο άρθρο 

των οποίων στηρίζεται και η εργασία.

 

Στόχος μας, στην εργασία αυτή είναι να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αυτή, 

σε  ένα  από  τα  τμήματα  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών,  ως 

εργαλείο  της  διοίκησης.  Η  εφαρμογή  της  μεθόδου  αυτής  θα  γίνει  στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις πλέον ενδιαφέρουσες υπηρεσίες 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αφού έχει να κάνει με τη κινητήριο δύναμη : 

το χρήμα..

2.2. Παραδοσιακές Μέθοδοι Κοστολόγησης

Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 

τους στα άμεσα κόστη, ενώ προσθέτουν τα έμμεσα και λοιπά έξοδα και τα 

επιμερίζουν στα προϊόντα ανάλογα με τον όγκο παραγωγής, και λειτουργούν 

με την υπόθεση ότι η παραγωγή των προϊόντων είναι αυτή που προκαλεί τις 

δαπάνες.  Η  διαδικασία  κοστολόγησης  με  τη  μέθοδο  αυτή  είναι  να 

συγκεντρωθούν τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα, να γίνει η κατανομή τους στα 

κέντρα κόστους με ποσοστό που έχει οριστεί, να μεταφερθεί το κόστος στα 

προϊόντα βάση του όγκου παραγωγής. 

Αν και οι μέθοδοι αυτές είναι αρκετές για να περιγράψουν την αξία των 

αποθεμάτων,  δεν  μπορούν  όμως  να αποτελέσουν  ένα σύγχρονο εργαλείο 

διοίκησης,  και  αυτό  γιατί  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  κοστολόγησης  έχουν 

πολλές ελλείψεις και μπορούν να οδηγήσουν σε παραποιημένο κόστος για τη 

λήψη αποφάσεων.

Μερικά  από  τα  χαρακτηριστικά  μειονεκτήματα  των  μεθόδων  αυτών 

είναι, ότι:
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 Το συνολικό κόστος παραγωγής επιμερίζεται  στα προϊόντα, ακόμη 

και ορισμένα στοιχεία του κόστους δεν απορρέει από κάποιο προϊόν.

 Το κόστος που δεν αναφέρεται στην παραγωγική διαδικασία, αλλά 

αφορά τα προϊόντα,  δεν επιμερίζεται σε αυτά.

 Τα προϊόντα χρεώνονται με το κόστος της αδρανούς δυναμικότητας.

 Η  συνηθέστερες  μέθοδοι  κοστολόγησης,  σε  αυτή  την  κατηγορία, 

έχουν ως βάσεις καταμερισμού το επίπεδο μονάδας, όπως είναι το 

άμεσο κόστος εργασίας και οι λειτουργίας της μηχανής 

Με αυτές τις μεθόδους μπορεί να οδηγηθούμε σε υπερκοστολόγηση 

των  προϊόντων,  όταν  έχουμε  με  υψηλό  όγκο  παραγωγής  και  σε 

υποκοστολόγηση  των  προϊόντων  σε  χαμηλό  όγκο  παραγωγής,  και  το 

σημαντικότερο να οδηγηθούμε σε σφάλμα κατά τη λήψη αποφάσεων. 

2.3. Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση 

       (ACTIVITY BASED COSTING)

Τα  μειονεκτήματα  και  τα  κενά  των  παραδοσιακών  μεθόδων 

κοστολόγησης επιχειρεί να καλύψει ένα νέο μοντέλο κοστολόγησης: η κατά 

Δραστηριότητα Κοστολόγηση.

2.3.1. Ορισμός

Η  Κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγηση  (ΚΔΚ)  είναι  μία  μέθοδος 

κοστολόγησης  που  στηρίζεται  στη  διαδικασία  εύρεσης  των  κύριων 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μία βιομηχανία και  των γενικών 

βιομηχανικών  εξόδων  που  δημιουργούνται  από  αυτές.  Η  διαδικασία  αυτή 

επιτρέπει στον κοστολόγο να επιμερίζει τα κόστη αυτά σε ομάδες με κοινούς 

οδηγούς κόστους, και στη συνέχεια αυτά να απορροφούνται από τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση.

2.3.2. Ιστορική Αναδρομή

Η Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση  εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

στα μέσα του 1970 στην Αμερικάνικη βιομηχανία ως ένας καλύτερος τρόπος 
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κοστολόγησης  των  προϊόντων  τους,  όχι  με  τον  όγκο  παραγωγής,  αλλά 

σύμφωνα με τις δραστηριότητες που παίρνουν μέρος. Ο λόγος εύρεσης μιας 

διαφορετικής μεθόδου κοστολόγησης, από την παραδοσιακή, αποδίδεται στη 

μείωση  της  αποδοτικότητας  στις  δεκαετίες  του  ’60  και  ’70.   Οι  Horngren 

(1977),  Miller και  Vollman (1985) μίλησαν για «κρυφούς παράγοντες» που 

επηρεάζουν  τα  Γενικά  Βιομηχανικά  Έξοδα  και  πώς  αυτά  μπορούν  να 

κατανεμηθούν καλύτερα και να ελεγχθούν με μια νέα μέθοδο.  Οι Johnson & 

Kaplan (1987), μίλησαν για καλύτερη κατανομή των κοινών κοστών μεταξύ 

των τμημάτων παραγωγής με τη βοήθεια «οδηγών κόστους», δηλαδή, ποιες 

είναι οι αιτίες για κάθε τμήμα παραγωγής που δημιουργούν κόστος. Και για το 

λόγο αυτό πρότειναν πως αντί να «ψάχνουμε» τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

στα κέντρα κόστους – σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο κοστολόγησης – 

να  δικαιολογούμε  την  ύπαρξη  των  εξόδων  σε  παράγοντες  που  τα 

επηρεάζουν.  Η  υπόθεση  αυτή  αποτελεί  τη  βάση  της  Κατά  Δραστηριότητα 

Κοστολόγησης.

Από το 1990 και μετά, η Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση άρχισε να 

γίνεται αποδεκτή από όλους ως μια μέθοδος που προσφέρει περισσότερες 

και καλύτερες πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

των  προϊόντων,  εκτός  από  την  ποσότητα,  και  οδηγεί  την  διοίκηση  σε 

σωστότερες αποφάσεις.

2.3.3 Βήματα Activity Based Costing

Έχοντας ως βάση της η ΚΔΚ την ανάλυση των δραστηριοτήτων – που 

σαν μέθοδος  θεωρεί  ότι  οι  δραστηριότητες  είναι  αυτές  που προκαλούν το 

κόστος και τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες οι λόγοι πραγματοποίησης 

των  δραστηριοτήτων  –  προσπαθεί  να  ανιχνεύσει  το  κόστος  κάθε 

δραστηριότητας.

Η μέθοδος αυτή πέρα από τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται μέσα σε μία μονάδα, εντοπίζει και αναλύει στοιχεία που 

έχουν σχέση με τον χρόνο πραγματοποίησης των διαδικασιών, την διάθεση 

των πόρων, τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, τα αποτελέσματα.
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Για  να  καθοριστούν  όλα  τα  παραπάνω  η  ABC ακολουθεί  τα  εξής 

βήματα:

1. Αναγνωρίζει τους φορείς κόστους

2. Εντοπίζει τις Δραστηριότητες

3. Προσδιορίζει τις πηγές εξόδων 

4. Επιμερίζει το κόστος

5. Μετρά το Αποτέλεσμα

Το κόστος των δραστηριοτήτων, με την μέθοδο αυτή, εστιάζεται στα 

αντικείμενα  της  κοστολόγησης  (προϊόντα,  υπηρεσίες,  πελάτες)  με  σημείο 

αναφοράς τη χρήση των δραστηριοτήτων από τα αντικείμενα. Οι συντελεστές 

δραστηριότητας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στα στελέχη σχετικά με 

το  κόστος  πραγματοποίησης  ενεργειών  που  δημιουργούν  κόστος 

παραγωγής.  Και έτσι, ένα υψηλό κόστος για μια δραστηριότητα μπορεί να 

δρομολογήσει προσπάθειες για βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εκτελείται 

η δραστηριότητα μέσα στον οργανισμό.

2.3.4. Πλεονεκτήματα του ABC

Όπως  είπαμε  και  παραπάνω,  η  μέθοδος  ABC,  παίρνει  τα  Γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα και  τα  επιμερίζει  μέσω των οδηγών κόστους,  σε  κάθε 

δραστηριότητα,  και  στη  συνέχεια  το  κόστος  να  απορροφάτε  από  το 

παραγόμενο προϊόν. Αυτός ο τρόπος επιμερισμό των εξόδων έχει ορισμένα 

πλεονεκτήματα, έναντι των παραδοσιακών τρόπων κοστολόγησης:

 Συνδέει τα κόστη με βάση τους οδηγούς και όχι μόνο με τα σταθερά και 

μεταβλητά έξοδα όπως κάνουν οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης. 

 Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης τείνουν να «θάβουν» τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα μέσα από πολύ γενικές κατανομές, το ABC επιχειρεί 

να συνδέσει περιοχές που συνήθως θεωρούνται ως γενικά βιομηχανικά 

έξοδα στα δικά τους μέτρα δραστηριότητας. 
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 Το ABC χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει όλες τις δραστηριότητες που 

συνεισφέρουν στο κόστος, επιτρέποντας στους managers να εξαλείψουν 

εκείνες τις δραστηριότητες που δεν προσθέτουν στην αξία. 

 Με τον προσδιορισμό κάθε δραστηριότητας, το ABC μπορεί καλύτερα να 

προσδιορίσει την αναμενόμενη χρήση πόρων.

  

2.3.5. Μειονεκτήματα του ABC

Πέρα  από  τα  πλεονεκτήματα  που  έχουν  αναφερθεί  παραπάνω,  η 

διεθνής  βιβλιογραφία  έχει  καταγράψει  και  μερικά  μειονεκτήματα,  που 

προκύπτουν κατά την περίοδο της εφαρμογής της μεθόδου κοστολόγησης. 

Και  αφορούν  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  επιχειρήσεων  που  εφάρμοσαν  τη 

μέθοδο αυτή.

Συνοπτικά αναφέρονται τα βασικότερα παρακάτω:

 Μεγάλο  κόστος  σχεδιασμού  του  μοντέλου  κοστολόγησης  Activity-

Based Costing

 Περίοδος πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον 5 μηνών

 Ομάδα εργασίας με εξειδικευμένα άτομα με θέληση για συνεργασία 

και εκμάθηση της νέας μεθόδου

 Κίνητρα στους υπαλλήλους για να δίνουν σωστές πληροφορίες 

 Ακριβά  Συστήματα  Ελέγχου  και  Διαχείρισης  των  Πληροφοριών 

(ΕRP). 

2.4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  χρόνων,  παρ’  ότι  η  Κατά 

Δραστηριότητα  Κοστολόγηση  ,  γεννήθηκε  και  αναπτύχθηκε  για  να 

εξυπηρετήσει την βιομηχανία προϊόντων, πολλοί ερευνητές κατανόησαν ότι οι 

δυνατότητες της μπορούν να επεκταθούν και στον τομέα των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών.
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Ο Kaplan (1994) αναφέρει ότι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως 

μεταφορικές εταιρείες, τράπεζες, νοσοκομεία από το 1980 ήδη είχαν ξεκινήσει 

την χρησιμοποιούν μεθόδους κοστολόγησης με πρότυπα που βασίζονται σε 

υποθέσεις της Κοστολόγησης Βάση Δραστηριοτήτων.

Ο  King (1994),  στις  έρευνες  που  διενήργησε  στα  Νοσοκομεία  της 

Αγγλίας,  συμπέρανε πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να στηριχθεί στις 

πληροφορίες της  ABC μεθόδου, αφού η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί 

στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε φορέα.

Αν και οι  Sephton και Ward (1990) διαπίστωσαν ότι η ΚΔΚ μπορεί να 

ελέγξει τα κοινά κόστη και να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το κόστος 

στα υψηλής επικινδυνότητας χρηματοοικονομικά προϊόντα, το 2002 οι Rafig & 

Garg με  άρθρο  τουs στον  U.S.  Banker,  παρόλο  που  διατυπώνουν  την 

ανάπτυξη και επισημαίνουν την χρησιμότητα της μεθόδου, εξακριβώνουν ότι η 

εφαρμογή  της  στη  χρηματοοικονομική  βιομηχανία  παραμένει  σε  εμβρυακό 

στάδιο.

Αναφορικά με τα Πανεπιστήμια, η Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση 

έχει να κάνει με φοιτητές, καθηγητές, εγκαταστάσεις, διοικητικό προσωπικό, 

που σαν πελάτης του Πανεπιστημίου μπορεί να θεωρηθεί ο φοιτητής, από τη 

στιγμή που επηρεάζει τους παράγοντες του κόστους.

Το  1989  οι  Port &  Burke παρουσίασαν  το  πρώτο  απλουστευμένο 

παράδειγμα για την κοστολόγηση των Πανεπιστημίων, με μόνους παράγοντες 

κόστους το προσωπικό, τους φοιτητές και τις εγκαταστάσεις. 

Ο Doyle (1991) υποστήριξε ότι εφάρμοσε με ολοκληρωμένο τρόπο την 

Κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγηση  στο  Πανεπιστήμιο  Τεχνολογίας  του 

Sydney της Αυστραλίας, αλλά τα αποτελέσματα που έβγαλε είχαν να κάνουν 

μόνο με τη διδασκαλία και καθόλου τους άλλους τομείς.

Ο  Turk (1992) εφάρμοσε και  τις  δύο μεθόδους και  τις  σύγκρινε.  Τα 

συμπεράσματα  που έβγαλε  ήταν  ότι  η  νεότερη  μέθοδος,  δεν  παρουσιάζει 
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μόνο μια σωστή εικόνα σχετικά με την κατανομή των Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων,  αλλά  δίνει  και  πληροφορίες  για  την  καλύτερη  λειτουργία  των 

τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

Οι  Cropper &  Cook  (2000) απαντώντας στην ερώτηση ένα ΚΔΚ έχει 

μέλλον στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαντούν ότι μέθοδος μπορεί 

να  παίξει  έναν  ευρύ  ρόλο  εφαρμογής  στην  ανάπτυξη  των  συστημάτων 

διαχείρισης  κόστους,   ρόλος  που  θα  γίνεται  σημαντικότερος  για  τη  λήψη 

αποφάσεων  όσο  τα  ιδρύματα  διανύουν  περιόδους  περιορισμένων  πηγών 

εσόδων. 

Οι  Evans &  Bellamy (1995),  υπογραμμίζουν  την  αναγκαιότητα 

ανάπτυξης της νέας μεθόδου κοστολόγησης στο δημόσιο τομέα για μια πιο 

αποτελεσματική  διοίκηση,  παρόλο  που  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι 

κοστολόγησης είναι βολικές στη χρήση.

 

Επιπλέον οι  Brismon &  Antos (1994), μας αναφέρουν παραδείγματα 

Αμερικάνικων Δημόσιων Υπηρεσιών,  όπου η εφαρμογή της  Activity Based 

Costing είχε επιτυχία κατά την εφαρμογή της – στην Αμερική, άλλωστε έχει 

γίνει και η μεγαλύτερη έρευνα για τη μέθοδο αυτή.

Οι παραπάνω συγγραφείς, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εξετάζουν 

τις  κυβερνητικές  ομοσπονδιακές  αποζημιώσεις  σε  άτομα  που  ισχυρίζονται 

ανικανότητα πληρωμών, όπου από το 1992, οι αποζημιώσεις γίνονται βάση 

της  δραστηριότητας,  (για  παράδειγμα,  τα  κουπόνια  για  τη  σίτιση  έχουν 

χωριστεί  σε  τέσσερεις  δραστηριότητες:  η  πρώτη  αφορά  την  έγκριση  των 

ατόμων  που  δικαιούνται  τα  κουπόνια,  η  δεύτερη  την  επανεξέταση  των 

αιτήσεων, η τρίτη τη διανομή των κουπονιών και η τέταρτη την παράδοση 

τους).

Επιπροσθέτως, οι συγγραφείς αναλύοντας την εφαρμογή της μεθόδου 

στον  Αμερικάνικο  Στρατό,  καταλήγουν  σε  ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα,  και 

αυτό είναι  ότι  μέσα από καταχωρημένες διαδικασίες και  οδηγούς κόστους, 

αυτοί που εφαρμόζουν τη μέθοδο «δεν χρειάζεται πλέον να περνάνε μέσα 
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από ένα κακό σύστημα κοστολόγησης σε ένα πιο βαρυσήμαντο. Μπορούν 

απλά να ξεκινήσουν από ένα φρέσκο καλό σύστημα».

Περαιτέρω,  οι  ίδιοι  συγγραφείς,  εντοπίζοντας  το  πλήθος  των 

δραστηριοτήτων  που  έχει  μια  αεροπορική  εταιρεία,  όταν  μάλιστα  αυτές 

μπορούν να χωριστούν σε διάφορους τομείς  (υπηρεσίες αέρος,  υπηρεσίες 

εδάφους),  παρατηρούν  ότι  με  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  οι  εταιρείες 

μπορούν όχι μόνο να κοστίσουν την κάθε δραστηριότητα, αλλά και να πάρουν 

ποιοτικά  στοιχεία  από  τις  μετρήσεις  της  μεθόδου,  όπως  είναι  ο  χρόνος 

παράδοσης  των  αποσκευών,  αν  οι  αποσκευές  μπαίνουν  στο  σωστό 

αεροπλάνο. 

Ακόμη,  αναλύοντας  τη  μέθοδο  και  την  εφαρμογή  της  στις  εταιρείες 

τηλεπικοινωνίας,  στα  ταχυδρομεία,  στα  νοσοκομεία,  στις  εταιρείες 

ηλεκτρισμού  και   γκαζιού,  οι  συγγραφείς  συμπεραίνουν  ότι  οι  μετά  την 

εφαρμογή  της  μεθόδου,  οι  εταιρείες  μπορώντας  πλέον  να  εργαστούν  στο 

μικρότερο δυνατό κόστος και βελτιώνοντας τις λειτουργίες τους, μπορούν να 

επικεντρωθούν στις δραστηριότητες τους και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Από  την  αναζήτηση  στο  διαδίκτυο  βρέθηκαν  οι  παρακάτω  μελέτες 

σχετικά με  την  Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση στο γενικότερο δημόσιο 

τομέα και δη σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 1208/18-9-2002 τεύχος Β’ (σελ 16462 – 16466) που αφορά 

τον Κανονισμό Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Καθολικής Υπηρεσίας 

για  την  ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

(ΕΕΤΤ), αξιοσημείωτη είναι η οδηγία για την εφαρμογή της μεθόδου ΑΒC για 

τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους.

 

Οι Χ. Κωστόπουλος, Ν. Καραποστόλη, και άλλοι (2003), εφαρμόζουν 

τη μέθοδο στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να 

παράσχουν εκτός των αριθμών,  και  επαρκή ποιοτικά στοιχεία,  σχετικά αφ' 

ενός μεν με το κόστος λειτουργίας του θεραπευτικού οργανισμού, αφ' ετέρου 

δε  και  με  το  κόστος  της  ψυχοθεραπείας  για  τον  θεραπευόμενο.  Τα 
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αποτελέσματα  επιβεβαιώνουν  την  υπόθεση  για  το  χαμηλό  κόστος  της 

ψυχοθεραπείας για τον ασθενή όσο και  για την οικονομική αυτάρκεια μίας 

ημερησίας ψυχοθεραπευτικής μονάδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η δε Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αργυρούπολης μέσω 

του διαδικτυακού της τόπου, ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει από το 2005 τη μέθοδο 

της  Κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγησης,  με  στόχο  την  ορθολογικότερη 

παρακολούθηση και έλεγχο των διαφόρων στοιχείων κόστους που απορροφά 

η επιχείρηση κατά τη δραστηριότητά της.

Επιπλέον  από  την  Ηλεκτρονική  Βιβλιοθήκη  του  Πανεπιστημίου  του 

Πειραιά  έχουν  βρεθεί  μελέτες  σε  επίπεδο  πτυχιακών  εργασιών  που 

ασχολούνται μερικώς ή ειδικώς με την ανάλυση και εφαρμογή του  ABC σε 

διάφορους  τομείς.  Επίσης  καταγράφονται  εργασίες  με  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου όχι μόνο από πανεπιστήμια οικονομικών επιστημών, αλλά και από 

το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως είναι η εργασία του Β. Μουστάκη (2002).

Στο  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  οι  Βαζακίδης  Αθανάσιος  και 

Καραγιάννης Ιωάννης, παρουσιάζουν ολοκληρωμένες μελέτες και άρθρα τα 

οποία δημοσιεύονται σε περιοδικά και συνέδρια.  Το 2004 παρουσιάζεται από 

τους  ίδιους  για  πρώτη  φορά  ένα  μοντέλο  κοστολόγησης  για  το  Τμήμα 

Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  στη 

Θεσσαλονίκη, περισσότερο για εσωτερική πληροφόρηση και στη συνέχεια για 

την προώθηση της νέας μεθόδου στον Ελληνικό χώρο.

To 2007 εφαρμόζουν τη μέθοδο κοστολόγησης σε  δύο επιχειρήσεις 

ιδίου κλάδου και  αναλύουν τη χρησιμότητα της μεθόδου στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων αυτών. Μάλιστα, για πρώτη φορά δημιουργούν τυποποιημένα 

πλάνα κοστολόγησης με το Activity - Based Costing έτσι ώστε να μπορούν τα 

αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου στη μία επιχείρηση να συγκριθούν με 

αυτά της άλλης.

Τέλος,  το  2008,  οι  Βαζακίδης,  Καραγιάννης  εφαρμόζουν  ένα  νέο 

μοντέλο Activity -  Based Costing και  Activity –  Based Management, σε έναν 
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τουριστικό  οργανισμό,  με  σκοπό  να  επισημάνουν  την  χρησιμότητα  της 

μεθόδου ως εργαλείο και πηγή πληροφοριών της διοίκησης,

2.5. Παραδείγματα σχεδιασμού Μεθόδου ABC                        

  

 Εταιρείες Τηλεπικοινωνίας  
Οι Brismon & Antos (1994),  εξετάζοντας την περίπτωση των εταιρειών 

τηλεπικοινωνίας,  αναφέρουν  ότι  οι  εταιρείες  αυτές  έχουν  τις  παρακάτω 

δραστηριότητες, που σχετίζονται  με το προσωπικό τους:

 Εγκατάσταση μιας νέας γραμμής σε ένα σπίτι

 Εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών γραμμών 

 Υπηρεσίες επανάκλησης σε περίπτωση βλάβης

 Επισκευή βλάβης γραμμής στο σπίτι

 Επισκευή  βλάβης τηλεφωνικών γραμμών

Οι οδηγοί κόστους για την εγκατάσταση μια νέας τηλεφωνικής γραμμής 

είναι:  η  κατάσταση  του  εδάφους  (πετρώδες,  αμμώδες  ή  λασπώδες),  η 

εκπαίδευση και η πείρα του εργαζόμενου που θα κάνει την εγκατάσταση, ο 

μηχανολογικός  εξοπλισμός,  πρόσβαση σε  γραμμές  ηλεκτροδότησης,  άλλοι 

τύποι υπόγειων γραμμών και το μέγεθος των γραμμών μεταφοράς.

Ο  παρακάτω  πίνακας  δείχνει  τον  τρόπο  μέτρησης  των 

δραστηριοτήτων:

Δραστηριότητες Τρόπος Μέτρησης
Εγκατάσταση μιας νέας γραμμής σε ένα σπίτι Αριθμός των νέων γραμμών σε σπίτια
Εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών γραμμών Αριθμός πόλων ή αριθμός μέτρων
Υπηρεσίες επανάκλησης σε περίπτωση βλάβης Αριθμός επανακλήσεων
Επισκευή βλάβης γραμμής στο σπίτι Αριθμός Επισκευών στα σπίτια
Επισκευή  βλάβης τηλεφωνικών γραμμών Αριθμός Επισκευών
  

Οι επανακλήσεις δεν θα αποτελούν προστιθέμενη αξία. Οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες θα προστίθενται στην αξία. Όσο η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
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εργάζεται  στο  μικρότερο κόστος  και  βελτιώνει  τις  εργασίες  της,  μπορεί  να 

επικεντρωθεί πάνω σε αυτές τις δραστηριότητες.

Queensferry Telecommunications Division
Το  παράρτημα  τηλεπικοινωνιών  Queensferry (Queensferry 

Telecommunications Division, QTD) ιδρύθηκε το 1965 στο νότιο Queensferry 

της  Σκωτίας.  Το  παράρτημα  είχε  ως  βασικό  έργο  το  σχεδιασμό  και  την 

κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχων και  μετρήσεων για τη διεθνή 

βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Το 1990, το QTD λειτουργούσε 8 διαφορετικές 

γραμμές παραγωγής και παρήγαγε πάνω από 100 διαφορετικά προϊόντα. Τα 

προϊόντα  αυτά  ήταν  σχεδιασμένα  να  ανιχνεύουν,  να  μετρούν  και  να 

εντοπίζουν ελαττώματα στις τηλεφωνικές γραμμές. Την ίδια χρονιά, το QTD 

απασχολούσε  περίπου  640  άτομα  και  προσδοκούσε  να  αποφέρει  έσοδα 

ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το QTD ανέμενε από το σύστημα τα παρακάτω οφέλη:

− Να ενθαρρύνει το σχεδιασμό της κατασκευής

− Να συμβάλλει  στην κατανόηση της πραγματικής δομής του κόστους και 

κατά  συνέπεια  να  διευκολύνει  τις  προσπάθειες  περικοπής  των 

κατασκευαστικών δαπανών.

− Να ενθαρρύνει  τη διοίκηση να υποστηρίξει  τη μεθοδολογία του Ελέγχου 

Ολικής Ποιότητας και να εξαλείψει τις σπατάλες.

− Να παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες για τον έλεγχο της αποδοτικότητας 

των παραγωγικών διαδικασιών.

− Να παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες κόστους για την λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τιμολόγηση και άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας

Η Hewlett Packard
Η Hewlett Packard (ΗΡ) ανέπτυξε αρχικά το λογιστικό σύστημα που 

έκανε  χρήσητων παραγόντων κόστους (Cost  Driver  Accounting,  CDA)  στο 

παράρτημα  RosevilleNetwork  στην  Καλιφόρνια.  Εξαπλώθηκε  γρήγορα  και 

πρόθυμα  σε  όλο  τον  οργανισμό  και  έως  το  1990,  πάνω  από  τις  μισές 

εγκαταστάσεις της ΗΡ είχαν υιοθετήσει το CDA.
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Με το σύστημα CDA, μπορούσε να σχεδιάσει τα προϊόντα έτσι ώστε οι 

δαπάνες  για  υλικά  και  τα  εργατικά  και  μηχανολογικά  έξοδα  να 

ελαχιστοποιούνται. Με την καθιέρώση της αποτίμησης παραγόντων κόστους, 

η διοίκηση σε κάθε βαθμίδα του οργανισμού έχει μια καλύτερη εκτίμηση των 

επιδράσεων που επιφέρει  η λειτουργία σε διάφορα επίπεδα δυναμικού της 

παραγωγής. Τώρα η διοίκηση αναγνωρίζει  την ανάγκη να προσαρμόσει τη 

δομή  των  δαπανών  σύμφωνα  με  τα  επίπεδα  των  δραστηριοτήτων,  ή  να 

αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις.

Electric Motor Works – Siemens
Τα  χαμηλά  εργατικά  έξοδα  επέτρεπαν  στις  χώρες  του  ανατολικού 

μπλοκ να πωλούν τυπικούς ηλεκτρικούς κινητήρες σε τιμές οι  οποίες ήταν 

αδύνατο να ανταγωνιστούν οι επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης. 

Η Siemens τότε αποφάσισε να αλλάξει την στρατηγική της και να γίνει 

παραγωγός  κινητήρων  ειδικών  προδιαγραφών.  Μόλις  υιοθετήσε  τη  νέα 

στρατηγική, ανακάλυψε ότι  ενώ το  υπάρχον σύστημα κοστολόγησης ήταν 

επαρκές  για  την  κοστολόγηση  των  τυπικών κινητήρων,  δεν  έδινε  ακριβείς 

πληροφορίες όταν το χρησιμοποιούσε για την κοστολόγηση των κινητήρων 

ειδικών προδιαγραφών.

Η διοίκηση ανησυχούσε σχετικά με την ανικανότητα του παραδοσιακού 

μοντέλου να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των αυξημένων υποστηρικτικών 

εξόδων και την αλλαγή στο μίγμα των παραγόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με 

το  παραδοσιακό  σύστημα,  τα  υποστηρικτικά  έξοδα  κατανέμονταν  σε  κάθε 

κινητήρα με βάση την κατανάλωση των υλικών, τον αριθμό των εργαζομένων, 

και είτε τον αριθμό των εργατοωρών είτε των ωρών λειτουργίας των μηχανών 

που  απαιτούσε  για  να  λειτουργήσει.  Η  διοίκηση  διαισθανόταν  ότι  τα 

υποστηρικτικά  έξοδα  ήταν  περισσότερο  συσχετισμένα  με  των  αριθμό  των 

παραγγελιών  ή  τον  αριθμό  των  απαιτούμενων  εξαρτημάτων  ειδικών 

προδιαγραφών. 
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Από  τη  στιγμή  που  τα  έξοδα  αυτά  είχαν  πλέον  καθορισθεί, 

μετακινήθηκαν  από  το  κέντρο  κόστους  το  σχετικό  με  την  υποστήριξη  και 

εκχωρήθηκαν σε δύο νέα κέντρα κόστους.

Για  την  μετατροπή  σε  κοστολόγηση  προσανατολισμένη  στις 

διαδικασίες (PROKASTA, από τα αρχικά των λέξεων στη γερμανική γλώσσα), 

χρειάστηκε να μεταφερθούν 6.3 εκατομμύρια μάρκα από τα έξοδα τεχνικής 

φύσεως  και  27  εκατομμύρια  μάρκα  από  τα  διοικητικά  έξοδα.  Αυτά  τα  33 

εκατομμύρια μάρκα εκχωρήθηκαν κατόπιν στα νέα κέντρα κόστους - 13,8 εκ. 

DM  στα  έξοδα  διεκπεραίωσης  παραγγελιών  και  19.5  εκ.  DM  στα  έξοδα 

σχετικά με τα εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών. Το 1987, το EMW έφθασε 

να  λαμβάνει  παραγγελίες  αξίας  ενός  δισεκατομμυρίου  μάρκων  αλλά 

αποδέχθηκε παραγγελίες αξίας μόνο 450 εκατομμυρίων μάρκων.

Ο Karl  Heinz  Lottes,  διευθυντής  Κέντρου Ελέγχου του  εργοστασίου 

EMW σχολίασε το ρόλο του νέου συστήματος κοστολόγησης στην εφαρμογή 

της  νέας  στρατηγικής:  «Χωρίς  το  PROKASTA,  η  νέα  στρατηγική  θα  είχε 

αποτύχει. Με τις πληροφορίες που παίρνουμε από το προσανατολισμένο στις 

διαδικασίες  σύστημα  κοστολόγησης,  μπορούμε  να  εντοπίσουμε  ποιες 

παραγγελίες  να  επιλέξουμε.  Ενώ χάνουμε  κάποιες  παραγγελίες  λόγω των 

ανταγωνιστών,  τις  περισσότερες  από  αυτές  που  δεν  εκτελούμε  τις 

απορρίπτουμε  επειδή  δεν  είναι  επικερδείς.  Οποιοσδήποτε  θελήσει  να 

κατανοήσει τη σημασία του PROKASTA στο EMW δεν έχει παρά να συγκρίνει 

τις  δαπάνες  μερικών  τυπικών  παραγγελιών  μέσα  από  το  παραδοσιακό 

σύστημα κοστολόγησης και μέσα από το PROKASTA».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία της έρευνας που 

ακολουθούμε  στην  προσπάθειά  μας  να  κοστολογήσουμε  τη  Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

3.2. Σχεδιασμός Έρευνας

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  (Ν.Α.) 

αποτελείται από 13 διευθύνσεις και 4 τμήματα. Το να κοστολογήσουμε όλες 

της  υπηρεσίες  της  Ν.Α.  θα  ήταν  χρονοβόρο.  Άλλωστε  αντικείμενο  της 

εργασίας  αποτελεί  η  κατανόηση  της  μεθόδου  κοστολόγησης  (η  Κατά 

Δραστηριότητα Κοστολόγηση) των δημόσιων υπηρεσιών που θα αποτελέσει 

πιλότο για τα υπόλοιπα τμήματα και διευθύνσεις.

Η έρευνα που ακολουθεί ξεκινάει με τα δεδομένα που μας δίνει η ίδια η 

υπηρεσία και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.. Αρχικά, από την 

υπηρεσία  με  προσωπικές  επαφές  και  συναντήσεις  με  τον  Διευθυντή  της 

Υπηρεσίας  και  τους  Υπαλλήλους  καταγράψαμε  αν  η  υπηρεσία  λειτουργεί 

βάση  της  διάρθρωσης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας.  Εφόσον 

διαπιστώσαμε  ότι  λειτουργεί  με  την  κείμενη  διάρθρωση  ζητήσαμε  να  μας 

δώσουν τα οικονομικά στοιχεία των τμημάτων. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν 

σχέση με τη μισθοδοσία του προσωπικού για το διαχειριστικό έτος 2007, τις 

δαπάνες λειτουργίας της συγκεκριμένης διεύθυνσης και της Ν.Α. συνολικά και 

την απογραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
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Εν’  συνεχεία  καταγράψαμε  τις  ώρες  εργασίες  του  κάθε  υπαλλήλου 

καθώς και τη συνολική καταγραφή των υπηρεσιών που έχει προσφέρει κάθε 

τμήμα και τους συνολικούς πελάτες – πολίτες που εξυπηρετήθηκαν.

Κατόπιν σχεδιάσαμε ένα μοντέλο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και 

πρακτική.  Το  μοντέλο  βασίζεται  στις  αρχές  της  κατά  δραστηριότητα 

κοστολόγησης (Activity Based Costing), και έχουν αναλυθεί λεπτομερώς:

 Οι πόροι της οργάνωσης και το κόστος τους (μισθοί υπαλλήλων, οι 

δαπάνες  τηλεπικοινωνιών,  οι  δαπάνες  ύδρευσης  –  άρδευσης, 

ηλεκτρική  ενέργεια,  αμοιβές  για  καθαριότητα,  γραφική  ύλη, 

προμήθεια Βιβλίων – Συγγραμμάτων – Περιοδικών – Εφημερίδων , 

προμήθεια  ειδών  καθαριότητας,  καύσιμα  θέρμανσης,  λοιπές 

προμήθειες  υλικών  και  η  αποσβέσεις  των  πάγιων  περιουσιακών 

στοιχείων.

 Τα τμήματα και οι δραστηριότητες.

Προτού, όμως αναλύσουμε τα βήματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η 

εργασία μας, αναγκαίο κρίνεται να αναφέρουμε τα στοιχεία που χρησιμοποιεί 

η  Κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγηση  (ΚΔΚ)  για  την  εφαρμογή  της  σε 

Δημόσιους  Οργανισμούς.   Το  στοιχείο  του  κόστους  θα  μπορούσε  να 

χαρακτηριστεί ως κόστος παρεχόμενης υπηρεσίας, και αφορά το κόστος κάθε 

υπηρεσίας  που  παρέχεται  από  την  Διεύθυνση  ή  το  τμήμα  του  Δημόσιου 

Φορέα. Το κόστος αφού προσδιοριστεί, κατανέμεται στις δραστηριότητες, που 

ως δραστηριότητα νοείται η κάθε είδους εργασία που λαμβάνει μέρος σε έναν 

Δημόσιο Οργανισμό,  και  συγκεκριμένα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,  που 

μπορεί  να  είναι  η  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  από  τα  ΚΕΠ,  η  παραλαβή 

αιτήσεων  και  προώθηση  τους  προς  διεκπεραίωση  από  την  Κεντρική 

Γραμματεία,  η  έκδοση οικοδομικής  άδειας  από την  Πολεοδομία,  η  έκδοση 

άδειας  οδήγησης  από  τη  Διεύθυνση  Μεταφορών.  Ως  πηγές  εξόδων 

αναφέρονται  οι  υπάλληλοι,  τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία,  τα  λειτουργικά 

έξοδα.  Ο  φορέας  αποδέκτης  του  κόστους,  είναι  ο  επιπλέον  λόγος 

πληροφορίας που λαμβάνουμε σχετικά με το κόστος, για παράδειγμα θέλουμε 

να μάθουμε πόσο κοστίζει η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας ή η έκδοση μιας 

άδειας οδήγησης.
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Αφού  έχουμε  αναφέρει  τα  στοιχεία  της  Κατά  Δραστηριότητα 

Κοστολόγησης, μπορούμε πλέον να αναλύσουμε τα στάδια της εργασίας και 

της εφαρμογής της μεθόδου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση:

Πρώτο στάδιο είναι η έρευνα και η αναγνώριση των φορέων κόστους. 

Για  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  φορέας  κόστους  θα  μπορούσε  να 

αποτελέσει  το  κόστος  κάθε  τμήματος,  το  κόστος  του  παρεχόμενου 

αποτελέσματος, το κόστος του κάθε πολίτη – πελάτη που εξυπηρετήθηκε.

Δεύτερο στάδιο είναι η εύρεση των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν 

σε κάθε φορέα κόστους. Όπως είπαμε και αρχικά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

αποτελείται από Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα. Κάθε Διεύθυνση έχει και 

αυτή τα δικά της επιμέρους Τμήματα. Το κάθε τμήμα τώρα έχει μία κεντρική 

δραστηριότητα, η οποία όμως, για να ολοκληρωθεί χωρίζεται σε επιμέρους 

εργασίες. Στόχος στο συγκεκριμένο στάδιο είναι ο διαχωρισμός των τμημάτων 

και η εύρεση της κάθε δραστηριότητας για το κάθε τμήμα. Ο λόγος αυτής της 

ομαδοποίησης  γίνεται  για  να  μπορέσει  η  εργασία  να  έχει  δομή  και  τα 

αποτελέσματά της να είναι ευκολονόητα από κάθε αναγνώστη.

Τρίτο στάδιο είναι ο προσδιορισμός των δαπανών (πηγές εξόδων), 

ώστε να κατηγοριοποιηθούν (άμεσα έξοδα, έμμεσα έξοδα, λοιπά κόστη) και 

στη συνέχεια να προσδιορίσουν το κόστος της κάθε μίας δραστηριότητας.

Στο τέταρτο στάδιο, μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε το συνολικό 

κόστος  κάθε  τμήματος  (φορέας  κόστους),  μεταφέροντας  το  κόστος  κάθε 

δραστηριότητας  από  το  τρίτο  στάδιο  και  αφού  έχουμε  ήδη  καθορίσει  τα 

τμήματα από δεύτερο στάδιο.

Στο  πέμπτο,  και  τελευταίο,  στάδιο  συγκεντρώνουμε  τους  φορείς 

κόστους ανάλογα με τον φορέα – αποδέκτη κόστους για τον οποίο θέλουμε 

την πληροφόρηση.
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Τα παραπάνω πέντε στάδια εργασίας τα εφαρμόσαμε στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών με τα ακόλουθα βήματα, για την εφαρμογή της Κατά 

Δραστηριότητα Κοστολόγηση:

1. Χωρισμός της Διεύθυνσης σε Τμήματα:

Ο προσδιορισμός των τμημάτων είναι  σαφής διότι  η  Διεύθυνση λειτουργεί 

βάση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

2. Προσδιορισμός των τμημάτων μελέτης:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από 4 τμήματα και 1 

γραφείο. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν όλα τα τμήματα και το γραφείο που 

παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. 

3.  Καταγραφή  των  Δραστηριοτήτων  κάθε  τμήματος  και  των 
τελικών αποδεκτών κόστους:

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Γρεβενών καθορίζει και 

της δραστηριότητες του κάθε τμήματος. Πρώτο μέλημά μας στο στάδιο αυτό 

ήταν να εξακριβώσουμε κατά πόσο τα τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  εφαρμόζουν  τον  Οργανισμό.  Αφού  διαπιστώσαμε  ότι  δεν 

υπάρχουν αποκλίσεις, καταγράψαμε τις δραστηριότητες των τμημάτων όπως 

αυτές παρουσιάζονται στο κείμενο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό της εργασίας θεωρήσαμε σκόπιμο να προσδιορίζουμε 

και τελικούς αποδέκτες κόστους, αφού οι περισσότερες δραστηριότητες είναι 

μετρήσιμες και  παράγουν αποτέλεσμα.  Για παράδειγμα στη δραστηριότητα 

«Πληρωμή  με  Έκδοση  Επιταγής»,  που  ανήκει  στο  τμήμα  Εσόδων  και 

Ταμειακής Υπηρεσίας, φορέας κόστους αποτέλεσε το κόστος των επιταγών 

που εκδόθηκαν.
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4. Παράθεση των μέσων εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων:

Στο βήμα αυτό προσδιορίσαμε τα μέσα – κόστη που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, όπως είναι ο πάγιος εξοπλισμός και οι 

μισθοί  του  προσωπικού,  η  ώρα  εργασίας  του  προσωπικού  για  κάθε 

δραστηριότητα (Πηγές Εξόδων).

5. Προσδιορισμός των Οδηγών Κόστους:

Στο βήμα που ακολούθησε ουσιαστικά συνδέσαμε τις πηγές κόστους 

με τις δραστηριότητες.

6. Επιμερισμός του Κόστους στις Δραστηριότητες:

Στο στάδιο αυτό επιμερίσαμε το συνολικό κόστος κάθε τμήματος στις 

δραστηριότητες με τη βοήθεια των οδηγών κόστους. Για τον επιμερισμό του 

κόστος χρησιμοποιήσαμε σαν οδηγό τις ώρες εργασίας του προσωπικού σε 

κάθε δραστηριότητα.

7.  Μεταφορά  του  κόστους  των  δραστηριοτήτων  στου  τελικούς 
αποδέκτες κόστους:

Μετά  και  τον  προσδιορισμό  του  κόστους  της  κάθε  δραστηριότητας 

μεταφέραμε το κόστος στους τελικούς αποδέκτες, ώστε να έχουμε τα πρώτα 

αποτελέσματα της εργασίας μας.

8. Υπολογισμός του Συνολικού Κόστος:

Υπολογίσαμε το συνολικό κόστος ή ανά μονάδα κόστος ανάλογα με το 

σκοπό της εργασία μας και τον τελικό αποδέκτη του συνολικού κόστους που 

θέσαμε και  είναι το κόστος του κάθε πολίτη – πελάτη που εξυπηρέτησε η 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
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Η λογική  πάνω στην  οποία  στηρίζεται  η  μέθοδος  είναι  απλή:  Κάθε 

τμήμα  παρέχει  κάποιες  επιμέρους  υπηρεσίες  –  δραστηριότητες.  Κατά 

συνέπεια, προκειμένου να κοστολογήσουμε το τμήμα κοστολογούμε αρχικά τη 

κάθε δραστηριότητα με τη μεταφορά του ποσού του κόστους και των πόρων 

που απαιτούνται για τη δραστηριότητα. Κατόπιν, κάθε δραστηριότητα που έχει 

ένα κόστος μπορεί να δώσει τις πληροφορίες για κάθε τμήμα και τελικό το 

κόστος της διεύθυνσης ανά πολίτη – πελάτη της υπηρεσίας.

Το  αποτέλεσμα  της  παραπάνω  διαδικασίας,  είναι  η  ανάλυση  του 

κόστους όλης της υπηρεσίας και των δραστηριοτήτων που πήραν μέρος. Το 

αποτέλεσμα της κοστολόγησης δίνεται στον υπεύθυνο διευθυντή για τη λήψη 

αποφάσεων.

H Activity Based Costing (ABC) μαζί με τις προεκτάσεις της – Activity 

Based Management (ΑΒΜ) και  Activity –  Based Budget (ΑΒΒ) – μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  σαν  ένα  ολοκληρωμένο  εργαλείο  management.  Ο 

συνδυασμός τους όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει τις πωλήσεις προϊόντων και 

υπηρεσιών  –  στην  περίπτωση  μας  τις  παρερχόμενες  από  το  κράτος 

υπηρεσίες  -   αλλά  επιπλέον  ο  manager (προϊστάμενος  Διεύθυνσης  ή 

τμήματος) είναι σε θέση να προϋπολογίσει τις πραγματικές του ανάγκες και να 

διαχειριστεί  καλύτερα  την  υπάρχουσα  δυναμικότητα  έχοντας  μιας  πλήρη 

εικόνα των αιτιών δημιουργίας κόστους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΘΟΔΟΥ Activity Based Management

4.1. Εισαγωγή

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  αναλύσαμε  τον  τρόπο  που  θα 

προσεγγίσουμε  τη  μέθοδο  κοστολόγησης  των  υπηρεσιών  που  θα 

προτείνουμε  για  τους  Δημόσιους  Οργανισμούς,  και  που  κατά  κύριο  λόγο 

χρηματοδοτείται  από  το  Κράτος.  Η  εργασία  πραγματοποιήθηκε  σε  μία 

Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Γρεβενών και τα ποσά που 

αναφέρονται είναι πραγματικά. 

4.2. Παρουσίαση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
        Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή τη φροντίδα 

για  την  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  πόρων  και  εσόδων  της  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της 

Ν.Α.,  την  έκδοση  κι  πληρωμή  χρηματικών  ενταλμάτων,  τη  σύνταξη 

προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Ν.Α.

Η  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  βάση  του  Οργανισμού 

Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  αποτελείται  από  τα  παρακάτω  Τμήματα  με  τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητες, 

1.Τμήμα Προϋπολογισμού 

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:

1. Η  συγκέντρωση  και  επεξεργασία  των  αναγκαίων  στοιχείων  για  την 

κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Ν.Α. 

2. Η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των στοιχείων για την κατάρτιση 

των απολογισμών και ισολογισμών των εσόδων και εξόδων της Ν.Α 
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3. Ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  κάθε  δαπάνης  και  η  έκδοση  των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών. 

4. Η συγκέντρωση και καταχώρηση στα οικεία λογιστικά βιβλία όλων των 

εισπράξεων και πληρωμών της Ν.Α. 

2. Τμήμα Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας

 Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι: 

1. Η διενέργεια των πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών της Ν.Α με 

την  έκδοση  επιταγών  στηριζόμενων  επί  των  ελεγχόμενων  και 

θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων της Ν.Α 

2. Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων 

3. Η  μελέτη  και  αξιοποίηση  όλων  των  δυνατοτήτων,  δημιουργία  και 

απόκτησης εσόδων από τη Ν.Α., και η φροντίδα για τη βεβαίωση των 

εσόδων της Ν.Α. από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές και άλλες 

πηγές. 

4. Η μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Ν.Α. 

5. Η συγκέντρωση και καταχώρηση όλων των στοιχείων (έσοδα-έξοδα) 

στα  μηχανογραφημένα  προγράμματα  της  υπηρεσίας  (Η/Υ)  και  η 

υποβολή  αυτών  στο  Τμήμα  προϋπολογισμού  για  τη  σύνταξη  του 

απολογισμού και ισολογισμού. 

3. Τμήμα Νομαρχιακής Περιουσίας και Προμηθειών

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι: 

1. Η  κατάρτιση  και  παρακολούθηση  εκτέλεσης  του  προγράμματος 

προμηθειών  και  προμήθεια  υλικών  μηχανημάτων  εφοδίων  ή  άλλου 

περιουσιακού στοιχείου για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ν.Α ως 

και η προμήθεια αυτοκινήτων 

2. Η επιμέλεια διορισμού των μελών της Επιτροπής Προμηθειών και η 

παρακολούθηση του έργου της. 

3. Η  διενέργεια  διαγωνισμών  για  την  ανάδειξη  χορηγητών,  τροφίμων, 

πετρελαιοειδών και παροχής υπηρεσιών. 

4. Η προστασία και διαχείριση της περιουσίας της Ν.Α. 
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4. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών

 Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι: 

1. Ο έλεγχος πάσης φύσεως δαπανών, η εκκαθάριση αυτών και η έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Η διαβίβαση αυτών στην αρμόδια 

ταμειακή υπηρεσία 

2. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η ενημέρωση για 

την πορεία αυτού 

3. Η σύνταξη κάθε οικονομικού και στατιστικού δελτίου.

 

5.   Γραφείο Γραμματείας  

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:

1. Τήρηση  πρωτοκόλλου  (ηλεκτρονικού  πρωτοκόλλου,  email) 

εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλογραφίας 

2. Διακίνηση  αλληλογραφίας,  δακτυλογράφηση,  αναπαραγωγή  και 

επικύρωση εγγράφων. 

3. Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και αποστολή των 

σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους από τον Διευθυντή στη 

Διεύθυνση Διοίκησης. 

4. Προγραμματισμός  υπηρεσιακών  εξόδων  υπαλλήλων  και  ενημέρωση 

του  γραφείου  κίνησης όταν  απαιτείται  όχημα.  Διαχείριση υλικών  και 

εντύπων. 

5. Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των εργαζομένων, 

σύνταξη των παραστατικών στοιχείων παρουσίας και  αποστολή στο 

Τμήμα Προσωπικού.

4.3. Παράθεση των μέσων εκτέλεσης

Ο ετήσιος απολογισμός είναι η επίσημη πηγή πληροφοριών και αφορά 

όλη τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από τον απολογισμό παίρνουμε μόνο τα 

- 68 -



στοιχεία του τμήματος που μας ενδιαφέρουν για την εργασία μας. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούν τον αριθμό του προσωπικού και το σύνολο των δαπανών για 

τη  μισθοδοσία  τους,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  του  τμήματος,  ο  πάγιος 

εξοπλισμός και οι αποσβέσεις του. 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι στη Ν.Α. Γρεβενών 

δεν πραγματοποιούνται ακόμη αποσβέσεις ούτε στις κτιριακές εγκαταστάσεις, 

ούτε στον πάγιο εξοπλισμό των γραφείων.  Για το σκοπό όμως της εργασίας 

θα πραγματοποιήσουμε αποσβέσεις  μόνο στα πάγια  περιουσιακά στοιχεία 

(Έπιπλα  και  Ηλεκτρονικού  Υπολογιστές)  αφού  είναι  καταγεγραμμένα  σε 

μητρώο, με απογραφή που πραγματοποίησε η Ν.Α, κατά τη μεταφορά των 

υπηρεσιών στο νέο Διοικητήριο του Νομού κατά το έτος 2005,  και  τα νέα 

πάγια που αποκτήθηκαν από το 2005 και μετά.

Παρακάτω  ακολουθεί  ο  πίνακας  απολογισμού  της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2007 σε πραγματικά νούμερα:

Πίνακας 1: Κατάσταση Εξόδων Έτους 2007 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Δ.Ο.Υ.

ΣΥΝΟΛΟ Ν.Α.

1. Μισθοί Προσωπικού 149.471,28 3.636.509,77
2. Λογαριασμοί Τηλεφώνου 2.700,00 38.400,00
3. Ύδρευση – Άρδευση 50,00 1420,00
4. Ηλεκτρική Ενέργεια 3.100,00 63.046,00
5. Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας 2.500,00 126.900,00
6. Γραφική Ύλη 1.700,00 22.091,00
7. Προμήθεια Βιβλίων – Συγγραμμάτων – 

Περιοδικών – Εφημερίδων 
1.200,00 5.467,00

8. Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 320,00 17.330,00
9. Καύσιμα Θέρμανσης  4.500,00 93.350,00
10. Λοιπές Προμήθειες Υλικών 700,00 18.580,00
11. Προμήθεια Συσκευών Θέρμανσης 240,00 4.415,00
12. Απόσβεση 5.550,35 -------

ΣΥΝΟΛΟ 172.031,63 4.027.508,77

Ο  παραπάνω  πίνακας  μας  δείχνει  συνοπτικά  τις  δαπάνες  που 

πραγματοποιήθηκαν για τη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών. Θεωρήθηκε 

όμως σκόπιμο στον ίδιο πίνακα να παρουσιαστούν και οι συνολικές δαπάνες 

της Ν.Α., ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα της συμμετοχής των δαπανών της 

συγκεκριμένης  υπηρεσίας  σε  σχέση με  το  σύνολο των δαπανών της  Ν.Α. 

Εκφράζοντας το σε ποσοστό – αφαιρόντας τις αποσβέσεις – οι δαπάνες τις 

υπηρεσίας ανέρχονται στο 4,1336% του συνόλου των δαπανών.
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Σε  αυτό  το  σημείο  κρίσιμο  είναι  να  θέσουμε  τους  ερευνητικούς 

περιορισμούς της εργασίας ώστε η εργασία να έχει αποτέλεσμα:

1. Στην εργασία αναλύονται και τα 4 τμήματα και το γραφείο γραμματείας

2. Το αποτέλεσμα αφορά το άμεσο και μεταβλητό κόστος της Διεύθυνσης 

ανά πολίτη – πελάτη.

3. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στη Διεύθυνση είναι 7

4. Το εβδομαδιαίο  ωράριο  εργασίας  είναι  35 ώρες και  το  ετήσιο 1820 

ώρες (52 εβδομάδες το χρόνο).

5.  Το ημερήσιο ωράριο εργασίας είναι 7,5 ώρες και κατά συνέπεια το 

εβδομαδιαίο ωράριο είναι 37,5. Ο λόγος που λάβαμε σαν βάση τις 35 

και όχι τις 37,5 ώρες είναι για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και 

τις ετήσιες άδειες του προσωπικού της Διεύθυνσης.

6. Οι πραγματικές ώρες εργασίας παρουσιάστηκαν μετά από προσωπική 

επαφή με τους υπαλλήλους.

7. Το άμεσο κόστος αποτελείται από τους μισθούς των υπαλλήλων

8. Το  έμμεσο  κόστος  περιλαμβάνει  τις  αποσβέσεις  των  πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων  (Η/Υ,  εξοπλισμός  γραφείου  και  έπιπλα)  και 

κατανέμεται ανάλογα με τα πάγια που χρησιμοποιεί ο κάθε υπάλληλος.

9. Στα  λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται  ,  οι  δαπάνες  τηλεπικοινωνιών,  οι 

δαπάνες  ύδρευσης  –  άρδευσης,  ηλεκτρική  ενέργεια,  αμοιβές  για 

καθαριότητα,  γραφική  ύλη,  προμήθεια  Βιβλίων  –  Συγγραμμάτων  – 

Περιοδικών – Εφημερίδων , προμήθεια ειδών καθαριότητας, καύσιμα 

θέρμανσης,  λοιπές  προμήθειες  υλικών,  προμήθειες  συσκευών 

θέρμανσης  και  θεωρείται  ότι  κατανέμεται  ισομερώς  στους  7 

υπαλλήλους του τμήματος. 

10.Ο αριθμός των πελατών που εξυπηρέτησε συνολικά η υπηρεσία το 

2007 ήταν 2.956

11.Τα στοιχεία της μισθοδοσίας είναι πραγματικά.

12.Τα στοιχεία των εξόδων είναι πραγματικά.

13.Αποσβέσεις  δεν  πραγματοποιούνται.  Ο  πίνακας  των  αποσβέσεων 

δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας, με πραγματική απογραφή 

των παγιών περιουσιακών στοιχείων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. 
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Ο παρακάτω πίνακας είναι ο πίνακας απογραφής και αποσβέσεων των 

πάγιων στοιχείων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
Πίνακας 2:Πίνακας Απόσβεσης Έτους 2007
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Γραφείο Διευθυντή
με παράλληλη εργασία 
στο τμήμα 
Προϋπολογισμού

Φωτοτυπικό 
Μηχάνημα** €17.900,00 1 €17.900,00 2002 20% --- ---

Γραφείο* ---- 1 --- --- 15% --- ---
Τραπέζι 

Υποδοχής €170,00 2 €340,00 2005 15% €25,50 €51,00

Βιβλιοθήκη €275,00 3 €825,00 2003 15% €41,25 €123,75
Καρέκλα €165,00 1 €165,00 2003 15% €24,75 €24,75

Συρταριέρα €250,00 1 €250,00 2003 15% €37,50 €37,50
Καρέκλα Κοινού €50,00 4 €200,00 2005 15% €7,50 €30,00

Η/Υ €1.700,00 1 €1.700,00 2007 30% €510,00 €510,00
Εκτυπωτής €350,00 1 €350,00 2007 20% €70,00 €70,00
Τηλέφωνο €150,00 2 €300,00 2005 20% €30,00 €30,00

ΣΥΝΟΛΟ €907,00

Γραφείο Υπαλλήλου 
Τμήματος 
Προϋπολογισμού

Γραφείο €400,00 2 €800,00 2001 15% €60,00 €120,00
Τραπέζι 

Υποδοχής €150,00 1 €150,00 2005 15% €22,50 €22,50

Βιβλιοθήκη €410,00 1 €410,00 2001 15% €61,50 €61,50
Καρέκλα €150,00 2 €300,00 2003 15% €22,50 €45,00

Ράφια Αρχείου €62,00 15 €930,00 2005 15% €9,30 €139,50
Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00

Εκτυπωτής €100,00 1 €100,00 2007 20% €20,00 €20,00
Η/Υ** €1.250,00 1 €1.250,00 2003 30% --- ---

Εκτυπωτής €350,00 1 €350,00 2003 20% €70,00 €70,00
Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00

ΣΥΝΟΛΟ €850,50

Γραφείο Υπαλλήλου 
Τμήματος Εσόδων & 
Ταμειακής Υπηρεσίας

Γραφείο €400,00 1 €400,00 2001 15% €60,00 €60,00
Τραπέζι 

Υποδοχής €150,00 1 €150,00 2006 15% €22,50 €22,50

Βιβλιοθήκη* --- 1 --- --- 15% --- ---
Καρέκλα €110,00 1 €110,00 2002 15% €16,50 €16,50

Συρταριέρα €150,00 2 €300,00 2005 15% €22,50 €45,00
Καρέκλα Κοινού €200,00 3 €600,00 2006 15% €30,00 €90,00

Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00
Εκτυπωτής €300,00 1 €300,00 2007 20% €60,00 €60,00
Εκτυπωτής 
Επιταγών €1.100,00 1 €1.100,00 2006 20% €220,00 €220,00

Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00
ΣΥΝΟΛΟ €886,00

Γραφείο 2ου 

Υπαλλήλου Τμήματος 
Εσόδων & Ταμειακής 
Υπηρεσίας

Γραφείο €400,00 1 €400,00 2001 15% €60,00 €60,00
Βιβλιοθήκη* --- 1 --- --- 15% ---- ----

Καρέκλα €110,00 1 €110,00 2002 15% €16,50 €16,50
Συρταριέρα €110,00 2 €220,00 2004 15% €16,50 €33,00

Καρέκλα Κοινού €200,00 3 €600,00 2006 15% €30,00 €90,00
Ραφιέρα €80,00 2 €160,00 2005 15% €12,00 €24,00

Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00
Εκτυπωτής €350,00 1 €350,00 2007 20% €70,00 €70,00
Εκτυπωτής €100,00 1 €100,00 2007 20% €20,00 €20,00

Φαξ €300,00 1 €300,00 2005 20% €60,00 €60,00
Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00

ΣΥΝΟΛΟ €775,50

Γραφείο Υπαλλήλου 
Τμήματος Νομαρχιακής 
Περιουσίας & 
Προμηθειών

Γραφείο €650,00 1 €650,00 2003 15% €97,50 €97,50
Βιβλιοθήκη* --- 1 --- --- 15% --- ---

Καρέκλα €115,00 1 €115,00 2004 15% €17,25 €17,25
Συρταριέρα €110,00 1 €110,00 2004 15% €16,50 €16,50

Τραπέζι 
Υποδοχής €150,00 1 €150,00 2005 15% €22,50 €22,50

Καρέκλα Κοινού €50,00 2 €100,00 2005 15% €7,50 €15,00
Ραφιέρα* --- 2 --- --- 15% --- ---

Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00
Εκτυπωτής €350,00 1 €350,00 2007 20% €70,00 €70,00

Φαξ €300,00 1 €300,00 2006 20% €60,00 €60,00
Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00
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ΣΥΝΟΛΟ €668,75

Γραφείο Υπαλλήλου 
Τμήματος Ελέγχου 
Δαπανών

Γραφείο €400,00 1 €400,00 2006 15% €60,00 €60,00
Βιβλιοθήκη €820,00 1 €820,00 2003 15% €123,00 €123,00
Καρέκλα €150,00 1 €150,00 2005 15% €22,50 €22,50

Συρταριέρα €249,00 1 €249,00 2003 15% €37,35 €37,35
Τραπέζι 

Υποδοχής €150,00 1 €150,00 2005 15% €22,50 €22,50

Καρέκλα Κοινού €50,00 2 €100,00 2005 15% €7,50 €15,00
Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00

Εκτυπωτής €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00
Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00

ΣΥΝΟΛΟ €682,35

Γραφείο Υπαλλήλου 
Γραφείου Γραμματείας

Γραφείο €175,00 1 €175,00 2004 15% €26,25 €26,25
Βιβλιοθήκη €820,00 1 €820,00 2003 15% €123,00 €123,00
Καρέκλα €150,00 1 €150,00 2003 15% €22,50 €22,50

Συρταριέρα €250,00 3 €750,00 2003 15% €37,50 €112,50
Τραπέζι 

Υποδοχής €210,00 1 €210,00 2005 15% €31,50 €31,50

Καρέκλα Κοινού €50,00 3 €150,00 2005 15% €7,50 €22,50
Η/Υ €1.140,00 1 €1.140,00 2007 30% €342,00 €342,00

Εκτυπωτής €350,00 1 €350,00 2007 20% €70,00 €70,00
Τηλέφωνο €150,00 1 €150,00 2005 20% €30,00 €30,00

ΣΥΝΟΛΟ €780,25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ €5.550.35

* Πάγια με άγνωστη την αξία και το έτος κτήσης.
** Πάγια που έχουν αποσβεστεί πλήρως πριν το 2007. 
*** Τα Πάγια αποσβένονται σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.

 Για  να  μπορέσουμε  να  συνδέσουμε  την  πρακτική  εφαρμογή  με  τη 

μεθοδολογία,  που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά και την 

παρουσίαση των παραπάνω οικονομικών στοιχείων έχουμε ολοκληρώσει και 

το 4ο βήμα (Πηγές Εξόδων) της μεθοδολογίας που προτείνουμε και μπορούμε 

πλέον να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό των οδηγών κόστους και στον 

επιμερισμό του συνολικού κόστους στις δραστηριότητες.

4.4. Επιμερισμός Κόστους

Στο τμήμα της εργασίας που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε την 

κοστολόγηση των τμημάτων. Η μέθοδος που εφαρμόσαμε είναι η εξής: 

1. Ορίσαμε τις δραστηριότητες των τμημάτων και των υπαλλήλους που 

εργάζονται για κάθε δραστηριότητα. 

2. Κάθε δραστηριότητα είναι και φορέας αποδέκτης κόστους.

3. Ορίσαμε την ωριαία εβδομαδιαία εργασία του κάθε υπαλλήλου σε κάθε 

δραστηριότητα. 

4. Επιμερίσαμε το κόστος ανά δραστηριότητα ανάλογα με τις ώρες που 

εργάστηκε ο κάθε υπάλληλος σε κάθε δραστηριότητα.

5. Για κάθε υπάλληλο έχουμε και το ετήσιο κόστος του.
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6. Μεταφέραμε το κόστος των υπαλλήλων στα τμήματα που εργάζονται 

και  στις  δραστηριότητες  τους.  Σε  ένα  τμήμα  ή  μία  δραστηριότητα 

υπάρχει η περίπτωση να εργάζονται 2 υπάλληλοι

7. Διαιρέσαμε  το  κόστος  της  δραστηριότητας  με  τον  αριθμό  του 

παραγόμενου αποτελέσματος (αποδέκτες κόστους)

8. Αποκτήσαμε το συνολικό κόστος των τμημάτων 

Οι παρακάτω πίνακες αποδίδουν τις δραστηριότατες, την εβδομαδιαία 

και ετήσια ωριαία απασχόληση, τα συνολικά κόστη των υπαλλήλων και των 

επιμερισμό αυτών ανά δραστηριότητα.

Πίνακας 3: Διευθυντής 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ή 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

104 2 € 1.488,89 € 54,97 € 147,22

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ – 
ΕΞΟΔΩΝ

52 1 € 744,44 € 27,48 € 73,64

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗΣ & 
ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.560 30 € 22.333,35 € 824,55 € 2.209,09

ΣΥΝΟΛΟ 1.716 33 € 24.566,68 € 907,00 € 2.430,00

Πίνακας 4: Υπάλληλος Τμήματος Προϋπολογισμού  
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗΣ & 
ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.560 30 € 16.772,34 € 797,34 € 2.278,12

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ

104 2 € 1.118,16 € 53,16 € 151,88

ΣΥΝΟΛΟ 1.664 32 € 17.890,50 € 850,50 € 2430,00
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Πίνακας 5: Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων & Ταμειακής Υπηρεσίας   
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 1.300 25 € 17.369,76 € 714,52 € 1.959,68
ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 208 4 € 2.779,16 € 114,32 € 313,55
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 104 2 € 1.389,58 € 57,16 € 156,77 

ΣΥΝΟΛΟ 1.612 31 € 21.538,50 € 886,00 € 2.340,00

Πίνακας 6: Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων & Ταμειακής Υπηρεσίας    
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 1.040 20 € 23.873,50 € 775,50 € 2.430,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.040 20 € 23.873,50 € 775,50 € 2.430,00

Πίνακας 7: Υπάλληλος Τμήματος Νομαρχιακής Περιουσίας & Προμηθειών
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ 
Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

1.560 30 € 17.246,91 € 590,07 € 2.144,12

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΧΟΡΗΞΗΜΑΤΩΝ 

208 4 € 2.299,59 € 78,68 € 285,88

ΣΥΝΟΛΟ 1.768 34 € 19.546,50 € 668,75 € 2.430,00
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Πίνακας 8: Υπάλληλος Τμήματος Ελέγχου Δαπανών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ, Η 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΥΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ 
Χ.Ε. ΠΡΗΡΩΜΗΣ

1.560 30 € 21.549,20 € 660,33 € 2.351,62

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΥΤΟΥ

26 0,30 € 357,65 € 11,01 € 39,19

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

26 0,30 € 357,65 € 11,01 €39,19

ΣΥΝΟΛΟ 1.612 31 € 22.174,50 € 682,35 € 2.430,00

Πίνακας 9: Υπάλληλος Γραφείου Γραμματείας    
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1.040 20 € 12.234,53 € 480,15 € 1.495,39

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 624 12 € 7.340,72 € 288,10 € 897,23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 8,666 0,10 € 101,95 € 4,00 € 12,46

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8,666 0,10 € 101,95 € 4,00 € 12,46

ΔΕΛΤΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

8,666 0,10 € 101,95 € 4,00 € 12,46

ΣΥΝΟΛΟ 1.690 32,30 € 19.881,10 € 780,25 € 2.430,00

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία του καθένα από τους 

παραπάνω πίνακες (και κάθε γραμμής των πινάκων) θα παρουσιαστεί με ένα 

παράδειγμα για τον πίνακα 9., ώστε να γίνει κατανοητή:

1. Καθορίζαμε τις δραστηριότητες που ασκεί ο κάθε υπάλληλος.
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2. Οι πηγές εξόδων είναι γνωστές από τα προηγούμενα βήματα

3. Καθορίσαμε  (με  προσωπικές  συνεντεύξεις)  την  εβδομαδιαία  ώρα 

εργασίας σε κάθε δραστηριότητα, και στη συνέχεια το τοποθετήσαμε σε 

ετήσια βάση.

4. Για να καθορίσουμε πλέον το κόστος των ακαθάριστων αποδοχών για 

την πρωτοκόλληση των εγγράφων, παίρνουμε:

a. Το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (€ 19.881,10)

b. Το διαιρούμε  με  τη  συνολική  ετήσια  ωριαία  απασχόληση του 

συγκεκριμένου υπαλλήλου (1.690 ώρες).

c. Και  το  πολλαπλασιάζουμε με  την  ετήσια ωριαία  απασχόληση 

του  υπαλλήλου  για  τη  δραστηριότητα  της  πρωτοκόλλησης 

(1.040 ώρες)

d. Άρα έχουμε (19.881,10 / 1.690 * 1.040 = 12.234,53)

5. Αντίστοιχα συμπληρώνουμε και τα υπόλοιπα κελιά του πίνακα

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν οι παρακάτω επισημάνσεις: 

ότι υπάρχει ένα κενό ωρών μεταξύ της πραγματικής ετήσιας απασχόλησης 

που ορίσαμε ως αρχικό περιορισμό.  

Στην  πλειονότητα  των  περιπτώσεων  οι  υπάλληλοι  στις  ώρες  αυτές 

ασχολούνται  με  δραστηριότητες  που  δεν  είχαν  καταγραφεί  αρχικά,  αλλά 

διαπιστώθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  της  εργασίας.  Τέτοιες 

εργασίες  είναι  η  αρχειοθέτηση  των  εγγράφων,  οι  εξωτερικές  εργασίες 

(τράπεζες, εφορία, ΙΚΑ, κ.τ.λ.) και κυρίως η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον στον  πίνακα 3 που αφορά στον Διευθυντή της Υπηρεσίας 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Διευθυντής αντιμετωπίστηκε σαν υπάλληλος στο 

τμήμα Προϋπολογισμού, χωρίς να γίνεται καθόλου αναφορά στις Διευθυντικές 

του  αρμοδιότητες  που  αφορούν  τον  έλεγχο  όλων  των  παραπάνω 

δραστηριοτήτων.

Αφού ολοκληρώσαμε με την παραπάνω διαδικασία, συνεχίζουμε με τον 

επιμερισμό του κόστους από τους πίνακες 3 έως 9 στα αντίστοιχα τμήματα. 
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Παρακάτω δίνονται οι πίνακες κοστολόγησης των τμημάτων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών:

Πίνακας 10: Κοστολόγηση Τμήματος Προϋπολογισμού 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ή 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

104 2 1

Φωτοτυπικό 
Μηχάνημα(1)

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(2)
Βιβλιοθήκη(3)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(4)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(2)

 1.488,89 54,97 147,22 1.691,08 211,38

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

52 1 1

Φωτοτυπικό 
Μηχάνημα(1)

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(2)
Βιβλιοθήκη(3)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(4)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(2)

744,44 27,48 73,64 845,56 845,56

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗΣ & ΕΚΔΟΣΗ 
Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3.120 60 2

Φωτοτυπικό 
Μηχάνημα(1)

Γραφείο(2)
Τραπέζι 

Υποδοχής(3)
Βιβλιοθήκη(4)
Καρέκλα(3)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(4)

Ράφια 
Αρχείου(15)

Η/Υ(3)
Εκτυπωτής(3)
Τηλέφωνο(3)

39.105,69 1.621,89 4.487,21 45.214,79 8,64

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ

104 2 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(2)

Ράφια 
Αρχείου(15)

Η/Υ(2)
Εκτυπωτής(2)
Τηλέφωνο(1)

1.118,16 53,16 151,88 1.323,20 0,25

ΣΥΝΟΛΟ 3.380 42.457,18 1.757,50 4.859,95 49.074,63

Παρατηρήσεις:
1. Το 2007 έγιναν συνολικά 8 τροποποιήσεις προϋπολογισμού
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2. Εκδόθηκαν 5.231 Χρηματικά Εντάλματα

3. Και καταχωρήθηκε ο ίδιος αριθμός Λογιστικών Πράξεων 

Πίνακας 11: Κοστολόγηση Τμήματος Εσόδων & Ταμειακής Υπηρεσίας   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤ
Η

ΣΙ
Α

 Ω
Ρ

ΙΑ
ΙΑ

 Α
Π

Α
ΣΧ

Ο
Λ

Η
ΣΗ

Ε
Β

ΔΟ
Μ

Α
Δ

ΙΑ
ΙΑ

 Ω
Ρ

ΙΑ
ΙΑ

 
ΑΠ

Α
ΣΧ

Ο
Λ

Η
ΣΗ

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

Π
Ρ

Ο
ΣΩ

Π
ΙΚ

Ο
Υ

Π
Α

ΓΙ
Α

Α
Μ

Ε
ΣΟ

 Κ
Ο

ΣΤ
Ο

Σ

Ε
Μ

Μ
ΕΣ

Ο
 Κ

Ο
ΣΤ

Ο
Σ

Λ
Ο

ΙΠ
Α

 Κ
Ο

ΣΤ
Η

ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 Κ
Ο

ΣΤ
Ο

Σ

ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 Κ
Ο

ΣΤ
Ο

Σ 
Α

Ν
Α 

Π
Α

ΡΑ
ΓΟ

Μ
Ε

Ν
Ο

 Α
Π

Ο
ΤΕ

Λ
Ε

ΣΜ
Α

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

2340 45 2

Γραφείο(2)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(2)
Καρέκλα(2)

Συρταριέρα(4)
Καρέκλα 
Κοινού(6)

Ραφιέρα(1)
Η/Υ(2)

Εκτυπωτής(3)
Εκτυπωτής 
Επιταγών(1)

Φαξ(1)
Τηλέφωνο(2)

41.243,26  1.490,02  4.389,68 47.122,96 20,61

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

208 4 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(2)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)

Εκτυπωτής 
Επιταγών(1)
Τηλέφωνο(1)

2.779,16  114,32  313,55  3.207,08 6,18

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

104 2 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(2)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)

Εκτυπωτής 
Επιταγών(1)
Τηλέφωνο(1)

1.389,58 57,16 156,77  1.603,51 1,57

ΣΥΝΟΛΟ 2.652 51 45.412,00 1.661,50  4.860,00  51.933,50

Παρατηρήσεις:
1. Στο 2007 εκδόθηκαν 2.286 επιταγές

2. Ο αριθμός των εσόδων ήταν 519 καταχωρήσεις

3. Και οι 1.019 οι καταχωρήσεις των Λογιστικών Πράξεων
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Πίνακας 12: Κοστολόγηση Τμήματος Νομαρχιακής Περιουσίας & Προμηθειών
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Ή ΑΛΛΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Α. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

1.560 30 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(2)

Ραφιέρα(2)
Η/Υ(1)

Εκτυπωτής(1)
Φαξ(1)

Τηλέφωνο(1)

17.246,91 590,07  2.144,12 19.981,10

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ 

208 4 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(2)

Ραφιέρα(2)
Η/Υ(1)

Εκτυπωτής(1)
Φαξ(1)

Τηλέφωνο(1)

2.299,59 78,68  285,88  2.664,15 444,03

ΣΥΝΟΛΟ 1.768 34 1 9.546,50  668,75  2.430,00  22.645,25

Παρατηρήσεις 
1. Μέσα στο 2007 έγιναν 6 διαγωνισμοί

2. Η πρώτη εργασία γίνεται σε καθημερινή βάση και δεν είναι ποσοτικά 

μετρήσιμη.
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Πίνακας 13: Κοστολόγηση Τμήματος Δαπανών
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, 
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΥΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. 
ΠΡΗΡΩΜΗΣ

1.560 30 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(2)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

21.549,20  660,33 2.351,62 24.471,15 11,72

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

26 0,30 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(2)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)

Τηλέφωνο(1)

357,65  11,01  39,19  407,85 50,98

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

26 0,30 1

Γραφείο(1)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(1)
Καρέκλα 
Κοινού(2)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)

Τηλέφωνο(1)

357,65  11,01 39,19  407,85 67,96

ΣΥΝΟΛΟ 1.612 31 22.174,50  682,35  2.430,00 25.286,85

Παρατηρήσεις: 
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1. Στο τμήμα δαπανών κατά το 2007 έγινε εκκαθάριση και εκδόθηκαν 

2.088 χρηματικά εντάλματα

2. Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού ήταν 8

3. Ενώ  τα  οικονομικά  και  στατιστικά  στοιχεία  συντάσσονται  ανά 

δίμηνο

Πίνακας 14: Κοστολόγηση Γραφείου Γραμματείας   
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1040 20 1

Γραφείο(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(3)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

12.234,53  480,15  1.495,39  14.210,07 4,69

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 624 12 1

Γραφείο(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(3)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

7.340,72  288,10  897,23  8.526,05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 8,666 0,10 1

Γραφείο(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(3)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

101,95  4,00  12,46  118,41

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8,666 0,10 1

Γραφείο(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(3)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

101,95  4,00  12,46  118,41 0,28
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ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8,666 0,10 1

Γραφείο(1)
Βιβλιοθήκη(1)
Καρέκλα(1)

Συρταριέρα(3)
Τραπέζι 

Υποδοχής(1)
Καρέκλα 
Κοινού(3)

Η/Υ(1)
Εκτυπωτής(1)
Τηλέφωνο(1)

101,95  4,00  12,46  118,41 16,92

ΣΥΝΟΛΟ 1.690 32,30 19.881,10 780,25 2.430,00 23.091,35

Παρατηρήσεις:
1. Στο 2007 δόθηκαν 3.028 πρωτόκολλα. 

2. Ο αριθμός των εγγράφων που κινήθηκαν για αλληλογραφία είναι 

άγνωστος.

3. Ο  προγραμματισμός  των  αδειών  γίνεται  βάση  τις  υπηρεσιακές 

ανάγκες και δεν είναι ποσοτικά μετρήσιμος.

4. Τα έγγραφα που συντάχθηκαν για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων 

ήταν 420

5. Και τέλος τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων είναι  όσα και  οι 

υπάλληλοι 7

   

4.5. Υπολογισμός του Συνολικού Κόστος

Αφού  έχουμε  ολοκληρώσει  την  κοστολόγηση  και  των  επιμέρους 

τμημάτων, συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα ώστε να αποκτήσουμε και το 

ετήσιο  κόστος  ανά  πελάτη  του  εξυπηρετήσαμε  ,  καθώς  και  των  φορέων 

αποδεκτών του κόστους.

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να επισημάνουμε τις μέχρι τώρα διαφορές 

της  Κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγησης  με  την  παραδοσιακή  μέθοδο 

Κοστολόγησης.  Ενώ με τη νέα μέθοδο έχουμε κάνει ποιοτικές και ποσοτικές 

αναλύσεις των τμημάτων και έχουμε μερίσει τα άμεσα και έμμεσα και λοιπά 

κόστη στα τμήματα που αφορούν και εξυπηρετούν, στο τέλος συστήσαμε τον 

απολογισμό  κάθε  τμήματος  ξεχωριστά.  Εάν  ακολουθούσαμε  παραδοσιακή 

μέθοδο, θα παίρναμε τα στοιχεία του Απολογισμού, θα κάναμε την κατανομή 

των  άμεσων  κοστών  απευθείας  στα  τμήματα  και  τα  έμμεσα  με  βάση  τον 

αριθμό τμημάτων και  θα συντάσσαμε τον απολογισμό κάθε τμήματος.  Στη 

συνέχεια για να βρούμε πόσο μας κοστίζει ο κάθε πολίτης - πελάτης, το μόνο 

που  θα  χρειαζόταν  θα  ήταν  να  βρούμε  το  πηλίκο  συνολικό  κόστος  της 
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Διεύθυνσης  προς  τον  αριθμό  των  πολιτών  που  εξυπηρετήθηκαν.  Οι 

αναλύσεις που μπορούν να γίνουν με τη μέθοδο αυτή είναι λίγες και χωρίς 

βάθος.

Αντίθετα, με τη νέα μέθοδο, έχοντας τον απολογισμό της  Διεύθυνσης, 

αναλύουμε  τις  δραστηριότητες  που  περιλαμβάνονται  στη  Διεύθυνση,  τις 

συνδέουμε με τους πολίτες – πελάτες, καθώς και με τους φορείς – αποδέκτες 

κόστους,  και  μεταφέρουμε  το  κόστος  τους  σε  κάθε  πολίτη  ή  αποδέκτη 

κόστους
Πίνακας 9: Ετήσιο Συνολικό Κόστος Ανά Φορέα Αποδοχής Κόστους
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1. Τμήμα 
Προϋπολογισμού
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 104 1 1.691,08 8 211,38
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 52 1 845,56 1 845,56
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗΣ & ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.120 2 45.214,79 5.231 8,64
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 104 1 1.323,20 5.231 0,25
ΣΥΝΟΛΑ 3.380 49.074,63

2. Τμήμα Εσόδων &  
     Ταμειακής Υπηρεσίας 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 2.340 2 47.122,96 2.286 20,61
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 208 1 3.207,08 519 6,18
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 104 1 1.603,51 1.019 1,57
ΣΥΝΟΛΑ 2.652 51.933,50

3. Τμήμα Νομαρχιακής 
    Περιουσίας & 
Προμηθειών  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΤΗΣ Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

1.560 1 19.981,10 ----- ----
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ 208 1 2.664,15 6 444,03
ΣΥΝΟΛΑ 1.768 22.645,25

4. Τμήμα Δαπανών 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΥΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΗΡΩΜΗΣ 1.560 1 24.471,15 2.088 11,72
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

26 1 407,85 8 50,98
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 26 1 407,85 6 67,96
ΣΥΝΟΛΑ 1.612 25.286,85

5.Γραφείο Γραμματείας 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1.040 1 14.210,07 3.028 4,69
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 624 1 8.526,05 ---- ----
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 8,666 1 118,41 ---- ----
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8,666 1 118,41 420 0,28
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8,666 1 118,41 7 16,92
ΣΥΝΟΛΑ 1.690 23.091,35
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 11.102 172.031,5

8

Πίνακας 16: Ετήσιο Συνολικό Κόστος ανά Πελάτη
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚO 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ
Τμήμα 
Προϋπολογισμού

2 € 49.074,63 € 16,60

Τμήμα Εσόδων 
& Ταμειακής 
Υπηρεσίας

2 € 51.933,50 € 17,57

Τμήμα 
Νομαρχιακής 
Περιουσίας & 
Προμηθειών

1 € 22.645,25 € 7,66

Τμήμα Δαπανών 1 € 25.286,85 € 8,55
Γραφείο 
Γραμματείας 

1 € 23.091,35 € 7,81

ΣΥΝΟΛΟ € 172.031,58 € 58,19

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας,  λαμβάνοντας υπόψη τα 

βήματα και τους περιορισμούς που θέσαμε εξαρχής, είναι 58,19€. Αν από τον 

πίνακα  1  (κατάσταση  εξόδων)  παίρναμε  το  συνολικό  κόστος  (και  με  όσα 

έχουμε αναφέρει στη δεύτερη παράγραφο του συγκεκριμένου τμήματος της 

εργασίας για την Παραδοσιακή Μέθοδο Κοστολόγησης)  και το διαιρούσαμε 

με τον αριθμό των πελατών (172.031,63  / 2.956 = 58,197) θα διαπιστώναμε 

ότι και με την κλασική μέθοδο κοστολόγησης θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. 
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Η σημαντική  διαφορά  μεταξύ  της  παραδοσιακής  και  νέας  μεθόδου, 

έγκειται  στο  γεγονός  ότι  με  την  Κοστολόγηση  Βάση  Δραστηριοτήτων 

μπορούμε  να  βγάλουμε  συμπεράσματα  για  το  κόστος  της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών σε πολλά επίπεδα. Είναι σημαντικό να λεχθεί επίσης 

ότι ή παραδοσιακή μέθοδος λογιστικής δεν εξετάζει σε βάθος τις αιτίες του 

κόστους,  αλλά  ενδιαφέρεται  περισσότερο  για  το  συγκεντρωτικό  οικονομικό 

αποτέλεσμα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  η  μεθοδολογία  ABC λειτουργεί 

συμπληρωματικά,  εξασφαλίζοντας  στα  διοικητικά  στελέχη  το  απαραίτητο 

βάθος  ανάλυσης  των  λογιστικών  γεγονότων  που  θα  τους  οδηγήσουν  σε 

ορθολογική λήψη αποφάσεων.

Η  παραπάνω  έκθεση  δίνεται  στους  διευθυντές  για  παραπάνω 

επεξεργασία και εφαρμογή του νέου προτύπου διαχείρισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA 

Η επιλογή μιας κατάλληλης μεθόδου κοστολόγησης ενός έργου, ενός 

προϊόντος,  ή μιας υπηρεσίας, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός και πρόβλημα 

για τους υπεύθυνους της διοίκησης.

 Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης επικεντρώνονται κυρίως στο 

να περιγράψουν την αξία των αποθεμάτων, χωρίς να μπορούν να καλύψουν 

την ανάγκη για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με το κόστος.

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι κοστολόγησης, οι οποίες 

αποτελούν σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία πληροφόρησης της διοίκησης, για 

την λήψη ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Μία τέτοια μέθοδος είναι η 

Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση (Activity -  Based Costing ABC).

Ο  κεντρικός  στόχος  της  εργασίας  αυτής  ήταν  να  παρουσιάσει  τις 

βασικές αρχές και διαδικασίες της Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγησης και να 

εξετάσει  την  εφαρμογή  των  αρχών  αυτών  στον  Δημόσιο  Τομέα,  ώστε  να 
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οδηγηθεί η διοίκηση στη σωστή λήψη αποφάσεων μετά την παραλαβή των 

αποτελεσμάτων.

Έτσι  αναγνωρίζοντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που διέπουν ένα 

σύστημα κοστολόγησης βάσει  δραστηριοτήτων καθώς και  τις  πληροφορίες 

που  παρέχει  το  σύστημα  αυτό  αξιολογείται  το  κόστος  και  εντοπίζονται  οι 

ευκαιρίες  για  βελτίωση.  Χαρακτηριστικό  στην  περίπτωσή  μας  παράδειγμα 

αποτελούν ο πίνακες 3 μέχρι 9 των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών,  όπου παρατηρείται  η απόδοση των υπαλλήλων,  δίνοντας έτσι 

την πληροφορία στη διοίκηση για να χειριστεί ανάλογα την κατάσταση.

Πέραν  όμως  της  παρούσας  ανάλυσης,  δίδεται  η  δυνατότητα  για 

περεταίρω έρευνα μέσω της εργασίας που παρουσιάστηκε. Έτσι η διοίκηση 

της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Γρεβενών,  μπορεί  να  επεκτείνει  την 

εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις διευθύνσεις και τμήματα, για να έχει μία 

πλήρη  εικόνα  του  κόστους,  και  όπου  κρίνεται  απαραίτητο  να  προβεί  στις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Επιπλέον,  η  εργασία  αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  τη  βάση  για  την 

εφαρμογή δύο άλλων σύγχρονων εργαλείων διοίκησης: του Activity – Based 

Budgeting (ABB – Προϋπολογισμός Βάση Δραστηριοτήτων) και της  Activity – 

Based Management (ABM –  Διοίκηση  Βάση  Δραστηριοτήτων).  Με  τον 

Προϋπολογισμό Βάση Δραστηριοτήτων γίνεται  η πρώτη ποσοτική εκτίμηση 

σχετικά  με  την  ποσότητα  του  παραγόμενου  έργου  και  των  αναγκών  σε 

πόρους,  που  αναμένεται  να  καταναλώσουν  οι  δραστηριότητες.  Ενώ με  τη 

Διοίκηση Βάση Δραστηριοτήτων, και αφού έχουμε πάρει τα αποτελέσματα της 

Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγησης, αποφασίζεται, όπου χρειάζεται, η λήψη 

διορθωτικών μέτρων που οδηγήσουν σε ένα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς 

η επιλογή της επιχειρηματικής απόφασης, για την επόμενη περίοδο.

Κλείνοντας,  η  εργασία  αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  παράδειγμα 

εφαρμογής  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  έτσι  που,  με  τη  χρήση  της 

τεχνολογίας  και  την  εφαρμογή  των  νέων  μεθόδων  διοίκησης,  να 
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υπερνικηθούν τα ελαττώματα του συστήματος και να μπορεί το Δημόσιο να 

αντιμετωπίζεται σαν αξιόπιστος συνεργάτης του πολίτη και των επιχειρήσεων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Anderson,  A.,  (1994),  Effective  personnel  management.  A  skills  and 

activity – based approach, Oxford: Blackwell. 

2. Anderson, A.H., - Woodcock, P., (1996),  Effective entrepreneurship. A 

skills and activity – based approach, Oxford: Blackwell.

3. Axhausen, K.W., -Gaerling, T., (1991),  Activity – based approaches to 

travel analysis. Conceptual frameworks, models, and research problems, 

University of Oxford. Transport  Studies Unit.

4. Baker,  J.J.,  (1998)  Activity  –  based  costing  and  activity  –  based 

management for health care, Gaithersburg, Md: Aspen.

5. Bricker, D.D., -Woods Cripe, J.J., (1992), An activity – based approach to 

early intervention, Baltimore: P.H. Brookes Pub. Co.

6. Brimson,  J.A.,  -  Antos,  J.,  (1994),  Activity  –  Based  Management  for  

Service  Industries,  Government  entities,  and  Nonprofit  Organizations, 

New York: John Wiley & Sons, Inc.

7. Brimson, J.A., - Antos, J., (1999),  Driving value using activity – based 

budgeting, New York: John Wiley & Sons, Inc.

- 87 -



8. Brimson,  J.A.,  (1991),  Activity  accounting.  an activity  – based costing 

approach, New York: John Wiley.

9. Cokins,  G.,  -Stratton,  A.,  -  Helbling,  J.,  (1993),  An  ABC  manager’s 

primer. Straight talk on activity – based costing, Montvale, NJ: Institute of 

Management Accountants.

10. Cooper,  R.,  (1992),  Implementing  activity  –  based cost  management.  

Moving  from  analysis  to  action.  Implementation  experiences  at  eight 

companies, Institute of Management Accountants.

11. Cooper,  R.,  Verma,  K.,  (1990),  “Hewlett  Packard:  Queensferry 

Telecommunications  Division.  Case”,  Harvard  Business  School 

Publishing, Boston, MA 02163 (9-191-067)

12. Cooper,  R.,  Wruck,  K.H.,  (1988),  “Siemens  Electric  Motor  Works(A): 

Process Oriented Costing. Case”,  Harvard Business School Publishing, 

Boston, MA 02163 (9-189-089)

13. Cropper, P,. –Cook, R., (2000), “Activity – Based Costing in Universities 

– Five Years On”, Public Money & Management, Apr. – Jun.:61-68.

14. DeWayne,  L.S.,  (2004),  “Using  Activity  –  Based  Costing  to  Assess 

Channel/Customer  Profitability”, Management  Accounting  Quarterly,  

WINDER, vol. 5, No. 2: 52-60.

15. Doyle,K., (1991), “Study of Student Costs Using Activity – Based Costing 

Methodology.  Proceedings  of  the  Conference  of  the  Australian 

Association  for  Institutional  Research  (AAIR)”,  Oct.  1-3,  Melbourne, 

Victoria, Australia.

16. Drury, C., (2000),  Management Accounting for Business Decisions,   1st 

Edition, Thomson Learning.

17. Evans,  P.,  -Bellamy,  S.,  (1995),  “Performance  evaluation  in  the 

Australian public  sector;  the role of  management and cost accounting 

control systems”, International Journal of Public Sector Management, vol. 

8, No. 6: 30-38.

18. Friedman, A.L., - Lyne, S.R., (1990),  Success and failure of activity –  

based techniques. A long – term perspective, London: Chartered Institute 

of Management Accountants.

- 88 -



19. Friedman, A.L., - Lyne, S.R., (1994), Activity – based techniques and the 

death  of  the  bean-  counter,  University  of  Bristol,  Department  of 

Economics.

20. Friedman, A.L., - Lyne, S.R., (1995),  Activity – based techniques. The 

real  life  consequences,  London:  Chartered  Institute  of  Management 

Accountants.

21. Hameyer, U., (1995),   Portraits of productive schools. An international 

study  of  institutionalizing  activity  –  based  practices  in  elementary 

science,  Albany: State University of New York Press.

22. Hicks,  D.T.,  (1992),  Activity  –  based  costing  for  small  and  mid-sized 

businesses. An implementation guide, New York: Wiley.

23. Horngren, C.T., (1977), Cost Accounting – A Managerial Emphasis, 4th 

Edition, Englewwod Cliffs, Prentice Hall. 

24. Hoyt,  R.E.  –Lay,  C.M, -Caro, D.H.J.,  (1993), Linking cost control  and 

service  measures  with  activity  –  based  information  systems, Ottawa: 

Faculty of Administration, University of Ottawa.

25. Innes, J., - Norris, G., (1997), The use of activity – based information. A 

managerial perspective, Chartered Institute of Management Accountants.

26. Johnson, H.T., - Kaplan, R.S., (1987) “Relevance Lost: The Rise and Fall 

of Management Accounting”, Boston, Harvard Business School Press.

27. Kaplan,  R.S.,  (1994)  “Management  Accounting  (1984  –  1994): 

development  of  new  practice  and  theory”,  Management  Accounting 

Research, vol.5, Sep.-Dec.:247-260.

28. Kennedy, T., (1998), The impact of activity-based costing techniques on 

firm  performance, Henley  Management  College,  Henley  Research 

Centre.

29. King,  M.,  -Lapsley,  I.,  -Mitchell,  F.,  -Moyes, J.,  (1994),  Activity  Based 

Costing in Hospitals – A Case Study Investigation, London CIMA.

30. Klammer, T., - Ansari,  S., - Bell, J., (1997),  Activity- based budgeting. 

Version 1.0., Boston: Irwin/McGraw-Hill.

31. Kullven, H., - Mattsson, J., (1994) “A Management Control Model Based 

on  the  Customer  Service  Process”, International  Journal  of  Service 

Industry Management, vol. 5, No. 3: 14-25.

- 89 -



32. Lewis,  R.J.,  (1993), Activity  –  based  costing  for  marketing  and 

manufacturing, Quorum Books.

33. Lewis,  R.J.,  (1995), Activity  –  based  models  for  cost  management 

systems, London: Quorum Books.

34. Mabberley,  J.,  (1992), Activity – based costing in financial  institutions,  

Pitman.

35. Milano,  R.J.,  (2000),  “Activity  –  Based Management  for  Colleges and 

Universities”,  Management Accounting Quarterly, SPRING: 1-6.

36. Miller,  J.G.,  -Vollman,  T.E.,  (1985),  “The  Hidden  Factory”,  Harvard 

Business Review, vol.63(5), Sep.-Oct.:142-150.

37. Mitchell, M., (1996), “Activity – Based Costing in UK Universities”, Public 

Money & Management, Jan. – Mar.:51-57.

38. Mitchell,  M.S.,  (1998),  The  role  of  Activity-Based  Costing  in  UK 

universities, Oxford Brookes University.

39. Morrow, M.Ed., (1992), Activity – based management. New approaches 

to measuring performance and managing costs, Woodhead – Faulkner. 

40. Norris, G., - Innes, J., - McCrae, M., (1996), A case study of managers’  

views of activity – based costing in an insurance company, University of 

Dundee, Department of Accountancy & Business Finance.

41. O΄Guin, M.C., (1991),  The complete guide to activity – based costing,  

London: Prentice Hall.

42. Player,  S.,  -Lacerda,  R.,  (1999),  Arthur  Andersen’s  global  lessons  in 

activity – based management, New York: Wiley.

43. Port, J., - Burke, J., (1989) “Why Higher Education must learn its ABC”, 

Public Finance and Accountancy, vol.15, Sep.:12-13.

44. Rafig, A., -Garg, A., (2002), “Better Performance is as Simple as ABC”, 

U.S. BANKER, Aug.:56.

45. Rotch, W., (1990), Activity – based costing in service industries, Virginia: 

Graduate School of Business Administration, University of Virginia. 

46. Sephton,  M.,  -  Ward,  T.,  (1990),  “ABC in  Retail  Financial  Services”, 

Management Accounting, vol. 68(4), Apr.:29-33.

47. Smullen,  J.,  (1997),  Balanced  scorecards  and  activity  –  based 

management. The practical application, Pitman Publishing.

- 90 -



48. Tarr,  J.D.,  (2004),  “Activity  –  Based Costing  in  the  Information  Age”, 

http://www.theacagroup.com/activitybasedcosting.htm .

49. Tatikonda, L.U., -Tatikonda, R.J., (2001), “Activity – Based Costing for 

Higher  Educational  Institutions,  Management  Accounting  Quarterly,  

WINDER: 18-27.

50. Turk,  F.J.,  (1992),  “The  ABCs  of  Activity  –  Based  Costing:  A  Cost 

Containment  and  Reallocation  Tool”,  Business  Officer, vol.26(1), 

Jul.: 36-43.

51. Turney,  P.B.B.,  [1991(1992)],  Common  cents.  The  ABC performance 

breakthrough.  How  to  succeed  with  activity  –  based  costing,  

Hillsborough, NJ: Cost Technology.

52. Vazakidis, A.,  Karagiannis,  I., (2006), «Activity-based costing in higher 

education.  A study of implementing Activity-Based Costing in University 

of Macedonia», Thessaloniki, Greece. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 5th 

Conference  of  the  Hellenic  Finance  and  Accounting  Association 

(H.F.A.A) Thessaloniki, Greece, 2006, www.hfaa.gr.

53. Vazakidis,  A.,  Karagiannis,  I.,  (2007)  «Implementing  Activity-Based 

Management  &  Activity  Based  Costing  in  Higher  Education», 

Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 19ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας 

Επιχειρησιακής Έρευνας, 21-23 Ιουνίου 2007.

54. Walley,  P.,  -  Piper,  J.A.,  (1989),  Activity  Based  Costing  –  is  it  

accounting’s  answer  to  world  class  manufacturing?,  Loughborough 

University of Technology. Department of Management Studies.

55. Wiersema,  W.H.,  (1995),  Activity  –  based  management.  Today’s 

powerful new tool for controlling costs and creating profits,  New York: 

American Management Association.

56. Yoshikawa, T., - Innes, J., - Falconer, M., (1992), Functional analysis of 

activity – based cost information,  University of Dundee, Department of 

Accountancy & Business Finance.

- 91 -

http://www.hfaa.gr/
http://www.theacagroup.com/activitybasedcosting.htm


57. Βαζακίδης  Α.,  Καραγιάννης  Ι.,  (2006),  «Θεωρητική  προσέγγιση  και 

εφαρμογή  της  κατά  Δραστηριότητα  Κοστολόγησης  (Activity  -  based 

costing) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»,  Κοζάνη 15-17 Ιουνίου 

2006,  18Ο Εθνικό  Συνέδριο  της  Ελληνικής  Εταιρίας  Επιχειρησιακών 

Ερευνών. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 935-

948 

58. Βαζακίδης,  Α.,  Καραγιάννης,  Ι., (2008) «Activity-based costing, activity-

based management and traditional costing in tourist enterprises (a hotel 

implementation model).  Υπό δημοσίευση στα πρακτικά του  7ου Ετήσιου 

Συνεδρίου  του  Συνδέσμου  Επιστημόνων  Χρηματοοικονομικής  και  

Λογιστικής Ελλάδος, 12-13 Δεκεμβρίου 2008, Χανιά.

59. Βαζακίδης,  Α.,  Καραγιάννης,  Ι.,  και  Σταυρόπουλος,  Α.,  (2008) 

«Τυποποίηση  αποτελεσμάτων κοστολογικής  οργάνωσης  βιομηχανικών 

επιχειρήσεων ιδίου κλάδου με την κατά δραστηριότητα κοστολόγηση», 

Υπό  δημοσίευση  στα  Πρακτικά  του  3ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου  της 

Ένωσης  Ελλήνων  Επιστημόνων  για  την  Προτυποποίηση  και  την 

Τυποποίηση, 21-22 Νοεμβρίου 2008, Θεσ/νίκη.

60. Βαζακίδης, Α., Καραγιάννης, Ι., και Σταυρόπουλος, Α., (2008), «Activity - 

based management in tourist enterprises (a hotel implementation 

model)»,  Υπό  δημοσίευση  στα  Πρακτικά  του  20ου Συνεδρίου  της 

Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, 19-21 Ιουνίου 2008.

61. Βαρθακούλης,  Γ.,  (2005),  «Ο  Ρόλος  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  της 

Αυτοδιοίκησης  στην  Ανάπτυξη  και  την  Εξυπηρέτηση  του  Πολίτη», 

http://www.pepba.gr/documents/Synedrio_Jul05  .

62. Γεννηματά, Φ.,  -  Τάτσης, Κ., -  Κατσανεβάκης, Γ.,  -  Σαλαγιάννης, Ν.,  - 

Γραμματεία αυτοδιοίκησης ΝΔ, - Χαλβατζής, Σ., - Λυκούδης, Σ., (2003), 

«Ο  Σύγχρονος  Ρόλος  της  Αυτοδιοίκησης»,  Ελληνική  Νομαρχία, 

Περιοδική Έκδοση ΕΝΑΕ, Οκτ., τεύχος 15: 16-25.

63.  Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης, διαδικτυακός   

τόπος:  http://www.deada.gr/index.php?option=com_content&task=view&i  

d=57&Itemid=74

64. Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων,  (2002) 

«Κανονισμός  Αρχών  Κοστολόγησης  και  Τιμολόγησης   Καθολικής 

Υπηρεσίας», Φ.Ε.Κ. 1208/18-9-2002, Τεύχος Β΄, σελ. 16462-16466.

- 92 -

http://www.deada.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=74
http://www.deada.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=74
http://www.deada.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=74
http://www.pepba.gr/documents/Synedrio_Jul05


65. Εφημερίδα  «Καθημερινή»,  (2009),   «ΕΒΕΑ:  Yψηλό  παραμένει  στην 

Ελλάδα  το  κόστος  της  γραφειοκρατίας» ,  http://www.kathimerini.gr/ 

4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_19/02/2009_268119 .

66. Κωστόπουλος,  Χ.,  Καραποστόλη,  Ν.,  Πολύζος,  Ν.,Μπαρδής,  Β., 

Μπαρτσώκας, Δ., Πιερράκος, Γ., Τσέγκος, Ι.Κ., (2003), «Το Κόστος των 

Υπηρεσιών  μια  Ημερήσιας  Ψυχοθεραπευτικής  Μονάδας»,  Ψυχιατρική 

2003, 14:121-135,http  ://  www  .  psych  .  gr  /  apFiles  /  Magazine  /14.2-  GR  -27.  pdf  

67. Μουστάκης,  Β.,  (2002),  «Κοστολόγηση  Δραστηριοτήτων,  Activity  – 

Based Costing», Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

68. Νομαρχιακό  Συμβούλιο  Γρεβενών,  (2008),  «Τροποποίηση  και 

αναμόρφωση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Γρεβενών», Φ.Ε.Κ. 1991, Τεύχος Β΄. 

69. Σαπουντζάκη, Κ., (2001), «Ο Ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο 

θεσμικό  σύστημα  χωρικού  σχεδιασμού  στην  Ελλάδα:  Μια  πρώτη 

εμπειρική προσέγγιση», 

70. Σταφυλίδης  Α.  Δημήτριος,  (2003),  «ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ»,  έκδοση  2η, 

εκδόσεις Σταφυλίδη, Αθήνα.

http  ://  dspace  .  lib  .  uom  .  gr  /  bitstream  /2159/1872/1/  sapoutzaki  _65_89_2001.  pdf   .

71. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (2006), 

Απολογισμός  έργου  Διετίας  –  Προγραμματισμός  Δράσεων  για  τις  

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

72. Ψηφιακή  Βιβλιοθήκη  Πανεπιστημίου  Πειραιά,  διαδικτυακός  τόπος: 

http  ://  digilib  .  lib  .  unipi  .  gr  /  dspace  /  items  -  by  -  subject  ?  subject  =  Activity  -  

based  %20  costing  

- 93 -

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/items-by-subject?subject=Activity-based costing
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/items-by-subject?subject=Activity-based costing
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/1872/1/sapoutzaki_65_89_2001.pdf
http://www.psych.gr/apFiles/Magazine/14.2-GR-27.pdf
http://www.kathimerini.gr/

	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1.Περιεκτική Ιστορική Αναδρομή της Ελληνικής Τοπικής
	    Αυτοδιοίκησης 
	2. Ο ρόλος της Σύγχρονης Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία 
	3. Σημερινή Πραγματικότητα – Προβλήματα – Δράσεις 
		4. Προτάσεις για  Εφαρμογή Σύγχρονων Μεθόδων και     	    Εργαλείων Διοίκησης στη Δημόσια Διοίκηση 
	4.1. Αξιολόγηση 
	4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
	4.3. Τυποποίηση, Απλούστευση και Έλεγχος Διαδικασιών.

	5. Κόστος – Κοστολόγηση 
	6. Παρουσίαση Εργασίας

	ΟΡΟΛΟΓΙΑ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
	1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
	1.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
	1.2.1. Υπηρεσίες υποστήριξης του Νομάρχη και Νομαρχιακών Οργάνων
	1.2.2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Διοίκησης
	1.2.2.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
	1.2.2.2.  ΤΜΗΜΑΤΑ  


	1.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
	1.3.1.Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης του Νομάρχη και των Νομαρχιακών Οργάνων
	1.3.2. Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης  
	1.3.3.  Αρμοδιότητες Διευθύνσεων 
	1.3.3.1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
	1.3.3.2. Διεύθυνση Διοίκησης  
	1.3.3.3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
	1.3.3.4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
	1.3.3.5. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  
	1.3.3.6. Διεύθυνση Κτηνιατρικής  
	1.3.3.7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας 
	1.3.3.8. Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 
	1.3.3.9. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων  
	1.3.3.10. Διεύθυνση Ανάπτυξης 
	1.3.3.11. Διεύθυνση Εμπορίου & Τουρισμού
	1.3.3.12. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
	1.3.3.13. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

	1.3.4. Αρμοδιότητες Τμημάτων
	1.3.4.1. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
	1.3.4.2. Τμήμα Πολιτισμού  - Νεότητας – Αθλητισμού 
	1.3.4.3. Τμήμα Τοπογραφίας 



	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
	ACTIVITY BASED COSTING
	2.1. Εισαγωγή 
	2.2. Παραδοσιακές Μέθοδοι Κοστολόγησης
	2.3. Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση 
	       (ACTIVITY BASED COSTING)
	2.3.1. Ορισμός
	2.3.2. Ιστορική Αναδρομή
	2.3.3 Βήματα Activity Based Costing
	2.3.4. Πλεονεκτήματα του ABC
	2.3.5. Μειονεκτήματα του ABC

	2.4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
	2.5.Παραδείγματα σχεδιασμού Μεθόδου ABC                        

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
		3.1. Εισαγωγή
		3.2. Σχεδιασμός Έρευνας

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
	ΜΕΘΟΔΟΥ Activity Based Management
	4.1. Εισαγωγή
	4.2. Παρουσίαση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
	        Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών
	4.3. Παράθεση των μέσων εκτέλεσης
	4.4. Επιμερισμός Κόστους
	4.5. Υπολογισμός του Συνολικού Κόστος

	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA 
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

