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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι παραδοσιακοί τρόποι άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εξέλιξη 

των πληροφοριακών συστημάτων υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις σε συνεχή προ-

σαρμογή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Η διεύρυνση των αγορών και ο διαρκώς 

αυξανόμενος ανταγωνισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με την πα-

ρατεινόμενη οικονομική κρίση καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση σύγχρονων και 

αποτελεσματικών εργαλείων. 

Ο Τραπεζικός τομέας, από τους δυναμικότερους της Ελληνικής οικονομίας, έχει 

προσελκύσει πληθώρα ερευνητικών μελετών που καλύπτουν πλήθος θεμάτων. Η 

παρούσα εργασία αφορά ένα τμήμα της διανομής των προϊόντων στεγαστικής πίστης 

και την μεθοδολογία της Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων. Η διερεύνηση που 

επιχειρείται έχει σκοπό να συνεισφέρει τόσο στην κατανόηση του τρόπου κοστολό-

γησης των τραπεζικών προϊόντων στη σύγχρονη ελληνική τραπεζική αγορά όσο και 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φυσικού δικτύου διανομής που συνθέτουν τα τραπεζι-

κά καταστήματα. 

Κύριος ερευνητικός στόχος είναι αφενός να εντοπιστούν και να καταγραφούν όλες οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της στεγαστικής πίστης και αφετέρου 

να ανατεθούν σε ένα ευέλικτο σύνολο συσχετιζόμενων οντοτήτων, με διακριτούς ρό-

λους, που θα οριοθετούν και θα περιγράφουν πλήρως  τη στεγαστική πίστη.  

Η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει, μέσα από πληθώρα δημοσιεύσεων και αναφορών, 

ένα ασφαλές υπόβαθρο προσέγγισης του θέματος. Ωστόσο η έλλειψη επίσημων σχε-

τικών πηγών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό με τη δημοσίευση 

στοιχείων που συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα έθεσε ως αρχι-

κούς στόχους της παρούσας εργασίας τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχεί-

ων, τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και την λεπτομερή εξέταση του 

κοστολογικού συστήματος που χρησιμοποιεί σήμερα η τράπεζα. 

Το προτεινόμενο μοντέλο στοχεύει στο σχεδιασμό ενός αξιόπιστου και αποτελεσμα-

τικού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στην Κοστολόγηση βάσει ∆ραστηριο-

τήτων, παράλληλα και συμπληρωματικά με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της 

Τράπεζας. Η αναγνώριση των σημαντικών, από άποψη κόστους, δραστηριοτήτων 

και η αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία αξίας για την 

τράπεζα. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τη διοίκηση για πληθώρα ενεργειών και αποφάσεων που θα αφορούν τόσο τις συ-

σχετιζόμενες οντότητες όσο και άλλα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 



Η παρούσα μελέτη κρίνεται σκόπιμο να συνδυαστεί και με άλλες μελέτες καθώς και 

να εφαρμοστεί ολικά ή μερικά και σε άλλα προϊόντα για την εξαγωγή συμπερασμά-

των. Σε κάθε περίπτωση καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, αλλά και στόχο για τη 

διοίκηση, αποτελεί η ενσωμάτωση του κόστους καταθέσεων τόσο για την αποτελε-

σματική χάραξη της τιμολογιακής πολιτικής των δανείων όσο και για τη σύγκριση του 

προτεινόμενου μοντέλου με τα υπάρχοντα κοστολογικά συστήματα. 
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Περίληψη 
 
Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης εφαρμόστηκαν τις προηγούμενες 

δεκαετίες, όταν η παραγωγική διαδικασία των περισσοτέρων οικονομικών μονάδων 

περιελάμβανε ένα μικρό αριθμό προϊόντων και η άμεση εργασία με τις πρώτες ύλες 

αποτελούσαν από απόψεως μεγέθους, τους καθοριστικούς παράγοντες του κόστους 

παραγωγής. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον με το μεγάλο εύρος προϊό-

ντων το ποσοστό συμμετοχής της άμεσης εργασίας στο συνολικό κόστος παραγω-

γής είναι μικρότερο. Το κόστος των εμμέσων εξόδων είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικό 

και ο επιμερισμός του με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας ή τις ώρες λειτουργίας των 

μηχανών δίνει λανθασμένα κοστολογικά αποτελέσματα για προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες είναι μια σύγχρονη κοστολογική 

προσέγγιση, που μετρά το κόστος των  δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και προσ-

διορίζει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα τέτοιο σύστημα 

δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τα παραδοσιακά συστήματα κόστους, αλλά συ-

μπληρωματικά και συνεργατικά αφού το σύστημα αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε και χρη-

σιμοποιείται για να καλύψει βασικές πληροφοριακές ανάγκες που είναι απαραίτητες 

για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμέ-

νη μέθοδος κοστολόγησης ουσιαστικά δεν έχει κάνει ακόμη αισθητή την παρουσία 

της, με εξαίρεση μεγάλες επιχειρήσεις που επιζητούν τον πραγματικό έλεγχο του κό-

στους. 

Η Ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς αντιμέτω-

πη με τους κινδύνους από την εξέλιξη και αλλαγή του χρηματοπιστωτικού συστήμα-

τος, την ισότιμη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένταξή της στη ζώνη 

του ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η εισαγωγή ενιαίου νομίσμα-

τος δημιούργησε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ενοποίηση  της Ευρωπαϊκής 

τραπεζικής αγοράς, την ύπαρξη ενιαίας κεφαλαιαγοράς και ενιαίου χώρου πληρω-

μών. Το περιβάλλον αυτό επηρεάζεται από το έργο των διεθνών οργανισμών, που 

επιβλέπουν τη σωστή τήρηση κανόνων, την εξασφάλιση της σταθερότητας του διε-

θνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και την καθιέρωση κανόνων διαφά-

νειας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι διαφοροποιήσεις σε νέα προ-

ϊόντα - υπηρεσίες και το πελατοκεντρικό σύστημα, έχουν ιδιαίτερα αυξημένες απαι-

τήσεις για έγκαιρη και ακριβή κοστολογική πληροφόρηση και τη σωστή λήψη απο-

φάσεων. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζεται μία μεθοδολογία δημιουργίας ενός 

συστήματος Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων στη στεγαστική πίστη για την 



2 
 

Ε.Τ.Ε. και παράλληλα προτείνεται ένα νέο κοστολογικό μοντέλο για τον υπολογισμό 

του κόστους προϊόντων, υπηρεσιών, πελατών και λειτουργίας κάθε καταστήματος. 

 

Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας και για την εκπόνηση της εργασίας: 

1. Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για να καταγραφούν οι πιο πρόσφα-

τες εξελίξεις στην Κοστολόγηση βάσει ∆ραστηριοτήτων  

2. Έγινε επιτόπια παρατήρηση, εκτεταμένη συλλογή δεδομένων και συζητήσεις 

με στελέχη της τράπεζας. 

3. Αποτυπώθηκε η δομή και η λειτουργία της Ε.Τ.Ε.  στον τομέα της στεγαστικής 

πίστης και μελετήθηκε το υπάρχον κοστολογικό σύστημα. 

4. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων, 

για την ανάλυση των δεδομένων.  

5. Σχεδιάστηκε το μοντέλο κοστολόγησης με τον καθορισμό των οντοτήτων και 

θεμελιώθηκαν οι συσχετίσεις με το λεξικό δραστηριοτήτων και τους οδηγούς 

κόστους. 

6. Προτάθηκαν δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης για την ανάλυση της αποτε-

λεσματικότητας της τράπεζας και της κερδοφορίας των πελατών της εταιρεί-

ας.  

 

Η υλοποίηση του μοντέλου μέσω ενός συμπληρωματικού στο υπάρχον πληροφορια-

κού συστήματος θα καταδείξει την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας νέας κοστολογικής 

πλατφόρμας. 

 

Λέξεις Κλειδιά : κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, στεγαστική πίστη, έμμεσο κό-

στος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι το χα-

ρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, και καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης 

και χρησιμοποίησης ποιοτικά καλύτερων κοστολογικών πληροφοριών. Η χρησιμο-

ποίηση πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα έσοδα αλλά 

και οι παράγοντες που συνθέτουν το κόστος και αφορούν στις αντίστοιχες αναλώσεις 

πόρων, αποτελεί προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που επιδρούν στην 

οικονομική αποδοτικότητα των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων υ-

πηρεσιών από τα στελέχη. 

   Με την πάροδο των χρόνων έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στην παραγωγική 

διαδικασία, (τεχνολογική ανάπτυξη), όσο και στην ποικιλία των παραγόμενων προϊό-

ντων. Τα κοστολογικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις και βασίζο-

νταν σε παραδοσιακές κοστολογικές μεθόδους, κρίνονται σήμερα ανεπαρκή λόγω 

των ελλειμματικών κοστολογικών πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων. 

   Τα θέματα της κοστολόγησης δεν ήταν δυνατό να μείνουν ανεπηρέαστα από την 

εισαγωγή ευέλικτων μεθόδων παραγωγής, από την εντατικοποίηση και αυτοματο-

ποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και από την εύρωστη ποικιλία των χα-

ρακτηριστικών που δίνονται σε προϊόντα που παράγονται σε μικρές ποσότητες και με 

διαφορετικές προδιαγραφές. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην παραγωγι-

κή διαδικασία θεωρείται καταλυτική, διότι: 1) συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση 

της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσω 

της αύξησης της ποικιλίας των παραγόμενων προϊόντων, 2) βελτίωσε την οικονομική 

αποδοτικότητα και μείωσε το κόστος παραγωγής μέσω της μείωσης των νεκρών 

χρόνων και του άμεσου κόστους παραγωγής αλλά και μέσω της βελτίωσης της ποιό-

τητας των παραγόμενων προϊόντων. 

Η διεθνής πιστωτική κρίση που συνεχίζεται από τον παρελθόντα Αύγουστο και έχει 

την αφετηρία της στην τιτλοποίηση τραπεζικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime 

lending) για κατοικίες στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μεγάλες τράπεζες 

των ΗΠΑ (ήδη έχουν κλείσει, μέχρι τώρα, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες των 

ΗΠΑ) και σε μερικές ευρωπαϊκές τράπεζες εντός και εκτός της Ζώνης του Ευρώ. Η 

διάρκεια και το βάθος της πιστωτικής αυτής κρίσης και οι πιθανές επιπτώσεις της στο 

διεθνές τραπεζικό σύστημα, ή ενδεχομένως και στην πραγματική οικονομία ορισμέ-

νων χωρών, είναι δύσκολο να προβλεφθούν. ‘Ήδη όμως η πιστωτική κρίση έχει 

προκαλέσει σε κάποιο βαθμό αβεβαιότητα και στενότητα ρευστότητας στις τράπεζες, 

παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών (περιλαμβανομένης και 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) να ενισχύσουν τη ρευστότητα. Υπό τις νέες 
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αυτές συνθήκες, οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτή-

ρια στην επιλογή των δανειοδοτήσεών τους και να προβαίνουν σε αποτελεσματικό-

τερη διαχείριση των κινδύνων.  

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η εισαγωγή του ευρώ και η διευρυμένη ζήτηση νέ-

ων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν προκαλέσει σημαντική α-

ναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς και πολλά προβλήματα. 

Σημαντικοί σταθμοί στην κούρσα ανέλιξης της λιανικής τραπεζικής στη χώρα μας ή-

ταν α) η αλματώδης ανάπτυξη των πιστωτικών καρτών και του “πλαστικού χρήματος” 

γενικότερα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, β) η ένταξη στην Ευρωζώνη και η - 

σε ιστορικά επίπεδα - μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων, γ) η 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης το 2003, με συνέπεια την αύξηση του α-

ριθμού και του ύψους των καταναλωτικών δανείων. 

Ο ρόλος ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού τραπεζικού συστήματος δεν περιορί-

ζεται στην προσέλκυση καταθέσεων και στη χορήγηση δανείων. Είναι κατά πολύ ευ-

ρύτερος. Περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυ-

τών, τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων διαθεσίμων σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, 

τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των πληρωμών, την υποβοήθηση των επιχειρήσεων 

που προσφεύγουν σε τραπεζική δανειοδότηση να σχεδιάζουν επιτυχή επενδυτικά 

προγράμματα, την υποβοήθηση της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων των απο-

ταμιευτών, την κατανομή των κινδύνων και τέλος την επιβολή πειθαρχίας στις δανει-

οδοτούμενες επιχειρήσεις ώστε να διατηρούν τη χρηματοδοτική και οικονομική τους 

ισορροπία με αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση. Ιδιαίτερη σημασία έχει, για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των ιδίων των τραπεζών όσο και των πελατών 

τους, η ικανότητα των τραπεζών να αξιολογούν τα επενδυτικά προγράμματα για τα 

οποία ζητείται τραπεζική δανειοδότηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις μι-

κρού και μεσαίου μεγέθους. 

 Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί όχι μόνο μεταξύ των τραπεζών αλλά και μεταξύ των 

τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, των επιχειρήσεων χρηματοδότησης, των 

μεσιτικών γραφείων και άλλων μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο αυξανόμενος ανταγωνι-

σμός έχει επιφέρει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της αποδοτικότητας. Οι τράπε-

ζες πρέπει να αυξήσουν την αποδοτικότητα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών, αλλά και να επιτύχουν την καλύτερη κοστολόγηση των προϊόντων λιανικής, σε 

επίπεδα μάλιστα αρκετά ανταγωνιστικά έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών. 

Ο στόχος της διατριβής αυτής είναι να ερευνήσει και να εφαρμόσει την κοστολόγηση 

βάσει δραστηριοτήτων (Κ.Β.∆.)  προκειμένου  να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας σε  
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μια  Τράπεζα, προσδιορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους θα μειωθούν οι δα-

πάνες και θα αυξηθεί η αποδοτικότητα.  

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετάται η δομή και η λειτουργία της Ε.Τ.Ε. και ειδικότε-

ρα ο τομέας στεγαστικής πίστης. Η εργασία μελετά τη διαδικασία εγκατάστασης ενός 

συστήματος Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα και πα-

ράλληλα προτείνεται ένα νέο κοστολογικό μοντέλο  υπολογισμού του κόστους του 

προϊόντος ,των υπηρεσιών, των πελατών καθώς και κάθε καταστήματος βασισμένο 

στη Κοστολόγηση βάσει ∆ραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και για την εκπόνηση της εργασίας: 

1. Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για να καταγραφούν οι πιο πρόσφα-

τες εξελίξεις στην κοστολόγηση και η πορεία εξέλιξης της Κοστολόγησης βά-

σει ∆ραστηριοτήτων  

2. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρατήρηση, εκτεταμένη συλλογή δεδομένων, 

αποδελτίωση έντυπου υλικού και συζητήσεις με στελέχη της τράπεζας. 

3. Με βάση τη μεθοδολογία της Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων, έγινε η 

ανάλυση των δεδομένων και προσδιορίστηκαν οι οντότητες και το λεξικό 

δραστηριοτήτων που οδηγούν στο σχεδιασμό ενός μοντέλου κοστολόγησης, 

με εφαρμογές στην ανάλυση της κερδοφορίας των πελατών της εταιρείας.  

 

Ειδικότερα : 

Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή στην πορεία και στα παραδοσι-

ακά συστήματα της Κοστολόγησης. Γίνεται προσέγγιση των θεμελιωδών εννοιών και 

μια πρώτη αναφορά στην Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. 

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

στα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρουσιάζεται ο τραπεζι-

κός τομέας στην Ελλάδα καθώς και τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά. 

Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στη Στεγαστική Πίστη και ιδιαίτερα στον Τομέα Στεγαστι-

κής Πίστης της Ε.Τ.Ε. 

Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει το ισχύον σύστημα κοστολόγησης της Ε.Τ.Ε. 

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην Κοστολόγηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων. Περιγράφο-

νται οι βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά και αναλύονται όλοι οι παράγοντες που βο-

ηθούν στον σχεδιασμό ενός συστήματος Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 
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Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται στους τρόπους εφαρμογής και υλοποίησης της Κοστολό-

γησης Βάσει ∆ραστηριοτήτων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Αναλύονται οι παρά-

γοντες που συμμετέχουν και τα οφέλη που προκύπτουν. 

Το Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει τη διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου κοστολογικού μο-

ντέλου που βασίζεται στη μεθοδολογία Κ.Β.∆. . Προτείνονται οι οντότητες που θα 

συμμετέχουν, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Τομέα Στεγαστικής Πίστης της 

Ε.Τ.Ε., οι οδηγοί κόστους και γίνεται μια αποτύπωση με χρήση διαγραμμάτων U.M.L. 

Στο τέλος προτείνονται οι δείκτες απόδοσης που μπορούν να εξαχθούν. 

Το Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα καθώς και πιθανές κατευθύνσεις για 

βελτίωση και μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1.1     Ιστορική εξέλιξη της κοστολόγησης 

Τα πρώτα κοστολογικά συστήματα για τη λήψη αποφάσεων και για τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων βρίσκονται στην αρχή του 19ου αιώνα. Μέχρι τη βιομηχανική επανά-

σταση η επιχείρηση ήταν ειδικευμένη  στην παραγωγή ενός μόνο προϊόντος. Όλα τα 

κόστη ήταν άμεσα και προσαρμοσμένα στην ίδια τεχνική. Η βιομηχανική επανάσταση 

έθεσε υπό αμφισβήτηση αυτήν την κατάσταση. Το 1815, η Boston Manufacturing 

Company  εφαρμόζει, για κάθε κέντρο της παραγωγής, εξάμηνους λογαριασμούς πα-

ραμένοντας στο πλαίσιο της διπλογραφικής λογιστικής. Οι εξάμηνοι λογαριασμοί δια-

χωρίζουν τα κόστη παραγωγής σε άμεσα και έμμεσα έξοδα. Το σύστημα, έγινε γνω-

στό με το όνομα  "Waltham System"  και διαδόθηκε  γρήγορα στην αρχή στο κλω-

στοϋφαντουργικό τομέα και μετά σε άλλους τομείς (Johnson, Kaplan, 1987). 

Κατά τον Chandler (1977) στην πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση στη Βρετανία δεν 

αναπτύχθηκαν μοντέρνα διαχειριστικά συστήματα. Οι άνθρωποι που αναμείχθηκαν 

στην ανάπτυξη των πρώτων διαχειριστικών συστημάτων στις Η.Π.Α. στο Springfield 

Armoury και σε δύο σιδηροδρόμους των Η.Π.Α. δεν ήταν επιχειρηματίες αλλά από-

φοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής των Η.Π.Α. στο West Point. Αυτό που αυτοί οι άν-

θρωποι έφεραν δεν ήταν οικονομική εκλογίκευση αλλά υψηλού επιπέδου ειδικευμένη 

γνώση στη μηχανική και σε αρχές επιστήμης μαζί με την εμπειρία ενός υψηλά πει-

θαρχημένου συστήματος «ανθρώπινου συγχρονισμού» που εισήχθη στο West Point 

το 1817 από ένα νέο επιβλέποντα, τον Thayer. Αυτό που συνεισέφεραν στην πρακτι-

κή επιχειρήσεων ήταν οι πρακτικές της γραφής, της εξέτασης και της βαθμολόγησης 

και μία δέσμευση για πειθαρχημένη ειδικότητα για να βελτιωθεί ο εσωτερικός συγ-

χρονισμός. Τα πρώτα διαχειριστικά λογιστικά συστήματα που σχεδιάστηκαν για να 

εντοπιστούν κόστη και ανθρώπινη επίδοση αναπτύχθηκαν σ’αυτά τα μέρη με την ε-

φαρμογή των πρακτικών της γραφής, της εξέτασης και της βαθμολόγησης σε παλιό-

τερες μορφές λογιστικής διαχείρισης.  

Το 1875 ο John Walker δημοσίευσε στο Liverpool το έργο του “Prime cost keeping” 

στο οποίο αναπτύσσει τρόπους προσδιορισμού και λογιστικοποίησης του πρωταρχι-

κού κόστους - prime cost - το οποίο σχηματίζεται από τα άμεσα υλικά και την άμεση 

εργασία. Το κόστος αυτό προσδιορίζεται κατά λειτουργία και λειτουργική υποδιαίρεση 

της επιχείρησης και κατά προϊόν, στοχεύει δε στον έλεγχό του, με σκοπό τη μείωσή 

του στο βαθμό που είναι εφικτό. 
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Ο Chandler (1977) θεωρεί ότι η εταιρεία DuPont company ήταν η πρώτη που χρησι-

μοποίησε μοντέρνα συστήματα κοστολόγησης. Η καινοτομία ήταν η χρήση του δείκτη 

(retum on investment) ROI. Ο δείκτης ROI χρησιμοποιούνταν και για την αξιολόγηση 

νέων προτάσεων για ανοικοδόμηση βιομηχανικών μονάδων και έτσι διευκόλυνε τον 

καθορισμό των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα σε ανταγωνιστικές γραμμές παραγωγής 

προϊόντων. Επίσης η εταιρεία Dupont, εισήγαγε την έννοια των κέντρων κόστους μέ-

σα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από τη μαζική παραγωγή και διανομή των 

παραγόμενων προϊόντων, διαβλέποντας την ανάγκη για την αποτελεσματικότερη ε-

κτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών και τη μέτρηση της απόδοσης κάθε λει-

τουργίας χωριστά. 

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) σοβαρή ανάπτυξη 

των μεθόδων αναλυτικής κοστολόγησης πραγματοποιείται στις Η.Π.Α., όπου η κυ-

βέρνηση αναθέτει στις βιομηχανίες παραγγελίες πολεμικού υλικού με τη μέθοδο cost 

plus, γεγονός που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν το κόστος αναλυτι-

κά και να το παρακολουθούν εσωλογιστικά. 

Ο μεσοπόλεμος με τις βαθιές ανακατατάξεις στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και 

η οικονομική κρίση του 1929-1932 δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για περαιτέρω ανά-

πτυξη της επιστήμης, σχετικά με το κόστος, στον Αγγλοσαξωνικό κυρίως χώρο. Στα 

πλαίσια αυτά αναπτύσσεται και εδραιώνεται η εφαρμογή των γνωστών σήμερα συ-

στημάτων κοστολόγησης, όπως:  

• το σύστημα της άμεσης κοστολόγησης ,  

• το σύστημα της κατά φάση κοστολόγησης,  

• το σύστημα της κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής (job order 

costing),  

• το σύστημα της πλήρους κοστολόγησης (full or absorption costing) κ.λ.π.  

Οι επί πολλές δεκαετίες εφαρμογές των συστημάτων αυτών οδήγησε στον χαρακτη-

ρισμό τους ως παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης. 

Στη δεκαετία του 1950 το κύριο αντικείμενο της διοικητικής λογιστικής ήταν η τιμολό-

γηση των αποθεμάτων και ο καθορισμός του εισοδήματος της επιχείρησης και ελάχι-

στα η διοίκηση κόστους αυτή καθαυτή. Αυτό αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφία της 

εποχής όπου το 73% των βιβλίων που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 1945 και 1950 ασχο-

λούνται με θέματα τιμολόγησης αποθεμάτων και μόνο ένα 6% ασχολείται με θέματα 

διοικητικής λογιστικής. Αυτό άλλαξε στα βιβλία που   εκδόθηκαν  στα   1960-1970  

όπου μόνο  46% ασχολούνταν με την τιμολόγηση των αποθεμάτων και η παρουσία 

της διοικητικής λογιστικής αυξήθηκε στο 33% (Horngren,1989). 



 9

Στη δεκαετία του 1960 το κυρίαρχο ρεύμα στη βιβλιογραφία της διοικητικής λογιστικής 

είναι η εφαρμογή ποσοτικοποιημένων μοντέλων σε μια ποικιλία προβλημάτων σχεδι-

ασμού και ελέγχου. Εδώ φαίνεται το πώς τεχνικές όπως η ανάλυση παλινδρόμησης, 

ο γραμμικός και μη-γραμμικός προγραμματισμός, η θεωρία των πιθανοτήτων, ο έ-

λεγχος υποθέσεων και η θεωρία των αποφάσεων μπορούν να έχουν εφαρμογή στη 

διοικητική λογιστική (Kaplan R, 1984). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 νέα εργαλεία της διοίκησης κόστους εμφανίζονται 

και συνεισφέρουν πολλά στον υπολογισμό του κόστους και στη λήψη των αποφάσε-

ων. Τα σημαντικότερα από τα εργαλεία αυτά είναι: η κοστολόγηση βάσει δραστηριο-

τήτων, η κοστολόγηση στόχου (target costing) και η κοστολόγηση κύκλου ζωής, έν-

νοιες που συσχετίζονται με το κόστος του κύκλου ζωής προϊόντος ή υπηρεσίας. 

(Kaplan R, 1994). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η έρευνα στη διοίκηση του κόστους έχει γίνει πολύ 

θεωρητική με την εξέλιξη κάποιων μοντέλων τα οποία έχουν μικρή σχέση με τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρακτικοί της διοίκησης κόστους. Το μεγαλύτερο μέ-

ρος των ευρημάτων τους είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά με συνέπεια να μην αξι-

οποιούνται οι άνθρωποι της διοίκησης κόστους. (Johnson, Kaplan, 1987). 

Μέσα από τις διάφορες ανακατατάξεις η διοίκηση κόστους έπρεπε να βρει το δρόμο   

και να ανανεώσει τις παραδοσιακές της δυνάμεις με κάποια συμπληρωματικά στοι-

χεία :  

 να μετατοπίσει την έμφαση από τα ιστορικά στοιχεία σε μια μελλοντική προοπτι-

κή, 

 να περάσει από τον έλεγχο στο σχεδιασμό 

 να περάσει από το εσωτερικό περιβάλλον στο εξωτερικό (καταναλωτές, ανταγω-

νιστές), 

 να περάσει από το κόστος στην αξία και 

 να περάσει από την παραγωγή στο marketing. ( Otley, 2001).  

Το τέλος του εικοστού αιώνα βρήκε τις βιομηχανικές κυρίως εταιρείες να υφίστανται 

έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η διείσ-

δυση ξένων επιχειρήσεων σε εγχώριες αγορές, αλλά και το άνοιγμα νέων αγορών 

άλλαξε τους όρους του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και έκανε επιτακτική 

την ανάγκη εισαγωγής νέων διοικητικών συστημάτων που θα στηρίξουν την ανταγω-

νιστικότητα των επιχειρήσεων και θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους μέσα στο 

νέο επιχειρηματικό σκηνικό που δημιουργήθηκε, με στόχο τη μείωση του κόστους 

παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας του προ-
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ϊόντος και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Πολλές εταιρείες υιο-

θέτησαν και κάποια καινοτομικά συστήματα όπως: 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  

• Σχεδιασμό και παραγωγή με τη βοήθεια υπολογιστών  

• Ευέλικτα συστήματα παραγωγής  

• Θεωρία των περιορισμών  

• Ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών 

Στην αρχή της νέας χιλιετίας οι απαιτήσεις άλλαξαν και οι συγκυρίες πλέον απαιτού-

σαν διαφορετική αντιμετώπιση των συστημάτων διοίκησης κόστους. Σε αυτό συνη-

γορούν και τα γνωστά σκάνδαλα στην Enron, την World.com τα οποία πλέον θέτουν 

τους λογιστές και κοστολόγους προ των ευθυνών τους (Sartorius et al 2007). 

Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα ήταν και είναι χρήσιμα όταν η άμεση εργα-

σία και οι πρώτες ύλες είναι οι κυρίαρχοι παραγωγικοί συντελεστές, με σταθερή τε-

χνολογία και περιορισμένο το εύρος των παραγόμενων προϊόντων. Τα συστήματα 

αυτά μετρούν την κατανάλωση των πόρων σε αναλογία με τον αριθμό των προϊό-

ντων που παράγονται. Η χρήση ογκομετρικών οδηγών κόστους παράγει όμως ανα-

κριβή κόστη προϊόντων, όταν ένα μεγάλο μέρος του έμμεσου κόστους του εργοστα-

σίου δεν βασίζεται στον όγκο παραγωγής και όταν οι εταιρείες αυτές παράγουν ένα 

ποικιλόμορφο μίγμα προϊόντων, με διαφορετικούς όγκους, μεγέθη και βαθμούς πο-

λυπλοκότητας (Blocher, et al, 1999). 

Τα συστήματα διοίκησης κόστους αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν κυρίως τη διοί-

κηση των διαδικασιών των εταιρειών, όπως π.χ. επεξεργασία υφάσματος και σιδή-

ρου, μεταφορές και διανομές. 

Κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ των μέσων του 20ου αιώνα και του τέλους του πολ-

λές αλλαγές συνέβησαν όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνει η διοικητική λο-

γιστική και η διοίκηση κόστους. 

 

1.2 Έννοια της κοστολόγησης 

Η Κοστολόγηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ξεχωριστός κλάδος της λογιστι-

κής, ο οποίος ασχολείται με τον προσδιορισμό του κόστους, με βασικό σκοπό να ε-

νημερώσει τη διοίκηση ενός οικονομικού οργανισμού. Συγκεκριμένα είναι ένα όργανο 

της διοίκησης, είναι η διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης, υπολογισμού και παρουσία-

σης του κόστους των προϊόντων ή των υπηρεσιών, μιας επιχείρησης καθώς και της 

αποδοτικότητας και καλής λειτουργίας της. ∆ηλαδή η λογιστική του κόστους ασχολεί-
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ται με την κατάταξη, καταχώρηση, κατανομή, ανακεφαλαίωση και αναφορά των στοι-

χείων του κόστους. (Ιγνατιάδης,1977). 

Η Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπει στην 

κατάλληλη συγκέντρωση, κατάταξη, καταγραφή και επιμερισμό των δαπανών, έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικα-

σιών μίας επιχείρησης  (Βενιέρης,et al, 2005). 

Ειδικότερα η Κοστολόγηση περιλαμβάνει:  

• το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος και των διαδικασιών του κόστους 

παραγωγής, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης ή 

η τήρηση των αντίστοιχων βιβλίων. 

• τον έλεγχο του κόστους, δηλαδή την έρευνα κατά πόσο το πραγματικό κόστος 

ανταποκρίνεται προς το κόστος- στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση.  

• την ανάλυση του κόστους, δηλαδή την ανακατάταξη των στοιχείων του κόστους 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκαλύπτονται σχέσεις που θεωρούνται ότι έχουν 

σημασία για τη διοίκηση της επιχείρησης. Για παράδειγμα η ανάλυση του κόστους 

μπορεί να γίνει κατά προϊόν, κατά περιοχές πωλήσεων, κατά κατηγορίες πελα-

τών, κατά τμήματα της επιχείρησης και με πολλούς άλλους τρόπους, με σκοπό 

να προσδιοριστεί αντίστοιχα ποιο προϊόν ή ποια περιοχή για παράδειγμα συμ-

βάλλει περισσότερο στην πραγματοποίηση κέρδους ή ποιος θεωρείται υπεύθυ-

νος για την απόκλιση που ενδεχομένως παρατηρείται μεταξύ προϋπολογιστικού 

ή πρότυπου κόστους και πραγματικού κόστους. 

• Σύγκριση του κόστους με το κόστος εναλλακτικών προϊόντων, δραστηριοτήτων, 

μεθόδων.      

Η Κοστολόγηση ονομαζόταν κατά το παρελθόν Βιομηχανική Λογιστική. Σήμε-

ρα όμως δεν υπολογίζουμε το κόστος μόνο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά και 

στις εμπορικές, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στους δημόσιους οργανι-

σμούς ,στους κερδοσκοπικούς και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως τα 

νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια  κλπ.  

Το κοστολογικό σύστημα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου υλοποι-

είται η διαδικασία της κοστολόγησης σε μια επιχείρηση. Το κοστολογικό σύστημα είναι 

ένα ουσιαστικής σημασίας διοικητικό εργαλείο το οποίο ενσωματώνει τόσο τις πλη-

ροφορίες του λογιστικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής της επιχείρησης (Χρημα-

τοοικονομική Λογιστική), όπου καταγράφονται οι δαπάνες κατ' είδος, όσο και άλλα, 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που βρίσκονται σε άλλα πληροφοριακά συστήματα 

της επιχείρησης (π.χ. σύστημα μισθοδοσίας, μητρώο παγίων, κλπ). Επομένως, ο 
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βαθμός ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός κοστολογικού συστήματος συναρ-

τάται από τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης, τους πόρους, ανθρώπινους και 

υλικούς, που προτίθεται να αφιερώσει, και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν εξωτε-

ρικοί παράγοντες (π.χ. νομοθεσία, ρυθμιστική αρχή). 

 

1.3  Σκοπός και σημασία της κοστολόγησης 

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι 

τρεις:  

1. Ο καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων και η αποτίμηση των αποθεμάτων,  

2. η υποβοήθηση της διοίκησης μιας επιχείρησης στον τομέα του προγραμματισμού  

3. ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Για τον καθορισμό αναλυτικών αποτελεσμάτων και την αποτίμηση των αποθεμάτων 

ο Ιγνατιάδης(1977) θεωρεί τα παρακάτω: Γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα, κέρδος ή 

ζημιά, είναι η διαφορά των εξόδων από τα έσοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδομένα, η 

γνώση του κόστους ανά προϊόν είναι απαραίτητη για τον καθορισμό αναλυτικών α-

ποτελεσμάτων κατά προϊόν. Η χρησιμότητα εξάλλου της εξατομίκευσης του κόστους 

κάθε προϊόντος ή ποικιλίας του για την εξεύρεση αναλυτικών αποτελεσμάτων, αντί 

του προσδιορισμού ενός συνολικού αποτελέσματος είναι προφανής.  

Αποτρέπονται οι συμψηφισμοί στα αποτελέσματα μεταξύ ειδών που πωλούνται με 

κέρδος και άλλων που πωλούνται με ζημία, ή έστω με αποδοτικότητα ανεπαρκή, σε 

σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαια για την παραγωγή αυτών των ειδών. Η επι-

χείρηση έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατευθύνει τη δραστηριότητά της 

προς τα είδη, τις περιοχές, την κατηγορία πελατών και γενικότερα προς εκείνους που 

της προσφέρουν το μεγαλύτερο περιθώριο με την επιφύλαξη όμως, ότι δεν υπάρ-

χουν άλλες απόψεις της διοίκησης της επιχείρησης, που της υποδεικνύουν την συνέ-

χιση της παραγωγής των ζημιογόνων ειδών. 

Τα συστήματα διοίκησης κόστους και η λογιστική κόστους έχουν τρεις κύριους σκο-

πούς: α) την κοστολόγηση του προϊόντος, β) το σχεδιασμό και γ) τον έλεγχο. Οι τε-

χνικές για να ικανοποιηθούν αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν : 

 την ανάλυση  κόστους/ οφέλους για  το σχεδιασμό  και  την αλλαγή  στα συστήμα-

τα διοίκησης κόστους. 

 την κοστολόγηση προϊόντος και τα συστήματα ελέγχου που βοηθούν τις διαδικα-

σίες της παραγωγής. 

 τις ελεγκτικές διαδικασίες σε όλα τα συστήματα κοστολόγησης. 

 τις έγκυρες πηγές διοικητικής πληροφόρησης επιπρόσθετα με τα συστήματα διοί-

κησης κόστους. 
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Σε όλες τις εταιρείες, οργανισμούς κερδοσκοπικούς και μη τα διοικητικά στελέχη ενδι-

αφέρονται να χρησιμοποιήσουν την κοστολογική πληροφορία προκειμένου να λά-

βουν κάποιες αποφάσεις (στρατηγικές ή τακτικές) και να διαχειριστούν τα διάφορα 

είδη κόστους. Αυτό απαιτεί μέτρηση του κόστους και τακτοποίηση, ή ταξινόμησή του 

κατά προϊόντα, υπηρεσίες, εργασιακές διαδικασίες, λειτουργικά τμήματα, ή άλλα κέ-

ντρα κόστους ανάλογα με τη σημαντικότητά τους κατά το διοικητικό στέλεχος. Μια 

καλή ταξινόμηση του κόστους παρέχει στο διοικητικό στέλεχος την καλύτερη εικόνα 

για τη δομή του κόστους στην εταιρεία και του επιτρέπει να πετύχει τους στρατηγι-

κούς στόχους της ποιότητας και του κόστους σε ένα χρονικό διάστημα - στόχο. 

Συνεπώς, ένα σύστημα διοίκησης κόστους είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία διότι 

την εξυπηρετεί σε πολλούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα:  

- Για να διασφαλιστεί ότι ένα προϊόν καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη, ένα κο-

στολογικό σύστημα πρέπει να  μετρά  και να αναφέρει  το  κόστος της παροχής 

και των λειτουργιών που οι πελάτες αναμένουν. Το κόστος πρέπει να συμφωνεί 

με τη θέληση του πελάτη, όταν αυτός πληρώνει. Μόνο έτσι οι εταιρείες μπορούν 

να σχεδιάζουν προϊόντα που να μεγιστοποιούν την αξία του πελάτη. 

- Τα διοικητικά στελέχη για να διαχειριστούν το κόστος, πρέπει να κατανοήσουν τη 

δομή του. Το κοστολογικό σύστημα που υπάρχει σε μια εταιρεία πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως π.χ. τι προκαλεί διαφορές 

στο κόστος, πόσο κοστίζει μια μονάδα, τι πρέπει να πληρώσει ο πελάτης για να 

αποκτήσει το προϊόν (συνολικά) κλπ.  

- Πρέπει να δίνεται σημασία και στο χρόνο. Ο τρόπος που μια εταιρεία οργανώνει 

τις διαδικασίες της για την παραγωγή, τη διανομή στην αγορά και την πώληση ε-

πιδρά στο χρόνο που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές που έ-

χουν τεθεί από τους πελάτες. Π.χ. η ανακατανομή των λειτουργικών διαδικασιών 

μιας εταιρείας έχει επίπτωση στο χρόνο και αυτό επιδρά και στο κόστος. Συνεπώς 

ένα κοστολογικό σύστημα θα πρέπει να κάνει εμφανή την επίδραση του χρόνου 

στο κόστος του προϊόντος. 

Η διοίκηση κόστους αναφέρεται στη χρησιμοποίηση πληροφοριών (για παράδειγμα, 

κόστη παραγωγής και αριθμός ή τύπος παραπόνων πελατών), για τη λήψη διοικητι-

κών αποφάσεων. Χρησιμοποιούμε τον όρο διοίκηση κόστους για να περιγράψουμε 

τις προσεγγίσεις και τις δραστηριότητες των διοικητικών στελεχών, σε βραχυχρόνιο 

και μακροχρόνιο σχεδιασμό και ελεγκτικές αποφάσεις που αυξάνουν την αξία για τον 

καταναλωτή και μειώνουν το κόστος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Για παράδειγ-

μα, τα διοικητικά στελέχη παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τον αριθμό και το είδος 

της πρώτης ύλης που έχει χρησιμοποιηθεί, αλλαγές στις εργοστασιακές διαδικασίες, 
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και αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος. Η πληροφόρηση από τα λογιστικά συστή-

ματα συμβάλλει στη σωστή λήψη απόφασης από τα διοικητικά στελέχη, αλλά η πλη-

ροφόρηση και τα λογιστικά συστήματα καθ' αυτά δεν αποτελούν διοίκηση κόστους. 

Oι βιομηχανικοί οργανισμοί απαιτούν ένα διοικητικό λογιστικό σύστημα που να ικα-

νοποιεί τους τρεις στόχους της διοικητικής λογιστικής και της λογιστικής κόστους δηλ.  

1. αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων για χρηματοοικονομικές αναφορές  

2. εκτίμηση κόστους προϊόντος και  

3. σχεδιασμό, και έλεγχο (Johnson, Kaplan, 1987) 

Η διοίκηση κόστους έχει βέβαια ένα πιο ευρύ στόχο, όπως για παράδειγμα τη συνεχή 

μείωση του κόστους. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος του κόστους είναι στενά συνδεδε-

μένοι με τα έσοδα και το σχεδιασμό του κέρδους. 

Η διοίκηση κόστους δεν ασκείται ανεξάρτητα αποτελεί όμως, ένα σημαντικό στοιχείο 

των γενικών διοικητικών στρατηγικών και της εκτέλεσής τους. Ο υπεύθυνος της διοί-

κησης κόστους παρέχει δεδομένα που βοηθούν στο να βελτιωθεί η στρατηγική, να 

χρησιμοποιηθούν αποδοτικά οι πόροι και η παραγωγική ικανότητα και ουσιαστικά να 

εφαρμοστεί σωστά η διαμορφωμένη στρατηγική. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα κοστολογικό σύστημα κατάλληλο για την 

ικανοποίηση των στόχων τους, διαθέτουν ένα χρήσιμο αλλά και απαραίτητο εργαλείο 

για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, τη μέτρηση της τμηματικής απόδοσης 

τους, την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, την κατανόηση των 

γενεσιουργών αιτιών του κόστους τους και, τέλος, ένα εργαλείο χάραξης στρατηγικής 

και αντιμετώπισης των προκλήσεων του ανταγωνισμού. 

Παράλληλα με τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο, τα στοιχεία κόστους μας 

βοηθούν να καταρτίσουμε τις ποικίλες προβλέψεις για το μέλλον, του ιδίου κόστους, 

του προβλεπόμενου κόστους και άλλων μεγεθών μέσα στην επιχείρηση, τα όποια 

είναι απαραίτητα για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

1.4   Προϋποθέσεις ενός αποδοτικού συστήματος κοστολόγησης 

 

Γίνεται σαφές ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα κόστους ως συνάρτη-

ση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και των διαφορετικών κλάδων. 

Κάθε επιχείρηση λοιπόν προσαρμόζει το κοστολογικό σύστημα στις δικές της ανά-

γκες. Αυτό που έχει σημασία όμως, είναι πόσο καλά σχεδιασμένο είναι αυτό το σύ-

στημα. 

Ο Horngren (1995) αναφέρεται στην ασυμμετρία της πληροφόρησης. Είναι σημαντικό 

για το σχεδιαστή του συστήματος να μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: 
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- ποιος κατέχει την πληροφορία ; 

- πρέπει να μάθουν και άλλοι την πληροφορία, πόσοι και σε ποιους τομείς; 

- πως θα γίνει, ή πως έγινε η μεταφορά της πληροφορίας; 

- πόσο έγκαιρη είναι η μεταφορά της ; 

 

Η πληροφορία και οι μηχανισμοί μεταφοράς της, παίζουν το βασικότερο ρόλο στο 

σχηματισμό του συστήματος. Σαφέστατα, υπάρχουν οι ανώτεροι στόχοι και οι προ-

σπάθειες της διοίκησης να τους υλοποιήσει. Υπάρχει και αξιολόγηση της προσπά-

θειας και ανάλογα με την επίτευξη των στόχων υπάρχουν και επιβραβεύσεις. Το ση-

μαντικότερο θέμα σε όλο το σύστημα είναι το πώς αντλείται η πληροφορία και πόσο 

αξιόλογη είναι. Μάλιστα από τη στιγμή που πρόκειται για διοίκηση κόστους η σωστή 

πληροφορία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.   

Η πληροφόρηση λοιπόν σε ένα σύστημα ελέγχου βοηθά, ώστε να αποφασιστεί η πιο 

αποδοτική κατανομή των πηγών καθώς και η  αξιολόγηση απόδοσης. 

Αντίστοιχα, ένα καλό σύστημα κοστολόγησης προϊόντος πρέπει να παράγει εκτιμή-

σεις κόστους, που περιλαμβάνουν τα έξοδα που προκύπτουν, σε σχέση με το προϊόν 

καθ' όλη την αλυσίδα αξίας Kaplan (1988) και προτείνει τους ακόλουθους παράγο-

ντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη σχεδίαση σύγχρονων συστημάτων διοί-

κησης κόστους όπως: 

- ο βαθμός ανταγωνισμού που υπάρχει, 

- η ποικιλία των προϊόντων που κατασκευάζονται, 

- ο αριθμός των παραγομένων προϊόντων, 

- το ποσοστό των γενικών εξόδων που δεν μπορεί να καταχωρηθεί στα προϊό-

ντα. 

Η γενική τάση που επικρατεί στα συστήματα διοίκησης κόστους είναι πώς ένα σύγ-

χρονο σύστημα διοίκησης θα πρέπει να συνδυάζει τη διοίκηση κόστους, τη σύγχρονη 

τεχνολογία καθώς και το οργανωσιακό περιβάλλον. 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα κοστολογικό 

σύστημα, για να είναι αποδοτικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να δίνει πληροφορίες 

για όλα τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας, τόσο εντός της επιχείρησης στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού, παραγωγής, μάρκετινγκ, δια-

νομής και εξυπηρέτησης των πελατών μετά την πώληση, όσο και εκτός της επιχείρη-

σης, όπως είναι οι προμηθευτές και οι πελάτες. (Βενιέρης,et al, 2005). 

Κατά το σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος θα πρέπει αρχικά να προσδιορι-

στούν τα αντικείμενα - φορείς κόστους που θα κοστολογούνται, καθώς και οι εσωτε-

ρικές σχέσεις που τα συνδέουν. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι προϊόντα, υπη-
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ρεσίες, δραστηριότητες, οργανωτικά τμήματα της επιχείρησης, κτλ. Η κοστολόγηση 

των φορέων κόστους θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες λογικές και σαφείς 

αρχές, οι οποίες να ακολουθούνται με συνέπεια και συστηματικότητα. Οι αρχές αυτές 

αφορούν τόσο την καταγραφή, όσο και την ανάλυση του κόστους, δηλαδή επιμερι-

σμούς, επανεπιμερισμούς και καταλογισμούς. Επιπλέον, προκειμένου το κοστολογι-

κό σύστημα να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο, θα πρέπει να ενσωματώνει 

πληροφορίες που συλλέγονται από περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα (για 

παράδειγμα το μητρώο παγίων, το σύστημα μισθοδοσίας, κλπ), κυρίως σε θέματα 

διαμόρφωσης κλειδιών επιμερισμού. Τέλος, για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως δια-

φανές και αντικειμενικό καθώς και να είναι αποδεκτό από τα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης, θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του κόστους, οι μετασχημα-

τισμοί, οι επιμερισμοί, οι υποθέσεις και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση να είναι σαφείς και να μπορούν με ευκολία να αποτυπωθούν. 

 

Επίσης, προκειμένου να εξακριβώνεται σε συνεχή βάση η ορθότητα του κοστολογι-

κού συστήματος αναφορικά με την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που παρέχει, 

απαιτείται ο έλεγχός του από ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι εκφράζουν γνώμη α-

ναφορικά με το βαθμό συνέπειας με τον οποίο ακολουθούνται οι προκαθορισμένες 

αρχές. Αυτό ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδιαφέρον, ή περιορισμοί 

από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. κράτος, μεγάλοι πελάτες). Για το σκοπό αυτό, τα 

εσωλογιστικά κοστολογικά συστήματα που τηρούνται στην Ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

(Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Αξίζει 

όμως να σημειωθεί ότι τα διάφορα κοστολογικά συστήματα που μπορεί να διαθέτει 

μία επιχείρηση για την άντληση χρήσιμων για τη διοίκηση πληροφοριών δεν απαιτεί-

ται να ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές . 

Ένα καλό λογιστικό σύστημα μπορεί να δώσει όλες τις ποσοτικές πληροφορίες, που 

είναι αναγκαίες για την εκτίμηση και ανάλυση των πάσης φύσεως επιχειρηματικών 

αποφάσεων καθώς και για τη λήψη σωστών και ορθολογικών αποφάσεων. Αποφά-

σεις πού είναι απαλλαγμένες από προσωπικά και συναισθηματικά στοιχεία και που 

τείνουν να είναι άριστες. Χωρίς τις κατάλληλες πληροφορίες και τα κατάλληλα στοι-

χεία δεν είναι δυνατόν να παρθούν σωστές και ορθολογικές αποφάσεις. Τα στοιχεία 

υποβοηθούν στην ελάττωση της αβεβαιότητας και στη λήψη αποφάσεων σχεδόν κά-

τω από συνθήκες βεβαιότητας (Ιγνατιάδης, 1977).    

Τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες αυτές τις παρέχει η λογιστική και ιδιαίτερα η 

λογιστική κόστους, ή διοικητική λογιστική. 
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1.5  Γενικές αρχές της κοστολόγησης  

Η διαχείριση κόστους (cost management) σχετίζεται με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, 

εκφράζει μια συμπεριφορά και χρησιμοποιεί ένα σύνολο τεχνικών για την υλοποίηση 

του έργου της. 

Η φιλοσοφία της διαχείρισης κόστους αναφέρεται στη δημιουργία αξίας για τον πελά-

τη με χαμηλό κόστος. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που επιθυ-

μούν οι πελάτες με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων από τους περιορισμένους 

πόρους της επιχείρησης, καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της αξίας και 

μείωσης του κόστους, αποτελούν τη φιλοσοφία της διαχείρισης του κόστους. 

Η συμπεριφορά της διαχείρισης του κόστους απέναντι στο κόστος είναι ότι δεν δέχε-

ται ότι αυτό απλώς συμβαίνει. Το κόστος είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων. Η πρό-

κληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα στελέχη που ασχολούνται με τη διοίκηση του 

κόστους είναι να προσδιορίσουν τις δραστηριότητες που προκαλούν το κόστος, να 

υπολογίσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόστους και των αιτιών που το προ-

καλούν και τέλος να διοικήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες με σκοπό να μειώσουν 

το κόστος. Η εκτίμηση του κόστους επιτρέπει τη διαχείριση του, τη λήψη αποφάσεων, 

καθώς και το σχεδιασμό και καθορισμό προτύπων (standards). Η διοίκηση κόστους 

περιλαμβάνει εμπλοκή και όχι παθητική απλή καταγραφή. 

Για την υλοποίηση της διοίκησης του κόστους χρησιμοποιείται ένα σύνολο επιστημο-

νικών τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές συνθέτουν το σύστημα διοίκησης κόστους της επι-

χείρησης. Η επιλογή αυτών των τεχνικών γίνεται με κριτήριο την καταλληλότητα τους 

για την επίτευξη των απαιτήσεων και των στόχων της διοίκησης για τη λήψη αποφά-

σεων, προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της απόδοσης, κλπ στη βάση πάντα 

μιας ανάλυσης κόστους - οφέλους. 

 

1.6  Συστήματα κοστολόγησης 

1.6.1.  Συστήματα  που   στηρίζονται   στις  ιδιομορφίες  των   συνθηκών  της παρα-

γωγής.   

Ο υπολογισμός του κόστους των προϊόντων εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής 

τους(Garrison, 2006). ∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες: 

• Κατά Παραγγελία (Εξατομικευμένη Παραγωγή) στην περίπτωση που παράγονται 

χωριστά προϊόντα ή υπηρεσίες ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών  

• Στο πλαίσιο Συνεχούς Παραγωγής στην περίπτωση που παράγονται τυποποιη-

μένα προϊόντα μαζικά. 

Τα παραπάνω δύο είδη συστημάτων κοστολόγησης μπορούν να θεωρηθούν ως τα 
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δύο πλήρως διακριτές περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών των δύο περιπτώσεων, ανάλογα 

με τα πραγματικά χαρακτηριστικά της παραγωγής σε μια επιχείρηση, το ένα σύστημα 

μπορεί να αναμειχθεί με το άλλο σε κάποιο βαθμό. Επομένως, ορισμένες επιχειρή-

σεις εφαρμόζουν συστήματα κοστολόγησης που δεν ανήκουν αμιγώς ούτε στην μία 

ούτε στην άλλη κατηγορία. Η καταλληλότητα εφαρμογής ενός συστήματος κοστολό-

γησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, εξαρτάται αφ' ενός μεν από τη δομή ή τη 

διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται και αφ' ετέρου από τους 

συγκεκριμένους σκοπούς ή τις επιχειρησιακές αποφάσεις που προορίζεται να εξυ-

πηρετήσει το κόστος που προσδιορίζεται με βάση το κοστολογικό σύστημα που ε-

φαρμόζεται. 

Έτσι όταν έχουμε παραγωγή μηχανημάτων κατά παραγγελία του πελάτη, ή κατα-

σκευή τεχνικών έργων όπως κτιρίων, γεφυρών, δρόμων, βιομηχανοστασίων κλπ. το 

κατάλληλο σύστημα κοστολόγησης είναι αυτό της «εξατομικευμένης παραγωγής» . 
Όταν παράγουμε προϊόντα μαζικής παραγωγής όπως ενδύματα, υφάσματα, τρόφιμα, 

προϊόντα από πλαστικές ύλες κλπ. εφαρμόζουμε, ως καταλληλότερο, το σύστημα 

κοστολόγησης της «κατά φάση κοστολόγησης». 
 

• Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής ή κοστολόγηση κατά  παραγγελία   

Ένα σύστημα κοστολόγησης έργου - παραγγελίας χρησιμοποιείται σε καταστάσεις 

όπου πολλές διαφορετικές παραγγελίες ή προϊόντα παράγονται σε κάθε περίοδο. 

Παραδείγματα κλάδων που συνήθως χρησιμοποιούν κοστολόγηση έργου - παραγγε-

λίας είναι της κατασκευής επίπλων, των ειδικών εκτυπώσεων, την ναυπηγικής, κα-

θώς και πολλοί τύποι οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Σε αυτό το κοστολογικό σύ-

στημα το αντικείμενο του κόστους είναι μια μονάδα ή πολλές μονάδες κάποιου δια-

φορετικού προϊόντος ή υπηρεσίας που ονομάζεται κοστολόγηση κατά παραγγελία. 

Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι συχνά μια και μόνο μονάδα παραγωγής. Κάθε μονάδα 

παραγωγής θεωρείται ότι είναι διαφορετική. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την 

κοστολόγηση πολλών μονάδων διαφορετικού προϊόντος. Επειδή κάθε μονάδα πα-

ραγωγής ή υπηρεσίας είναι διαφορετική, το κοστολογικό αυτό σύστημα κατανέμει τα 

κόστη ξεχωριστά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, πολλές επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα κατά παραγγελία. Στην 

περίπτωση αυτή ο πελάτης θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές (υλικών, σχεδίων, 

ποιότητας, κλπ.) ανάλογα με τις απαιτήσεις του για το προϊόν που έχει παραγγείλει. 

Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας η επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί εξατομι-

κευμένα την εκτέλεσή της, δίνοντας σε αυτήν έναν αύξοντα αριθμό. Η εκτέλεση της 
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παραγγελίας συνήθως λαμβάνει χώρα σε περισσότερα από ένα τμήματα (Βενιέρης,et 

al, 2005). 

  

• Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής  

Η κοστολόγηση διαδικασιών χρησιμοποιείται συχνότερα σε κλάδους που παράγουν 

σε συνεχή βάση, ουσιαστικώς ομοιογενή (δηλαδή ομοιόμορφα) προϊόντα, όπως είναι 

τα τούβλα, οι νιφάδες δημητριακών προγεύματος, ή το χαρτί. Οι επιχειρήσεις που 

παράγουν προϊόντα σε συνεχή παραγωγή έχουν το χαρακτηριστικό ότι η παραγωγι-

κή τους διαδικασία συντελείται με μαζικό τρόπο και τα προϊόντα που παράγονται έ-

χουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Παραδείγματα προϊόντων που παράγονται κατά αυτόν 

τον τρόπο είναι τα απορρυπαντικά, τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρικές συσκευές, κτλ. 

Στο πλαίσιο της κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής, η παραγωγή των προϊόντων 

διέρχεται συνήθως από πολλά στάδια επεξεργασίας. Κατά τη διαδικασία της κοστο-

λόγησης υπολογίζεται το μέσο κόστος του παραγόμενου προϊόντος ανά στάδιο και το 

συνολικό μέσο κόστος ανά προϊόν διαμορφώνεται προοδευτικά καθώς το προϊόν 

διέρχεται από τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Επομένως, το προϊόν μεταφέ-

ρει κόστος από τα προηγούμενα στάδια σε κάθε επόμενο (μεταφερόμενο κόστος) 

μέχρι την ολοκλήρωσή του και τη μεταφορά του στην αποθήκη. Η φυσική ροή των 

μονάδων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας παρουσιάζεται στο παρακά-

τω σχήμα. Η επιχείρηση για την παρακολούθηση του κόστους των προϊόντων που 

παράγονται στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα 

στοιχεία του κόστους: 

- Πρώτες ύλες 

- Άμεση εργασία  

- Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ή Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Καταλογισμένα (έμ-

μεσα έξοδα) 

Σε αυτό το παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης ο φορέας του κόστους συγκεντρώ-

νεται σε ταυτόσημες ή παρόμοιες μονάδες προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε χρονική 

περίοδο στα συστήματα κοστολόγησης κατά λειτουργία διαιρούμε τα συνολικά κόστη 

παραγωγής μιας ταυτόσημης ή παρόμοιας μονάδας παραγωγής ή υπηρεσίας με το 

συνολικό αριθμό των παραγόμενων μονάδων ώστε να βρούμε το κόστος ανά μονά-

δα. Αυτό το κατά μονάδα κόστος είναι ο μέσος όρος ανά μονάδα που αναφέρεται σε 

κάθε ταυτόσημη ή παρόμοια παραγόμενη μονάδα. Το προϊόν μεταφέρει κόστος από 

τις προηγούμενες φάσεις παραγωγής σε κάθε επόμενη μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η 

φυσική ροή των μονάδων σε κάθε μια φάση της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτει 

από τη σχέση: 
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Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη + εισερχόμενες μονάδες (από προηγούμενο 

τμήμα ή των οποίων ξεκίνησε η παραγωγή) = εισερχόμενες μονάδες (στην αποθήκη 

των ετοίμων ή σε άλλο τμήμα) + τελικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη. 

Σε αυτή τη μέθοδο κοστολόγησης χρησιμοποιούνται και οι ισοδύναμες μονάδες. Οι 

ισοδύναμες μονάδες είναι θεωρητικές μονάδες οι οποίες δηλώνουν το ποσοστό ολο-

κλήρωσης μιας ημικατεργασμένης μονάδας σε σχέση με μια ολοκληρωμένη. Οι ισο-

δύναμες μονάδες εξομοιώνουν την έκφραση των ολοκληρωμένων καθώς και των η-

μικατεργασμένων μονάδων και επομένως μπορούν να προστεθούν. Μια ισοδύναμη 

μονάδα ισούται πάντα με μια ολοκληρωμένη (Βενιέρης,et al, 2005). 

 

 

1.6.2 Συστήματα που στηρίζονται στον τρόπο υπολογισμού του κόστους.  

 

• Σύστημα της μεταβλητής ή οριακής κοστολόγησης. 

Η οριακή κοστολόγηση βασίζεται στη διάκριση του κόστους σε σταθερό και μεταβλη-

τό. Η οριακή κοστολόγηση χρησιμοποιείται ευρύτατα στον προγραμματισμό και τον 

έλεγχο της δράσης των επιχειρήσεων καθώς επίσης και στη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 

Το χαρακτηριστικό του οριακού κόστους είναι ότι περιλαμβάνει μόνο τους συντελε-

στές του κόστους που μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται ο όγκος της παραγωγής, ή 

όπως αλλιώς ονομάζεται, το επίπεδο απασχόλησης του εργοστασίου της επιχείρη-

σης. Για το λόγο αυτό το οριακό κόστος ονομάζεται συχνά μεταβλητό κόστος ή άμεσο 

κόστος.Το οριακό κόστος περιλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της 

άμεση εργασίας και τα μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα. Η κοστολόγηση με την 

οποία προσδιορίζεται το οριακό κόστος ονομάζεται οριακή ή άμεση κοστολόγηση. 

Τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα δεν λαμβάνονται υπόψη στην οριακή κοστο-

λόγηση και δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Τα έξοδα αυτά 

θεωρούνται κόστος περιόδου, δηλαδή κόστος που δεν οφείλεται στην ύπαρξη του 

προϊόντος, άρα που δεν αποθεματοποιείται, αλλά αφαιρείται απευθείας από τα έσο-

δα της περιόδου(Karadağ, 2009; Βενιέρης,et al, 2005).  

Επί πολλές δεκαετίες η μεταβλητή κοστολόγηση αναφερόταν ως άμεση ή οριακή κο-

στολόγηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην επιστήμη δεν υπήρχε ομοφω-

νία για το περιεχόμενο και τους ορισμούς του άμεσου κόστους και της άμεσης κο-
στολόγησης. Μερικοί συγγραφείς ταύτιζαν το άμεσο με το αυστηρά μεταβλητό κό-

στος, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνα-

τότητα επακριβούς μέτρησης του κόστους και η ευκολία άμεσης αναγνώρισης αυτού 



 21

στον φορέα ή την οργανωτική ομάδα την οποία επιβαρύνει άμεσα και χωρίς προη-

γούμενη κατανομή. Εάν ακολουθήσουμε τη δεύτερη εκδοχή και πάρουμε μια βιομη-

χανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, το άμεσο και το πλήρες κόστος 

ταυτίζονται, σχηματίζονται δε και τα δύο τόσο από σταθερές όσο και από μεταβλητές 

δαπάνες. Επίσης, το άμεσο λειτουργικό κόστος αποτελεί κατά κανόνα τυπική περί-

πτωση, που συναντάμε ευρύτατα στην πράξη, σύνθεσης αυτού από σταθερές και 

μεταβλητές δαπάνες. 

Η σύγχρονη όμως αντίληψη για το ρόλο που καλείται να παίξει το κόστος στην λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, προσανατολίζει τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη σε 

πλήρη αποδοχή της αρχής περί ταυτότητας του αμέσου κόστους προς το μεταβλητό, 

ιδιαίτερα δε προς το οριακό. Η λογιστική φιλολογία χρησιμοποιεί σήμερα εναλλακτικά 

τους όρους μεταβλητό ή οριακό κόστος. 

Με βάση τις προηγούμενες παραδοχές μπορούμε να διατυπώσουμε τον ακόλουθο 

ορισμό για το σύστημα της μεταβλητής κοστολόγησης (Karadağ, 2009; Βενιέρης,et 

al, 2005): 

Μεταβλητή κοστολόγηση είναι το κοστολογικό σύστημα προσδιορισμού του κό-

στους του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της λειτουργίας μετά από τον διαχωρισμό και 

την απαλλαγή του από το σταθερό μέρος των άμεσων δαπανών. 

 

• Σύστημα της πλήρους κοστολόγησης 

Με τον όρο πλήρης κοστολόγηση εννοούμε το κοστολογικό σύστημα, σύμφωνα με 

το οποίο οι δαπάνες της λειτουργίας παραγωγής στο σύνολό τους - σταθερές και με-

ταβλητές - επιβαρύνουν και ενσωματώνονται στο κόστος των παραγομένων προϊό-

ντων και υπηρεσιών. Το κόστος επίσης της απογραφής των προϊόντων περιλαμβάνει 

τόσο τις μεταβλητές όσο και τις σταθερές δαπάνες της παραγωγικής λειτουργίας. 

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος της παραγωγικής λειτουργίας, που επιβαρύνει, ενσω-

ματώνεται και διαμορφώνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων, σχηματίζεται από: 

(α) το κόστος των άμεσων υλικών που ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν, (β) 

το κόστος της άμεσης εργασίας που πραγματοποιείται για την παραγωγή του προϊό-

ντος, (γ) τα μεταβλητά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και (δ) τα σταθερά Γενικά Βιομη-

χανικά Έξοδα (Accounting for Management, 2008; Karadağ, et al. 2009). 

Είναι αυτονόητο ότι στο σύστημα της πλήρους κοστολόγησης το κόστος της απο-

γραφής των προϊόντων, κατά το τέλος του μηνός ή της περιόδου, περιλαμβάνει και 

αυτό δαπάνες σταθερές και μεταβλητές. Θα είναι συνεπώς ανά μονάδα υψηλότερο 

από το κόστος απογραφής των προϊόντων που προκύπτει όταν εφαρμόζεται το σύ-
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στημα της μεταβλητής κοστολόγησης. 

 

1.7  Σκοποί μερισμού του έμμεσου κόστους 

Σε όλα τα κοστολογικά συστήματα το ολοκληρωμένο κόστος ενός προϊόντος αποτε-

λείται από τις άμεσες και τις έμμεσες δαπάνες που αφορούν αυτό το προϊόν. Άμεσες 

δαπάνες είναι το μέρος εκείνο του κόστους που πραγματοποιείται για χάρη ενός συ-

γκεκριμένου προϊόντος και το μέγεθος του μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Συ-

νήθως οι άμεσες δαπάνες, όπως και οι μεταβλητές, μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό 

που μεταβάλλεται η ποσότητα παραγωγής. Οι έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) υπο-

στηρίζουν το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων γιατί αναφέρονται στη συνολική 

λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Ο μερισμός του έμμεσου κόστους είναι μια κρί-

σιμη απόφαση για τις διαδικασίες της κοστολόγησης. 

Κύριο θέμα μερισμού του εμμέσου κόστους αποτελεί ο καθορισμός των σκοπών που 

εξυπηρετούνται από την πραγματοποίησή του. Οι σπουδαιότεροι σκοποί που ανα-

γνωρίζονται είναι οι παρακάτω :  

1.   Κατάρτιση λογιστικών(οικονομικών) καταστάσεων 

2.   Λήψη αποφάσεων 

3.   Τιμολογιακή πολιτική 

4.   Έλεγχος κόστους και αξιολόγηση αποδόσεων. 

Όπως είναι φανερό, ο μερισμός των έμμεσων εξόδων βοηθά την επιχείρηση να απο-

τιμήσει με ακρίβεια τα αποθέματά της και ως εκ τούτου να προσδιορίσει και το απο-

τέλεσμα των εργασιών της, να αποφασίζει μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων, λαμβά-

νοντας υπόψη όσες πληροφορίες κόστους μπορούν να θεωρηθούν σχετικές με την 

εκάστοτε απόφαση, να τιμολογεί τα προϊόντα της κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί 

την πιθανότητα η τελική τιμή πώλησης να μην καλύπτει το πλήρες κόστος παραγω-

γής και διάθεσής τους, και να ελέγχει όλες τις πηγές δημιουργίας εξόδων, με απώτε-

ρο σκοπό να τις μειώσει στο ελάχιστο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

Ο επιτυχής μερισμός του εμμέσου κόστους προϋποθέτει την επιλογή μιας κατάλλη-

λης βάσης μερισμού έτσι ώστε, όλοι οι προαναφερόμενοι σκοποί που ο μερισμός έρ-

χεται να εξυπηρετήσει να επιτυγχάνονται πραγματικά και να ικανοποιούν τις απαιτή-

σεις της ∆ιοίκησης. Η επιλογή της κατάλληλης βάσης μερισμού είναι μια απλή και εύ-

κολη υπόθεση στην περίπτωση που παράγεται ένα μόνο προϊόν ή περισσότερα που 

χρησιμοποιούν όμως ομοιόμορφη διαδικασία (οι μονάδες του παραγόμενου προϊό-

ντος αποτελούν τη βάση μερισμού). Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν παράγονται πολ-

λά προϊόντα, ή όταν η διαδικασία παραγωγής είναι πολύπλοκη. Με την επιλογή δια-
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φορετικών βάσεων μερισμού, μπορεί να προκύψει τελείως διαφορετική κάθε φορά 

κατανομή των εμμέσων εξόδων και επομένως τελείως διαφορετικό (ή και διαστρε-

βλωμένο) ανά μονάδα κόστος παραγωγής, και άρα έτσι ανοίγεται η πόρτα στην αυ-

θαιρεσία και την υποκειμενικότητα.  

1.8  Επιμερισμός και κατανομή του έμμεσου κόστους 

Οι απόψεις των περισσοτέρων ερευνητών για το ζήτημα του μερισμού του κόστους 

ποικίλουν από τη θέση ότι ο καθορισμός του τρόπου μερισμού αποτελεί ουσιαστικά 

μια αυθαίρετη απόφαση (Seed, A. H. 1984), ως τη θέση που διατείνεται ότι ο μερι-

σμός είναι μια τόσο υψηλά εξειδικευμένη διαδικασία για κάθε επιχείρηση που δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν γενικοί κανόνες. Ο Kaplan (1984) ισχυρίζεται ότι «πολλοί 

λογιστές και σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι οποιοσδήποτε μερισμός 

κόστους είναι αυθαίρετος και δεν εξυπηρετεί κανένα χρήσιμο σκοπό». Σύμφωνα με 

τον Thomas (1969), ο μερισμός του κόστους είναι αυθαίρετος, γιατί αναγκαστικά γίνε-

ται με βάση την κρίση κάποιου για το πως πρέπει να γίνει και όχι με βάση κάποια 

λογική ανάλυση επιστημονικών στοιχείων, και μη επαληθεύσιμος, γιατί δεν μπορεί να 

αποδειχθεί σωστός αλλά ούτε να απορριφθεί ως λανθασμένος.  

Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται οι υπέρμαχοι της πρακτικής του μερισμού του 

εμμέσου κόστους. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στο γιατί και πως 

πρέπει να γίνεται ο μερισμός, με δεδομένο ότι η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη, το 

λιγότερο υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο Staubus (1977) υποστηρίζει απόλυτα το 

μερισμό, λέγοντας ότι η άποψη που χαρακτηρίζει κάθε περίπτωση μερισμού ως αυ-

θαίρετη, είναι μύθος. Παράλληλα με τις γνώμες των θεωρητικών σημαντικό είναι να 

δούμε και την παγκόσμια επιχειρηματική πρακτική. ∆ίχως αμφιβολία, στην πλειοψη-

φία τους, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην πράξη την τεχνική του μερισμού του εμ-

μέσου κόστους (Miller, J.G.;Vollmann, 1985). 

Επί σειρά ετών προβληματισμός αυτός υπήρξε και σημείο τριβής μεταξύ πολλών 

θεωρητικών της κοστολόγησης αλλά και πρακτικών, τα τελευταία χρόνια έχει κατα-

στεί περισσότερο έντονο και συχνά εμφανιζόμενο. Στο γεγονός αυτό συνέτεινε το ότι 

κατά το παρελθόν η μέτρηση του κόστους δεν εμφάνιζε δυσκολίες, γιατί κύριο συστα-

τικό του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος αποτελούσαν τα άμεσα έξοδα, τα ο-

ποία ήταν ευκόλως ανιχνεύσιμα στο κάθε παραγόμενο προϊόν. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι η άμεση εργασία αποτελούσε, σε ένα ποσοστό που άγγιζε το 60%, το κυριότερο 

συστατικό του κόστους προϊόντος (Garrison, et al, 1997). Τα τελευταία, όμως, χρόνια 

η αυτοματοποίηση της παραγωγής επέφερε δύο ριζικές μεταβολές : αφενός μεν δη-

μιούργησε την ανάγκη για την απόκτηση πιο εξειδικευμένου εξοπλισμού που αντικα-

τέστησε την άμεση εργασία, και το κόστος αυτού του εξοπλισμού θεωρείται γενικό 
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βιομηχανικό έξοδο, αφετέρου δε τα ίδια τα προϊόντα έγιναν πιο πολύπλοκα και αλλά-

ζουν με μεγάλη συχνότητα, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες για εξειδι-

κευμένο προσωπικό (π.χ. άτομα που ασχολούνται με το σχεδιασμό προϊόντων) και 

άρα αύξηση της έμμεσης εργασίας σε βάρος της άμεσης (Brimson, J. A. 1986). 

Οι δύο προαναφερθείσες μεταβολές κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα : την αύξηση 

των εμμέσων εξόδων σε βάρος της άμεσης εργασίας, η οποία αύξηση παρουσιάζει 

μια ολοένα και μεγαλύτερη αυξητική τάση. Στις μέρες μας τα έμμεσα έξοδα αποτε-

λούν περίπου το 45% του συνολικού κόστους προϊόντος (MacErlean, 1993). 

 

1.8.1 Στάδια κατανομής των γενικών εξόδων 
Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από την πλευρά της ∆ιοίκησης της επιχείρησης 

για την πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων και για το σχεδιασμό της επιχειρηματι-

κής δράσης πρωτοεμφανίστηκε λίγο πριν τα μέσα του 19ου αιώνα, σε βιομηχανικές 

μονάδες κλωστοϋφαντουργίας και σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. και 

την Μεγάλη Βρετανία.  

 

Πρώτο στάδιο 

 

Κατά την εποχή αυτή τα γενικά έξοδα επιμερίζονταν και κατανέμονταν κατευθείαν στο 

τελικό κόστος των προϊόντων με κριτήριο επιμερισμού τις πραγματοποιηθείσες κατά 

προϊόν ώρες άμεσης εργασίας. Αυτός ο τρόπος κοστολόγησης χρησιμοποιήθηκε από 

τη στιγμή που προέκυψε η αναγκαιότητα κοστολόγησης των παραγόμενων προϊό-

ντων, όταν η παραγωγική διαδικασία είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Το κόστος της άμεσης εργασίας πρέπει να είναι το βασικότερο στοιχείο στη σύν-

θεση του συνολικού κόστους του προϊόντος 

2. Η ποσότητα άμεσης εργασίας και η αντίστοιχη ποσότητα χρήσης των μηχανών, 

που απαιτούνται για την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων, δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ των προϊόντων  

3. Τα προϊόντα που παράγονται δεν διαφέρουν σημαντικά ως προς τον όγκο, των 

αριθμό των παρτίδων, ή την πολυπλοκότητα παραγωγής τους 

4. Υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός συσχέτισης (ο οποίος μπορεί να αποδειχτεί με την 

χρήση στατιστικών μεθόδων) μεταξύ της άμεσης εργασίας και της δημιουργίας 

των εμμέσων εξόδων (Garisson, et al, 1997). 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της άμεσης εργασίας ως μοναδι-

κής βάσης μερισμού είναι αφενός μεν ότι αποτελεί ένα εύκολα μετρήσιμο μέγεθος, 

είτε χρησιμοποιείται ο χρόνος, είτε το κόστος εργασίας, αφετέρου δε ότι σε ένα επι-
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χειρησιακό περιβάλλον, όπου το κόστος άμεσης εργασίας συνιστά ένα μεγάλο πο-

σοστό του συνολικού κόστους, μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική προσέγγιση του 

ακριβούς μοναδιαίου κόστους προϊόντος. Ακόμα και στις μέρες μας σε πολλές επι-

χειρήσεις το κόστος της άμεσης εργασίας αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό επί του συ-

νολικού κόστους παραγωγής, ενώ η χρήση πολλών βάσεων μερισμού που συνεπά-

γονται μεγαλύτερο κόστος μέτρησης δεν δίνουν απαραίτητα καλύτερη κατανομή των 

εμμέσων εξόδων. Είναι δυνατόν, λοιπόν, να αντιληφθεί κανείς γιατί η άμεση εργασία 

εξακολουθεί να συνιστά τη μοναδική βάση μερισμού των εμμέσων εξόδων σε πολλές 

επιχειρήσεις. 

 

∆εύτερο στάδιο 

Με την πάροδο του χρόνου η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και του αυτοματισμού 

μείωσαν τις ώρες άμεσης εργασίας, αυξήθηκε ο αριθμός των παραγόμενων προϊό-

ντων με διαφορετικά το καθένα χαρακτηριστικά (ποιότητας ή συσκευασίας) και συνε-

πώς αυξήθηκαν τα γενικά έξοδα, καθιστώντας αυτό το σύστημα κοστολόγησης μη 

αποτελεσματικό. Έτσι προέκυψε το δεύτερο στάδιο εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται από 

τη συγκέντρωση του έμμεσου κόστους στα τμήματα. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν 

ως δεξαμενές κόστους, από τις οποίες το έμμεσο κόστος σε δεύτερη φάση ανακατα-

νέμεται στα τελικά προϊόντα. 

 

Τρίτο στάδιο 

Κατά το τρίτο στάδιο κοστολογικής συμπεριφοράς των γενικών εξόδων τα προϊόντα 

είναι ανομοιογενή ως προς την ποσότητα, την πολυπλοκότητα κατασκευής, και τον 

τρόπο συσκευασίας. Η μέθοδος επιμερισμού των γενικών εξόδων προς τα τμήματα 

και προς τα προϊόντα με βάση μόνο κάποιο ποσοτικό μέγεθος δεν οδηγεί σε αξιόπι-

στα αποτελέσματα. Η δημιουργία ισοδύναμης παραγωγής μέσω συντελεστών ισοδυ-

ναμίας αποτελεί το καλύτερο κριτήριο επιμερισμού των γενικών εξόδων. 

 

1.8.2 Οι σύγχρονες τάσεις 

Η απλότητα που παρουσιάζει στη μέτρηση της η άμεση εργασία ως μοναδική βάση 

μερισμού των έμμεσων εξόδων από τις επιχειρήσεις και γενικά στη χρήση της είναι ο 

κυριότερος παράγοντας που, παρά τη συνεχώς μειούμενη σημασία της, χρησιμοποι-

είται ευρύτατα ακόμα από πολλές επιχειρήσεις.  

Χαρακτηριστικό είναι το αποτέλεσμα σχετικής έρευνας ως προς τις χρησιμοποιούμε-

νες βάσεις μερισμού. Οι ώρες και το κόστος άμεσης εργασίας αποτελούν στις περισ-
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σότερες χώρες τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες βάσεις μερισμού των εμμέσων εξόδων  

(Zimmerman, J. L. 1979).  

 

Πίνακας 1 : 

Βάσεις μερισμού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες  

Βάση μερισμού των 

έμμεσων εξόδων 

Η.Π.Α. Αυστρα-

λία 

Ιρλανδία Ιαπωνία Μεγ. Βρε-

τανία 

Ώρες άμεσης εργασί-

ας 

31% 36% 30% 50% 31% 

Κόστος άμεσης εργα-

σίας 

31% 21% 22% 7% 29% 

Μηχανοώρες 12% 19% 19% 12% 27% 

Κόστος α΄ υλών 4% 12% 10% 11% 17% 

Παραχθείσες μονάδες 5% 20% 28% 16% 22% 

Αρχικό κόστος  - 1% - 21% 10% 

Άλλη βάση μερισμού 17% - 9% - - 

(Horngren,1997) 

Στον αντίποδα των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την προαναφερθείσα έ-

ρευνα και καταδεικνύουν την ευρύτατη χρήση της άμεσης εργασίας ως μοναδικής 

βάσης μερισμού, βρίσκονται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που αναγνώρισαν τις ατέ-

λειες της χρήσης μιας μοναδικής βάσης μερισμού και προχώρησαν στην επιλογή πε-

ρισσοτέρων της μιας βάσεων, ώστε να πετύχουν ακριβέστερη μέτρηση του κόστους 

τους. Το γεγονός ότι έπαψαν να ισχύουν οι περισσότερες συνθήκες που καθιστού-

σαν την άμεση εργασία ως μια ικανοποιητική βάση μερισμού των εμμέσων εξόδων, 

οι επιχειρήσεις αυτές αισθάνθηκαν έντονα την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν ένα δια-

φορετικό τρόπο κατανομής των έμμεσων εξόδων. 

Οι τρεις βασικές εξελίξεις που συνέτειναν ώστε σε όλο και λιγότερες επιχειρήσεις η 

άμεση εργασία ως μοναδική βάση μερισμού των εμμέσων εξόδων να κρίνεται μη ικα-

νοποιητική είναι (Brierley,2001) :  

α) Η αυτοματοποίηση της παραγωγής, που μείωσε τη ζήτηση των επιχειρήσεων για 

άμεση εργασία 

β) Η τάση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά για την παραγωγή και τη διάθεση 

των προϊόντων /υπηρεσιών της απαιτούν τη χρήση πολυποίκιλων δραστηριοτήτων 

ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να καθορίσει το βαθμό πολυπλοκότητας, τον όγκο 

και το εύρος της γκάμας των προϊόντων που προσφέρει και τα οποία πλέον παράγο-

νται σε πολλές παρτίδες, σε μεγάλο αριθμό κομματιών και έχουν υψηλές ανάγκες για 

εξειδικευμένο σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση 
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γ) Το μέρος του άμεσου κόστους παραγωγής προς το συνολικό κόστος παραγωγής 

ήταν μεγαλύτερο από αυτό του έμμεσου κόστους. Η αύξηση των έμμεσων εξόδων σε 

τέτοιο ποσοστό, ώστε το μέρος του έμμεσου κόστους παραγωγής προς το συνολικό 

κόστος παραγωγής να είναι μεγαλύτερο από αυτό του άμεσου κόστους. 

  

Με το νέο τρόπο κατανομής των έμμεσων εξόδων, οι επιχειρήσεις κατανέμουν πλέον 

τα έμμεσα έξοδα σε δύο στάδια :  

• Στο πρώτο στάδιο τα έμμεσα έξοδα συγκεντρώνονται σε δεξαμενές κόστους, που 

είναι είτε τμήματα της επιχείρησης, είτε συγκεκριμένες λειτουργίες της. 

• Στο δεύτερο στάδιο τα κόστη μερίζονται από τις δεξαμενές συγκέντρωσης κό-

στους στα προϊόντα με τη χρήση κάποιας βάσης μερισμού. Τα προϊόντα / υπη-

ρεσίες που τελικά επιβαρύνονται με τα πάσης φύσης κόστη αποκαλούνται αντι-

κείμενα κόστους.  

 

1.9  Μειονεκτήματα των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης 

Τα παραδοσιακά συστήματα με την πάροδο των ετών παρουσιάζουν αρκετά μειονε-

κτήματα, τα οποία καθίστανται ολοένα και εντονότερα. Τα κυριότερα από τα μειονε-

κτήματα αυτά είναι τα παρακάτω : 

1. Η κατανομή του κόστους σε δεξαμενές κόστους, όπως είναι τα συγκεκριμένα 

τμήματα ή λειτουργίες μιας επιχείρησης, δεν ρίχνει φως στο κύριο ζητούμενο : 

τον προσδιορισμό του κόστους που αναλώνουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες και 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊό-

ντων/υπηρεσιών. Οι περισσότερες δραστηριότητες αναλώνουν πόρους από 

πολλές διαφορετικές δεξαμενές κόστους. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση διαπί-

στωσε ότι μια δραστηριότητά της, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, 

εκτελούνταν με τη συμμετοχή εργαζομένων από 7 διαφορετικά τμήματα. Το τμή-

μα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο εθεωρείτο το κατ΄ εξοχήν τμήμα που εκτε-

λούσε αυτή τη δραστηριότητα, ήταν υπεύθυνο μόνο για το 30% του συνολικού 

κόστους εκτέλεσης αυτής της δραστηριότητας. Η έλλειψη πληροφοριών για το 

κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει εμποδίσει πολλές επιχειρήσεις να 

θέσουν προτεραιότητες στον περιορισμό μη αποδοτικών δραστηριοτήτων και να 

βελτιώσουν όσες τελικά κρίνουν απαραίτητο να διατηρήσουν (Kaplan, Cooper, 

1998). 

2. Οι βάσεις μερισμού που χρησιμοποιούν τα συστήματα κοστολόγησης κατά τμήμα 

παραγωγής στηρίζονται κυρίως στον όγκο παραγωγής με αποτέλεσμα να δίνουν 

διαστρεβλωμένα ανά μονάδα κόστη προϊόντος στην περίπτωση εκείνη που μια 



 28

επιχείρηση παράγει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και τα προϊόντα διαφέρουν 

σημαντικά ως προς τον όγκο παραγωγής, το μέγεθος των παρτίδων και τις πο-

λύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα που παράγονται σε μεγάλο αριθμό μονά-

δων υπερκοστολογούνται, σε αντίθεση με εκείνα που παράγονται σε μικρό αριθ-

μό μονάδων και τα οποία υποκοστολογούνται (Geri, Ronen, 2005). 

3. Τα συστήματα κατά τμήμα παραγωγής κατανέμουν μόνο τα έμμεσα έξοδα στα 

προϊόντα. Τι συμβαίνει, όμως, με έξοδα όπως είναι αυτά διοίκησης, των πωλή-

σεων, της έρευνας και ανάπτυξης στην περίπτωση που υπάρχει τρόπος να ανι-

χνευθούν και να συσχετισθούν άμεσα με κάθε παραγόμενο προϊόν; Μολονότι 

βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα, δεν μερίζονται στα αντικείμενα κόστους (προϊό-

ντα, υπηρεσίες, πελάτες κ.ο.κ.), αλλά θεωρούνται ως κόστη περιόδου. ∆ίχως αμ-

φιβολία η διοίκηση επιθυμεί να γνωρίζει τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένες δρα-

στηριότητες ή με αντικείμενα κόστους για να ελέγχει την κερδοφορία των προϊό-

ντων της και να περιορίζει τις συγκεκριμένες δαπάνες. Επομένως, ούτε τα συ-

στήματα κοστολόγησης κατά τμήμα παραγωγής αποτελούν σήμερα μια αξιόπιστη 

λύση. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι 

απαιτήσεις των καταναλωτών για χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα και πε-

ρισσότερες επιλογές, καθιστούν τη μετάβαση στο 3ο επίπεδο όχι απλά μια εναλ-

λακτική λύση για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά την απαραίτητη προϋπό-

θεση για την αποτελεσματική λειτουργία τους, ακόμα και για την ίδια την επιβίω-

σή τους. 

 

1.10  Κοστολόγηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων (Κ.Β.∆.) 

Τα κλασικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν δύο επιχειρησιακές ανάγκες. 

Η πρώτη είναι για να γίνει γνωστό το κόστος των πωληθέντων αγαθών και αποθεμά-

των, και η δεύτερη, η κοστολογική ανάπτυξη να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η 

λογιστική κάλυψή της. Με το τέλος της βιομηχανικής εποχής (δεκαετία 1980), τόσο οι 

αλλαγές που συντελέστηκαν στην παραγωγική διαδικασία όσο και η ποικιλία των 

παραγόμενων προϊόντων, κατέστησαν τα κλασικά κοστολογικά συστήματα ανεπαρκή 

για την ικανοποίηση του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα οι κοστο-

λογικές πληροφορίες στη λήψη των αποφάσεων (Cooper, R. 1988a). 

Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που προκλήθηκαν κυρίως κατά την τελευταία δεκα-

ετία, προκάλεσαν επαναστατικές σχεδόν αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες των επιχει-

ρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών). Ο παγκόσμιος ανταγωνι-

σμός, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, συνέβαλε στην ανάγκη 
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εξεύρεσης τρόπων υπολογισμού και ανάδειξης νέων πληροφοριών που η χρησιμο-

ποίησή τους να βοηθά την οικονομική μονάδα να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική. 

Η εφαρμογή νέων μεθόδων κοστολόγησης προς την κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτι-

κή. Ένα σύγχρονο σύστημα διοικητικής κοστολόγησης (Cost management system-

CMS), όπως είναι το Κ.Β.∆., που παρακολουθεί τις διαδικασίες μέσω της κοστολόγη-

σης των δραστηριοτήτων, βοηθά την επιχείρηση να κερδίσει στον τομέα της ανταγω-

νιστικότητας με την ανάλυση του κόστους όλων των φορέων παραγωγής και διάθε-

σης των προϊόντων της. 

Ο έντονος παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός, που άρχισε να κάνει αισθητή την 

παρουσία του και στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, διαφαίνεται 

πλέον ότι λαμβάνει εξοντωτικές διαστάσεις, κυρίως με την πλήρη αποδοχή εκ μέρους 

της αγοράς του "ηλεκτρονικού εμπορίου". Ο ανταγωνισμός αυτός οδήγησε πάρα 

πολλές οικονομικές μονάδες, διεθνείς και κυρίως εγχώριες, σε λανθασμένες αποφά-

σεις λόγω των φτωχών κοστολογικών πληροφοριών που διέθεταν (Cooper, R. 

1988b). 

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Drury το 1993, αποκάλυψε πως το 70% 

των οικονομικών μονάδων σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιούσε αμφισβητούμενες 

πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων. Πολλές από τις 

οικονομικές μονάδες λάμβαναν κακές διαχειριστικές αποφάσεις επειδή τα κοστολογι-

κά δεδομένα τους ήταν λανθασμένα. Αυτό οφειλόταν στο ότι ο τρόπος υλοποίησης 

των συστημάτων κοστολόγησης στόχευε κυρίως στην κάλυψη των λογιστικών της 

αναγκών. Αυτά τα κοστολογικά δεδομένα, ενώ π.χ. παρείχαν επαρκείς πληροφορίες 

για την  αποτίμηση  των  αποθεμάτων  και τη   μέτρηση  των  κερδών,  έδιναν ανε-

παρκείς πληροφορίες σε ότι αφορούσε τους πόρους που απορροφούσε το κάθε 

προϊόν μεμονωμένα. 

Σύμφωνα με τα κλασικά συστήματα κοστολόγησης, οι κατηγορίες των δαπανών (οι 

πόροι, όπως χαρακτηρίζονται κατά τα σύγχρονα συστήματα) που καταναλώνονται, 

μετρούνται και καταλογίζονται στα παραχθέντα προϊόντα ανάλογα με τον αριθμό των 

παραχθέντων μονάδων αυτών. Ουσιαστικά, οι πόροι αυτοί αφορούν τα αναλωθέντα 

υλικά, την άμεση εργασία, την ενέργεια, καθώς επίσης και τα κοστολογικά δεδομένα 

που βασίζονται στη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως π.χ. το κόστος 

των αποσβέσεων και της συντήρησης αυτού του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρ' 

όλα αυτά όμως, πολλές δραστηριότητες πραγματοποιούνται χωρίς να έχουν καμιά 

σχέση με τη φυσική ροή της παραγωγής. Οι δραστηριότητες αυτές στην ουσία είναι 

συμπληρωματικές των δραστηριοτήτων της παραγωγής. Σαν τέτοιες δραστηριότητες 

μπορούν να χαρακτηριστούν, π.χ., οι παραγγελίες, οι παραλαβές και αποθηκεύσεις 
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πρώτων υλών, η οργάνωση του τρόπου παραγωγής, η επιθεώρηση και ο έλεγχος 

των προϊόντων, κλπ. 

Σύμφωνα με το τρίτο στάδιο κοστολογικής συμπεριφοράς των γενικών εξόδων τα 

προϊόντα είναι ανομοιογενή ως προς την ποσότητα, την πολυπλοκότητα κατασκευής, 

και τον τρόπο συσκευασίας. Η μέθοδος επιμερισμού των γενικών εξόδων προς τα 

τμήματα και προς τα προϊόντα με βάση μόνο κάποιο ποσοτικό μέγεθος δεν οδηγεί σε 

αξιόπιστα αποτελέσματα (Cooper, R. , Kaplan. R. S., 1992). 

Τα συστήματα κοστολόγησης κατά κέντρο δραστηριότητας έρχονται λοιπόν να καλύ-

ψουν όλες αυτές τις ανάγκες : 

- χρησιμοποιώντας δραστηριότητες, αντί για κέντρα κόστους 

- ανιχνεύοντας το κόστος της χρήσης των πόρων, αντί για το κόστος της προ-

μήθειας αυτών χρησιμοποιώντας περισσότερες βάσεις μερισμού (οδηγούς 

κόστους) για την κατανομή του κόστους, αποτυπώνοντας έτσι τις συνέπειες 

της πολυπλοκότητας παραγωγής και της ποικιλίας των προϊόντων 

Επειδή η εφαρμογή της Κ.Β.∆. οδηγεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε δια-

φορετικά αποτελέσματα, σε σύγκριση με τα κλασικά-παραδοσιακά κοστολογικά συ-

στήματα (τα οποία συνήθως υιοθετούν ότι τα παραχθέντα προϊόντα απορροφούν 

τους πόρους αναλογικά με τον όγκο της παραγωγής τους), το σύγχρονο αυτό σύ-

στημα θεωρείται ως το μέσο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των συστηματι-

κών ανακριβειών που συνήθως προκύπτουν από την εφαρμογή των κλασικών συ-

στημάτων. 

 

1.11  ∆ιαφορές υπολογισμού του εμμέσου κόστους και παραδοσιακών κοστο-
λογικών συστημάτων 

Η κύρια διαφορά που παρουσιάζουν, συγκρινόμενες μεταξύ τους, οι τεχνικές υπολο-

γισμού του κόστους στην Κ.Β.∆. και στα κλασικά συστήματα κοστολόγησης είναι ότι η 

Κ.Β.∆. μοντελοποιεί, τη χρήση όλων των έμμεσων επιχειρησιακών πόρων πάνω στις 

δραστηριότητες και στη συνέχεια συνδέει το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων με 

τους φορείς (προϊόντα, υπηρεσίες, έργα, πελάτες). Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με 

τη χρήση οδηγών κόστους ανά είδος δραστηριότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο το καταμε-

τρούμενο κόστος των δραστηριοτήτων δεν είναι ανάλογο του όγκου παραγωγής. Α-

πεναντίας, στα κλασικά συστήματα τα "κέντρα κόστους" και τα παραγόμενα προϊόντα 

συνήθως συμμετέχουν στο κόστος ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής.  
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Στο πρώτο στάδιο, κατά τα κλασικά συστήματα, το κόστος κατανέμεται στα τμήματα 

(κέντρα κόστους) της παραγωγής, ενώ σε ένα σύστημα Κ.Β.∆. κατανέμεται στις ανα-

λυτικότερες δυνατές λειτουργίες, όπως χαρακτηρίζονται οι επιμέρους δραστηριότητες. 

Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του κόστους παρα-

γωγής των προϊόντων, στα κλασικά συστήματα χρησιμοποιούνται σαν βάσεις κατα-

νομής και καταλογισμού του κόστους των τμημάτων κριτήρια που έχουν σχέση με τον 

όγκο των παραχθέντων προϊόντων, ενώ στην Κ.Β.∆. χρησιμοποιούνται οι οδηγοί (κα-

τανομείς) του κόστους των δραστηριοτήτων προς τα προϊόντα. 

 

Συγκριτικά τα κλασικά συστήματα κοστολόγησης σε σχέση με την Κ.Β.∆. παρουσιά-

ζουν την ακόλουθη εικόνα (Rac, Petkovics, 2008) : 

- Για την κατανομή των γενικών εξόδων, τα κλασικά συστήματα σαν κριτήρια κατα-

νομής υιοθετούν ένα ή περισσότερα ποσοτικά μεγέθη, όπως π.χ. τις άμεσες ώρες 

εργασίας ή τις ώρες λειτουργίας των μηχανών, ενώ στην Κ.Β.∆., η κάθε δαπάνη 

καταλογίζεται στην δραστηριότητα που αφορά, και στη συνέχεια, με τη βοήθεια 

των κατάλληλων οδηγών κόστους, π.χ.  παρτίδες προϊόντων, οδηγεί το κόστος 

της κάθε δραστηριότητας, μέσω του κατάλληλου επιπέδου παραγωγής, στο κό-

στος του προϊόντος. 

- Στα κλασικά συστήματα η ανάλυση του κόστους επιτυγχάνεται μόνο μέχρι τη φά-

ση του βιομηχανικού κόστους παραγωγής του προϊόντος.  Το κόστος διοίκησης 

και διάθεσης, αν και εφόσον υπολογισθεί, γίνεται με πολύ αυθαίρετο τρόπο, συ-

νήθως επιμερίζοντάς το με βάση τις πωληθείσες ποσότητες των προϊόντων. Ακό-

μη, πολύ σπάνια υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους,  που στηρίζεται στον  δια-

χωρισμό  των  σταθερών  από  τα μεταβλητά έξοδα. Στην Κ.Β.∆., η λήψη των α-

ποφάσεων εστιάζεται στο ότι ο υπολογισμός του κόστους γίνεται με βάση το συ-

νολικό κόστος (full cost) το οποίο υπολογίζεται στηριζόμενο στο κόστος των δρα-

στηριοτήτων που δεν αφορούν μόνο την παραγωγή αλλά την συνολική λειτουργία 

της οικονομικής μονάδας. 

Όμως, και με την Κ.Β.∆. υπάρχουν μερικά σημεία που χρειάζονται προσοχή : 

- Ακόμη και αν ένα κόστος υπολογιστεί, κρίνεται ακατάλληλο για λήψη αποφάσε-

ων. 

- Μερικά κόστη αν και ο τρόπος υπολογισμού τους δεν είναι ο ενδεικτικότερος, δεν 

μπορούμε να τα αποφύγουμε. 

- Ορισμένα κόστη,  όπως το κόστος οργάνωσης ή  το  κόστος ελέγχου, αποδίδο-

νται σε ένα αυτόνομο κέντρο κόστους, αλλά δεν είναι ανιχνεύσιμες στα παραγό-
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μενα προϊόντα. Σ' αυτή την περίπτωση   χρησιμοποιούνται  για   κριτήρια   επι-

μερισμού   και κατανομής κάποια ποσοτικά μεγέθη. 

- Οι διευθυντές χρησιμοποιούν το συνολικό κόστος για τη λήψη πολλών αποφά-

σεων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει και η 

Κ.Β.∆. να ασχολείται μόνο με την κοστολόγηση απορρόφησης των πόρων. 

 

Τα συμπεράσματα από αυτές τις εργασίες, και για τα δύο συστήματα, είναι τα ακό-

λουθα: 

Για τα κλασικά συστήματα, πολύ πιθανόν να παρατηρηθεί αλλοίωση του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων, επειδή, ενώ οι χρησιμοποιούμενες βάσεις κατανομής 

στηρίζονται στον όγκο των παραχθέντων προϊόντων, πολλές και αρκετά υψηλές 

πραγματοποιούμενες και κοστολογούμενες δαπάνες δεν έχουν άμεση σχέση μ' αυτόν 

τον όγκο των παραχθέντων προϊόντων. Π.χ., δαπάνες όπως αυτές των λειτουργιών 

για τις προμήθειες πρώτων υλών, των δοκιμών της παραγωγής για κάθε παρτίδα 

προϊόντων, του ποιοτικού ελέγχου, κ.ά., επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής των 

προϊόντων ενώ στην ουσία δεν αφορούν αυτή καθαυτή τη λειτουργία της παραγω-

γής. 

Για τα συστήματα Κ.Β.∆., εφόσον η κάθε δραστηριότητα αποτελεί και ένα κέντρο κό-

στους, οι οδηγοί κόστους αυτών των δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να μετα-

φέρουν το κόστος τους ακριβώς στον προορισμό τους, είτε αυτός βρίσκεται μέσα 

στον τομέα της παραγωγής είτε όχι. Π.χ., το κόστος των δραστηριοτήτων που εμπε-

ριέχονται στις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν (προμήθειες πρώτων υλών, δοκιμές 

παρτίδων παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος), όχι μόνο ελέγχεται αλλά και μεταφέρεται 

κατά δραστηριότητα, καταλογιζόμενο στους κατάλληλους φορείς κόστους εντός ή ε-

κτός παραγωγής. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Κ.Β.∆. στοχεύει στην εξάλειψη των λαθών 

στην κατανομή του έμμεσου κόστους που παρατηρούνται στα παραδοσιακά συστή-

ματα κοστολόγησης. Αυτά τα λάθη προέρχονται από τη χρήση ποσοτικών κριτηρίων 

για την κατανομής του έμμεσου κόστους και κατά συνέπεια αγνοεί έμμεσα κόστη πα-

ραγωγής που δε μπορούν να μετρηθούν με ποσοτικά κριτήρια. Η Κ.Β.∆. έχει τα ακό-

λουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα κο-

στολόγησης (Tsai, 1996): 

- Η Κ.Β.∆. χρησιμοποιεί πολλαπλούς οδηγούς δραστηριοτήτων και πόρων για να 

βελτιώσει την αιτιακή σχέση μεταξύ προϊόντος και κόστους. Κατά συνέπεια, υπο-

λογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος παραγωγής από τα παραδοσιακά συ-

στήματα κοστολόγησης. 
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- Η Κ.Β.∆. παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες προκειμένου να 

γίνονται συνεχείς βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που απαιτού-

νται για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας, το κόστος των δραστηριοτήτων, και 

τις διακρίσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και αυτών που 

δεν προσθέτουν αξία. 

-  Η πιο πρόσφατη έκδοση της Κ.Β.∆. θεωρεί τους πελάτες, τα κανάλια διανομής, 

και τις αγορές ως κέντρα κόστους προκειμένου να συμπεριλάβει τα γενικά έξοδα 

που πραγματοποιούνται εκτός της εγκατάστασης στην κοστολόγηση. Συνεπώς, 

οι πληροφορίες που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναλύ-

σουν την αποδοτικότητα των πελατών, των καναλιών διανομής ή των αγορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

2.1 Εισαγωγή 
Το Χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας οικονομίας αποτελείται από ένα σύνολο 

θεσμών, οργανισμών και αγορών, που λειτουργούν ως “ενδιάμεσο” μεταξύ των πλε-

ονασματικών και των ελλειμματικών οικονομικών δραστηριοτήτων και μονάδων.  

Μέσω των “ενδιάμεσων” αυτών γίνεται η συγκέντρωση των αποταμιεύσεων 

από τις πλεονασματικές μονάδες και η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών 

των ελλειμματικών μονάδων.  

Οι θεσμοί, οι αγορές και οι οργανισμοί που συνθέτουν το Χρηματοπιστωτικό 

σύστημα προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν στη α) ∆υνατότητα προσέλκυσης 

αποταμιευτικών κεφαλαίων και β) Ικανότητα “μετασχηματισμού” των αντληθέντων 

κεφαλαίων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρηματοδοτικές ανάγκες του ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα (Ιακωβίδης, 1991). 

Η ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του Χρηματοπιστωτικού τομέα συμβάλ-

λει  στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος συμβάλλει στην ενίσχυση της αποταμιευτικής νοοτροπίας του κοινού 

προσφέροντας νέους και ελκυστικούς τρόπους τοποθέτησης των αποταμιεύσεών 

του.  

Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις ικανοποιούν τις χρηματοδοτικές ανάγκες 

τους και επί πλέον μπορούν να αποφασίζουν για τα επενδυτικά τους σχέδια, τα ο-

ποία θα έμεναν απραγματοποίητα αν δεν υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδοτικής κά-

λυψης από το Χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μέσω της πραγματοποίησης επενδύσε-

ων δημιουργούνται “αποδόσεις” οι οποίες θα ήταν απραγματοποίητες αν δεν υπήρχε 

επενδυτική “ώθηση”. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας εξαρτάται από δύο παράγοντες: τη ρο-

πή προς επένδυση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος στη διοχέτευση κε-

φαλαίων από την αποταμίευση στην επένδυση. 

 Όταν η μεταφορά κεφαλαίων γίνεται απευθείας από τις πλεονασματικές στις 

ελλειμματικές μονάδες αναφερόμαστε στην άμεση χρηματοδότηση, (Θωμαδάκης, 

Ξανθάκης, 1990) ενώ όταν παρεμβάλλονται διαμεσολαβητικοί οργανισμοί αναφερό-

μαστε στην έμμεση χρηματοδότηση. (Allais, 1966). 

 Η άμεση χρηματοδότηση αξιοποιεί κυρίως τις δημόσιες ή ανοιχτές αγορές ενώ η έμ-

μεση κυρίως τις ιδιωτικές αγορές στη διοχέτευση των κεφαλαίων. Η συγκριτική αντι-

παράθεση της άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης ενδείκνυται για τις ακόλουθες 
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περιπτώσεις: α) Στη συμβολή κάθε μεθόδου στη ροπή προς αποταμίευση. Στην 

περίπτωση αυτή η τυχόν έλλειψη τίτλων με ορισμένα χαρακτηριστικά ωθεί τα άτομα 

στην ιδιωτική κατανάλωση ή επένδυση  μέρους του εισοδήματος που διαφορετικά θα 

αποταμίευαν και που τελικά θα χρησιμοποιούνταν από εκείνους που διαθέτουν καλύ-

τερες ευκαιρίες επένδυσης ή κατανάλωσης. β) Τη συμβολή των δύο μεθόδων στο 
μέγεθος των αξιοποιούμενων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή αν παραμεληθεί 

η άμεση χρηματοδότηση και τα διαμεσολαβητικά ιδρύματα λειτουργούν με πιστωτι-

κούς περιορισμούς και με υψηλό κόστος, υπάρχει η πιθανότητα να αδρανοποιηθεί 

μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων. γ) Τη συμμετοχή  κάθε μεθόδου στην κα-
τανομή των κεφαλαίων σε παραγωγικότερες χρήσεις. Η απορρόφηση κεφαλαί-

ων αρκετές φορές οφείλεται στην πελατειακή σχέση επιχειρήσεων-πιστωτικών ιδρυ-

μάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παραγωγικότητα της απασχόλησης του κεφα-

λαίου. Το αντίθετο γίνεται στην απευθείας μεταφορά πόρων με την άμεση χρηματο-

δότηση. Από την άλλη πλευρά, μέσω της έμμεσης χρηματοδότησης ελέγχεται η κα-

τανομή των κεφαλαίων σε χρήσεις που θεωρούνται κοινωνικά επιθυμητές στα πλαί-

σια της οικονομικής αναπτυξιακής προσπάθειας. Αντίθετα, η άμεση χρηματοδότηση, 

λόγω της απρόσωπης διαδικασίας των συναλλαγών, αγνοεί τέτοιες κοινωνικές και 

οικονομικές προτεραιότητες. Τέλος δ) Την επίδραση κάθε μεθόδου στην μείωση 
του κόστους χρηματοδότησης. Αν οι δύο μέθοδοι λειτουργούν ισόρροπα και με 

δυναμισμό, εξασκούν έναν αμοιβαίο έλεγχο στο κόστος τους. 

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων συμβάλλει αποφασιστικά στην αποτελε-

σματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, διότι αποταμιευτές-

επενδυτές έρχονται σε επαφή κάτω από ένα καθεστώς διευρυνόμενων ευκαιριών. 

 
2.2 Μορφές και λειτουργίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Σε κάθε οικονομία λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων που αν και διαφορετικά μεταξύ τους επιτελούν μια τουλάχιστον κοινή λει-

τουργία : αγοράζουν απαιτήσεις με ποικίλα χαρακτηριστικά και πωλούν νέες απαιτή-

σεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

Στην ουσία πρόκειται για επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και όπως 

όλες οι επιχειρήσεις, παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα όταν μπορούν να τα πωλή-

σουν σε τιμές που καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος τους. Και αυτό συμβαίνει κυρί-

ως με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας   στη διαδικασία παραγωγής υπηρεσιών κα-

θώς και στο κόστος συγκέντρωσης και αξιολόγησης χρηματοοικονομικών πληροφο-

ριών (Ζαχαριάδης, 1995). 

Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

στην οικονομία είναι : 1) Παράγουν ευρύ φάσμα απαιτήσεων και διάφορες κλί-
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μακες ονομαστικών αξιών. Συγκεντρώνοντας χρηματικούς πόρους από διάφορες 

πηγές μπορούν και επενδύουν άμεσα σε χρεόγραφα ποικίλων αξιών. Αυτή η λει-

τουργία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μικροαποταμιευτές, οι οποίοι δεν έχουν 

αρκετά χρήματα για να επενδύσουν απευθείας σε χρεόγραφα μεγάλων αξιών που 

συνήθως είναι διαπραγματεύσιμα στις άμεσες χρηματοπιστωτικές αγορές. 2) Εκμε-
ταλλεύονται πλήρως όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης των απαιτήσεων. Η 

ευχέρεια που έχουν σε σχέση με τη λήξη των απαιτήσεων, για παράδειγμα συλλέ-

γουν πόρους βραχυπρόθεσμης λήξης και τους μετατρέπουν σε μακροπρόθεσμους. 

3) Προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα συνδεδεμένα με την ανάληψη κιν-
δύνων. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι σε θέση να αγοράζουν χρεόγραφα 

που παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς κινδύνου και αποδόσεων και κατόπιν να 

προσφέρουν στους αποταμιευτές απαιτήσεις που βασίζονται σε ένα διαφοροποιημέ-

νο χαρτοφυλάκιο. Η παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρί-

ως για τις μικρές πλεονασματικές εταιρείες που θα αντιμετώπιζαν ένα υψηλό κόστος 

για τη συγκέντρωση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου. 4) Προσφέρουν εύκολα ρευστο-
ποιήσιμες απαιτήσεις.  Πίσω από αυτήν την ικανότητα βρίσκεται η δυνατότητά τους 

να συγκεντρώνουν χρήματα από πολλές και ανεξάρτητες μεταξύ τους μονάδες. π.χ. 

λογαριασμούς όψεως ή ταμιευτηρίου (Μαλινδρέτου Β., 1998). 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες με κριτήριο εάν δέχονται καταθέσεις ή λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων 

συμφωνιών. 

 

2.2.1 Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις 

Τα  ιδρύματα αυτού του είδους εκδίδουν κυρίως ένα μεγάλο αριθμό καταθέσεων 

όψεως και προθεσμίας και χρησιμοποιούν τους πόρους που συγκεντρώνουν με αυ-

τόν τον τρόπο για την παροχή καταναλωτικών, επιχειρηματικών ή στεγαστικών δα-

νείων. 

 Συνήθως οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι εγγυημένες από κάποιο ασφαλιστικό 

ίδρυμα που επιχορηγείται από το κράτος και είναι εύκολα ρευστοποιήσιμες. 

Εμπορικές Τράπεζες (Commercial Banks). Είναι οι μεγαλύτεροι και πλέον διαφο-

ροποιημένοι οργανισμοί όσον αφορά την ποικιλία των κεφαλαίων που διαθέτουν και 

των υποχρεώσεων που εκδίδουν. Οι υποχρεώσεις τους έχουν την μορφή όψεως και 

προθεσμίας ενώ στα στοιχεία του ενεργητικού τους περιλαμβάνονται τα δάνεια που 

χορηγούν στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις ή στο ∆ημόσιο.  

Οργανισμοί Αποταμιεύσεων και ∆ανείων (Savings and Loan Associations – 
SLA’s). Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι οργανισμοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτε-

ρο μέρος των πόρων τους εκδίδοντας λογαριασμούς όψεως και προθεσμιακές κατα-
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θέσεις. Χορηγούν κυρίως στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές και μικρό αριθμό κατα-

ναλωτικών δανείων εξοφλητέων  σε δόσεις καθώς και επιχειρηματικών δανείων.  

Τράπεζες Αμοιβαίων Καταθέσεων  (Mutual Savings Banks – MSB’s). Είναι ορ-

γανισμοί που για τον καταναλωτή διαφέρουν μόνο σε ορισμένες λεπτομέρειες από 

τους Οργανισμούς Αποταμιεύσεων και ∆ανείων. Συλλέγουν το μεγαλύτερο μέρος 

των πόρων τους μέσω λογαριασμών και προθεσμιακών καταθέσεων και επενδύουν 

κυρίως σε στεγαστικά δάνεια. 

Πιστωτικές Ενώσεις (Credit Unions – CU’s). Είναι μικροί, μη κερδοσκοπικοί οργα-

νισμοί που ανήκουν ολοκληρωτικά στα μέλη τους και συνήθως οργανώνονται  από 

καταναλωτές που έχουν ένα κοινό δεσμό – π.χ. από υπαλλήλους μιας επιχείρησης. 

Εκδίδουν λογαριασμούς με δικαίωμα επιταγής και προθεσμίας. Λόγω του συνεταιρι-

στικού τους χαρακτήρα το εισόδημα που αποδίδουν συνήθως δεν φορολογείται (Αλε-

ξάκης Π. 2003). 

 
2.2.2 Οργανισμοί  που λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων συμφωνιών  

Οι οργανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν κεφάλαια μέσω συμβολαίων που συνάπτο-

νται σε μακροχρόνια βάση και επενδύουν συνήθως στις κεφαλαιαγορές. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα ιδιωτικά ταμεία συντάξεων. Χαρα-

κτηρίζονται από μία σχετικά σταθερή εισροή κεφαλαίων που προκύπτει από τις συμ-

βατικές υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και των συμμετεχόντων στα ταμεία. 

Εταιρίες Ασφάλειας Ζωής: Οι ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ζωής έχουν μια προ-

βλέψιμη εισροή κεφαλαίων και σχετικά προβλέψιμες εκροές, άρα είναι σε θέση να 

επενδύουν σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις που είναι περισσότερο αποδοτικές. 

Εταιρίες Ασφάλισης Ατυχημάτων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ατυχημάτων 

έχουν ως κύρια πηγή κεφαλαίων τα ασφάλιστρα. Επειδή οι εκροές δεν είναι εύκολο 

να προβλεφθούν επενδύουν ένα μεγάλο τμήμα των κεφαλαίων τους σε βραχυπρό-

θεσμα, εύκολα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. Για να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη 

αποδοτικότητα αυτών των τίτλων, επενδύουν επίσης σε κοινές μετοχές.  

Ιδιωτικά Ταμεία Συντάξεων: Τα ιδιωτικά ταμεία συντάξεων χαρακτηρίζονται από το 

γεγονός ότι οι  εισροές είναι μακροπρόθεσμες, ενώ οι εκροές είναι εύκολα προβλέψι-

μες. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα  επένδυσης σε μακροπρόθεσμα, πιο αποδοτι-

κά χρεόγραφα όπως οι ομολογίες (Καραθανάσης, Ψωμαδάκης, 1992; Αλεξάκης Χ., 

2003). 

2.2.3 Λοιπές μορφές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
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Χρηματοδοτικές Εταιρίες: Χαρακτηριστικό αυτών των εταιριών είναι ότι δεν δέχο-

νται καταθέσεις από καταναλωτές, αλλά συγκεντρώνουν κεφάλαια πωλώντας εμπο-

ρικά ομόλογα ή παίρνοντας δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες.  

Παράλληλα, δανειοδοτούν καταναλωτές ή μικρές επιχειρήσεις, αν και οι πελάτες 

τους είναι μικρότερης πιστωτικής επιφάνειας από τους τυπικούς πελάτες μιας τράπε-

ζας. 

Λειτουργούν τρεις βασικές μορφές χρηματοδοτικών εταιριών : 

α) Εταιρίες χρηματοδότησης καταναλωτών 

β) Εταιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

γ) Εταιρίες χρηματοδότησης πωλήσεων 

Αμοιβαία Κεφάλαια: Η ανάπτυξή τους ακολούθησε την ανάπτυξη της αγοράς αξιών, 

αφού πωλούν κοινές μετοχές στους επενδυτές και χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια 

για την αγορά κοινών μετοχών, ομολογιών και χρεογράφων της χρηματαγοράς.  

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς: Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύ-

ονται σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα τα οποία παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο αθέ-

τησης, όπως τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητι-

κά καταθέσεων που εκδίδονται από τις μεγαλύτερες τράπεζες (Πανάγος, 1991). 

 2.3 Χρηματοπιστωτικές αγορές 

Ο όρος χρηματοπιστωτικές αναφέρεται στις αγορές όπου οι συμμετέχοντες 

πωλούν και αγοράζουν χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις οικονομικών οργανισμών. Αυ-

τές οι απαιτήσεις διαφέρουν όχι μόνο ως προς τους εκδότες τους, αλλά και ως προς 

τη λήξη τους, τον κίνδυνο αθέτησής τους, τη φορολογική μεταχείριση και τη διαπραγ-

ματευσιμότητά τους (Barro R.J., 1981). Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διακρίνονται 

στη χρηματαγορά και στην κεφαλαιαγορά. 

2.3.1 Χρηματαγορά  

Είναι η αγορά στην οποία διαπραγματεύονται απαιτήσεις που είναι στενά υ-

ποκατάστατα του χρήματος. Οι τίτλοι που διαπραγματεύονται έχουν μεγάλες ονομα-

στικές αξίες, χαμηλό κίνδυνο αθέτησης και είναι πολύ εύκολα ρευστοποιήσιμοι. 

Η χρηματαγορά δεν είναι γεωγραφικά περιορισμένη, αλλά αποτελείται από το 

σύνολο των αγορών όπου διαπραγματεύονται διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργα-

λεία. Η οικονομική λειτουργία της χρηματαγοράς είναι η παροχή στις οικονομικές μο-

νάδες αποτελεσματικών μέσων ώστε να ρυθμίζουν τη ρευστότητά τους. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιεί η χρηματαγορά είναι (Αναγνωστόπουλος, Α., 1987): 

1. έντοκα γραμμάτια δημοσίου  

2. διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων  
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3. εγγυημένες υποσχετικές (commercial papers)  

4.  διατραπεζικά κεφάλαια (overnight)  

5.  συμφωνίες επαναγοράς (repos)  

6.  εγγυητικές επιστολές  

2.3.2 Κεφαλαιαγορά 

Oι τίτλοι στις κεφαλαιαγορές ποικίλουν όσον αφορά τον κίνδυνο αθέτησης 

που ενσωματώνουν, τη λήξη τους και τη διαπραγματευσιμότητά τους. Στην κεφαλαι-

αγορά ανήκουν επίσης οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται επενδύοντας σε 

κεφάλαια υψηλής απόδοσης. Οι πιο συχνά αναφερόμενοι τίτλοι στις κεφαλαιαγορές 

είναι οι απλές μετοχές, οι ομολογίες επιχειρήσεων, τα στεγαστικά δάνεια.  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ. Τα στεγαστικά δάνεια είναι πολύπλοκα προσωπικά συμβό-

λαια, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα σε δευτερογενείς αγορές (όσο μικρότερη η 

τυποποίηση τόσο μεγαλύτερη η δυσκολία ρευστοποίησης). Τα περισσότερα δάνεια 

πληρώνονται με σταθερές μηνιαίες δόσεις, τα τελευταία όμως χρόνια, λόγω των δια-

κυμάνσεων των επιτοκίων, παρατηρείται μία στροφή σε μηνιαίες πληρωμές που κυ-

μαίνονται ανάλογα με το επίπεδο του επιτοκίου (Θωμαδάκης, Ξανθάκης, 1990) . 

2.4  Η Κοστολογική βάση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

2.4.1 Τα έξοδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Οι δαπάνες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μπορούν να ομαδοποιηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: κόστος χρήματος, προμήθειες, λειτουργικά έξοδα, γενικά έξο-

δα και έξοδα υποστήριξης.  

 Το κόστος χρήματος είναι το ποσό του κεφαλαίου (επιτόκιο) που πρέπει η 

τράπεζα να συλλέξει για να δώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια(δάνεια) στους πελάτες 

της. Τα κεφάλαια αυτά συλλέγονται με δύο τρόπους. Είτε από τις καταθέσεις των πε-

λατών, είτε από άλλες πηγές (όπως διατραπεζική αγορά, χρηματιστήριο). Το κόστος 

του χρήματος καταλογίζεται άμεσα στο τραπεζικό προϊόν. 

 Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καταβάλει προμήθειες προς τρίτους συνεργάτες 

(μεσιτικά γραφεία) που πωλούν τα τραπεζικά προϊόντα (στεγαστικά δάνεια) σε πελά-

τες. Το ποσό της προμήθειας καταλογίζεται άμεσα στο αντίστοιχο τραπεζικό προϊόν 

(στεγαστικό δάνειο). 

 Τα λειτουργικά έξοδα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι εκείνα που 

έχουν άμεση σχέση με την πώληση των τραπεζικών προϊόντων και την παροχή υ-

πηρεσιών στους πελάτες. Τα κόστη αυτά, καταλογίζονται άμεσα στα αντίστοιχα τρα-

πεζικά προϊόντα (στεγαστικά δάνεια).  
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Κόστη υποστήριξης είναι τα έξοδα τα οποία είναι αναγκαία για την πώληση 

των τραπεζικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, τα οποία, δεν 

μπορούν να καταλογιστούν άμεσα στα αντίστοιχα τραπεζικά προϊόντα. Τα παραδο-

σιακά συστήματα κοστολόγησης καταλογίζουν τα παραπάνω κόστη στα τραπεζικά 

προϊόντα ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες σύμφωνα με κάποια τυπο-

ποιημένη βάση καταλογισμού, π.χ. αριθμός δανείων. Αντίθετα η Κ.β.∆. με την χρησι-

μοποίηση των δραστηριοτήτων  και οδηγών κόστους, αναγνωρίζει τους παράγοντες 

που προκαλούν τις δαπάνες και, ως εκ τούτου, παρέχει την ανάθεση στα κόστη για 

τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. (Mabberley, 1998) . 

Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να μπο-

ρέσει να λειτουργήσει, χρειάζεται να στεγάσει τις υπηρεσίες του σε κτιριακές εγκατα-

στάσεις. Η χρησιμοποίηση και συντήρησή τους αποτελούν ένα μέρος κόστους, όπως 

και η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων. Το παραπάνω κόστος στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα είναι αρκετά μεγάλο και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να καταλογίζονται 

σωστά στα προσφερόμενα τραπεζικά προϊόντα, ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν είτε μέρος του κανο-

νικού κόστους εργασιακών χώρων, είτε κόστος συντήρησης. Για παράδειγμα, αν το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί πληροφόρηση βάση ∆ραστηριοτήτων για να 

συγκρίνει προϊόντα και πελάτες, τότε το κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να 

συμπεριληφθεί ως μέρος του κανονικού κόστους της διεξαγωγής των εργασιών. Εάν 

η επιχείρηση μελετά την επέκταση της ποικιλίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

της και απαιτεί νέες, ή ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως ένα νέο εμπο-

ρικό χώρο, αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ως μέτρο σχετικό με τις δαπάνες κτιριακών 

εγκαταστάσεων και η δραστηριότητα αυτή θα σχηματίσει μέρος της επενδυτικής εκτί-

μησης και άρα πρέπει να αναγνωρισθεί ξεχωριστά.   

Το κόστος μάρκετινγκ είναι τα ποσά τα οποία διαθέτει το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα για τη διατήρηση της εταιρικής εικόνας του, την προώθηση νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών του και την ενίσχυση στην αγορά των ήδη προσφερομένων τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Το κόστος της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι το ποσό που δαπανάται  

σε νέες εφαρμογές λογισμικού, νέες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (επεξεργαστές 

υπολογιστών), επιπρόσθετη αποθηκευτική μνήμη ή επικοινωνιακούς συνδέσμους. 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της τεχνολογίας της πληροφορικής, οι δα-

πάνες που σχετίζονται με τα αναλώσιμα υλικά και τη συντήρηση των υπαρχόντων 

συστημάτων (Mabberley, 1998). 
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2.4.2 Τα έσοδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Τα έσοδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να ομαδοποιηθούν στις πα-

ρακάτω κατηγορίες: (Mabberley, 1998). 

• Έσοδα από τόκους είναι το ποσό που λαμβάνει η τράπεζα από τους τόκους 

των δανείων, δηλαδή το ονομαζόμενο “spreads”, που είναι το επιτόκιο δανείου, μείον 

το επιτόκιο κεφαλαίου (κόστος χρήματος), συν τα υπόλοιπα έξοδα.   

• Έσοδα από προμήθειες. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για κάθε συναλλαγή 

που κάνει ο πελάτης επιβάλλει να πληρώνει κάποιο ποσό. Παράδειγμα, όταν ο πελά-

της ζητάει από την τράπεζα πληροφορίες για την πορεία του δανείου του και η τρά-

πεζα του παρέχει εκτυπωμένες πληροφορίες, η συναλλαγή αυτή πληρώνεται.   

• Έσοδα από συνάλλαγμα. Είναι το ποσό που εισπράττει το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα από τις συναλλαγές που γίνονται από τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος. 

•     Έσοδα από επενδύσεις. Είναι το ποσό που εισπράττει το χρηματοπιστωτικό ί-

δρυμα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των κεφαλαίων των πελατών της.   

Η κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα των υπηρεσιών τις δεκαετίες του '80 και '90, 

ώθησε τα σχετικά ιδρύματα να μεταβάλλουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους: 

Τα μειωμένα "spreads" των επιτοκίων και ο αυξημένος κίνδυνος απωλειών κατά το 

δανεισμό, λόγω αφερεγγυότητας, έχουν διεγείρει το ενδιαφέρον για τα μη - επιτοκια-

κά έσοδα (Cobb et al., 1995). 

 

2.5 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού τομέα 

Η  αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν και για το χρηματοπιστωτικό 

τομέα καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. Η αποδοτικότητα ελέγχει το πλαίσιο της 

κατανάλωσης των πόρων, ενώ η αποτελεσματικότητα δημιουργεί το κέρδος (Swee-

ney, 1997). 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά την πώληση προϊόντων του χρημα-

τοπιστωτικού τομέα. Λόγω της άϋλης φύσης τους τα προϊόντα διατίθενται και τηλε-

φωνικά ή μέσω του διαδικτύου δημιουργώντας κυρίως ως λειτουργικά κόστη τους 

μισθούς και τα κόστη τεχνολογίας. Μετά από την αγορά ή πώληση ενός προϊόντος 

απαιτείται η επιβεβαίωση της συναλλαγής κα η τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων. 

Για τους λόγους αυτούς η μεγαλύτερη δυνατή αξία πρέπει να παρέχεται στο χαμηλό-

τερο κόστος και στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 
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Τα περισσότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα τείνουν είτε λόγω σχεδιασμού είτε λό-

γω εξέλιξης, να ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τύπους πελατών ή ειδικές κατηγορίες 

προϊόντων και η μετακίνηση τους προς νέους συνδυασμούς προϊόντων / πελατών 

συχνά γίνεται χωρίς τη λεπτομερή γνώση του κόστους ή της κερδοφορίας που μπο-

ρεί να προκύψει. (Mabberley, 1998). 

Η ανάλυση της πελατειακής βάσης κατά τμήμα, δείχνει ότι καθένα από αυτά απαιτεί 

μια διαφορετική στρατηγική προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία της εκά-

στοτε τράπεζας. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, 

μόνο εάν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι οδηγοί του κέρδους και 

τα εν δυνάμει επίπεδα κέρδους για κάθε τμήμα.  

∆ιαπιστώθηκε ότι και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ισχύει ο κανόνας 80/20 δηλ. 

περίπου το 20% των πελατών μιας τράπεζας εκπροσωπούν περισσότερο από το 

80% των κερδών της (Guenther H., 1996). Αυτοί οι πελάτες που παρέχουν σε μία 

τράπεζα υψηλά κέρδη αποτελούν  μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια τεράστια απειλή 

σε κάθε τράπεζα. Η ευκαιρία είναι ότι, με το που αναγνωρισθούν οι κερδοφόροι πελά-

τες , εύκολα γίνονται στόχος ώστε να κρατηθούν αλλά και να τους δοθούν προγράμ-

ματα σταυροειδών πωλήσεων. Η απειλή είναι ότι οι τράπεζες παραδοσιακά έχουν 

υπερφορτώσει τους καλύτερους πελάτες τους για να επιχορηγήσουν άλλους πελάτες 

που δεν είναι κερδοφόροι κάνοντας εκείνους τους καλούς τους πελάτες τους πιο τρω-

τούς στον ανταγωνισμό, ειδικά από τους μη τραπεζικούς ανταγωνιστές που δεν έ-

χουν τις τεράστιες δαπάνες διανομής των τραπεζών (Guenther H., 1996). 

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικών εταιρειών αυτών είναι ο 

μεγάλος αριθμός των υποκαταστημάτων, που παρέχουν τις ίδεις υπηρεσίες στους 

πελάτες. Η διοικητική λογιστική κατά τη μελέτη του κόστους σε εταιρείες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την αποτελεσματι-

κότητα και την αποδοτικότητα των υποκαταστημάτων, πάντοτε υπό το πρίσμα των 

εγγενών χαρακτηριστικών τους (γεωγραφικών, πληθυσμιακών κλπ). (Bukh, 

1995),(Cobb, et al, 1995).  

Η διοικητική λογιστική δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε μια εταιρεία χρηματοοι-

κονομικών υπηρεσιών, όπως π.χ. σε μία κλινική ή μια μεταφορική εταιρεία, και δεν 

σχετίζεται απαραίτητα με μια περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη χρήση του συστή-

ματος Κ.Β.∆. στο χρηματοοικονομικό τομέα. Οι θεμελιωτές του συστήματος αυτού 

στην πραγματικότητα υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι περισ-

σότερο ιδεώδεις υποψήφιοι από ότι οι βιομηχανικές εταιρείες, για την εφαρμογή του 

συστήματος Κ.Β.∆., εφόσον στην ουσία προμηθεύονται όλους τους πόρους τους 
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προκαταβολικά, κάνοντας έτσι όλα τα κόστη να φαίνονται έμμεσα ή σταθερά (Kaplan, 

Cooper, 1999). Πρόσφατα, οι τάσεις της διοικητικής λογιστικής και στο χρηματοοικο-

νομικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς είναι προς την αυξημένη χρήση μη-

χρηματοοικονομικών δεικτών, νέων στόχων απόδοσης και νέων μορφών αναφοράς 

της απόδοσης. Το γεγονός αυτό, στα μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, αντανα-

κλάται από τη δέσμευση στην Αξία των Μετόχων. Η Αξία των Μετόχων και η ανάγκη 

να αναφέρεται η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο αποδοτικότητα επί του κεφαλαίου 

που χρησιμοποιείται, σαν πρωταρχικό μέτρο της απόδοσης, θέτουν νέες απαιτήσεις 

στη διοικητική λογιστική του χρηματοοικονομικού τομέα. Αρκετοί ερευνητές υποστη-

ρίζουν ότι η εισαγωγή του συστήματος Κ.Β.∆. στο χρηματοοικονομικό τομέα αποτελεί 

μια σημαντική αλλαγή, υποδεικνύοντας και την σημασία του κατάλληλου ελέγχου του 

κόστους σαν προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση της Αξίας των Μετόχων. (Cobb, et 

al, 1995). Παράλληλα με το ενδιαφέρον για τις καινοτόμους μεθόδους της διοικητικής 

λογιστικής, υπάρχει συνεχόμενο ενδιαφέρον για δύο συγκεκριμένα στοιχεία της διοι-

κητικής λογιστικής, όσον αφορά τις εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρε-

σιών: Πρόκειται για τη "λογιστική των υποκαταστημάτων" και τα "μοντέλα κερδοφορί-

ας των πελατών" (Bukh, 1995). 

 

2.5.1 Η λογιστική των υποκαταστημάτων 

Κατά τη δεκαετία του 1980, αναπτύχθηκαν εναλλακτικά κανάλια διανομής των τραπε-

ζικών υπηρεσιών, όπως τα ATM (αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές), το phone 

banking (εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου), το home banking (εξυπηρέτηση μέσω κο-

μπιούτερ με ειδικά εγκατεστημένο λογισμικό και σύνδεση με συγκεκριμένη τράπεζα) 

και το internet banking ( εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου) και άλλες παρόμοιες εφαρ-

μογές. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τον επερχόμενο μαρασμό και την απαξίωση του φυ-

σικού δικτύου των καταστημάτων δεν επιβεβαιώθηκαν (Karr J.,2006). Επιπλέον, η 

αρχική επιλογή των διοικήσεων των Τραπεζών, για απομάκρυνση των πελατών τους 

από τα γκισέ και το χώρο του καταστήματος προωθώντας δυναμικά τα εναλλακτικά 

δίκτυα, αποδείχθηκε λανθασμένη καθώς οδήγησε σε αποξένωση της κρίσιμης πελα-

τειακής μάζας από το φυσικό περιβάλλον της τράπεζας και επέδρασε αρνητικά στις 

προσπάθειες ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων και διασταυρούμενων πωλήσεων 

(Κλήμης, Κ., 2008)). 

Ο τραπεζικός τομέας έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για διοικητικά συστήματα ελέγχου 

που έχουν σχέση με το δίκτυο των υποκαταστημάτων, γιατί οι μεγάλες τράπεζες θε-

ωρούν την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του δικτύου των υποκαταστημάτων, 
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σαν την απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή και επικερδή επιχείρηση. Το δίκτυο 

των υποκαταστημάτων παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αν και η εξέλιξη 

της τεχνολογίας δημιουργεί και εναλλακτικά και συμπληρωματικά κανάλια διανομής, 

δίνοντας έτσι περαιτέρω ώθηση στο ενδιαφέρον για τον ακριβή καταλογισμό του κό-

στους (Karr, J., Lawrence, P. 1996).   

2.5.2 Τα μοντέλα κερδοφορίας των πελατών 

Οι πελάτες μπορούν να ταξινομηθούν ή να ομαδοποιηθούν στα τμήματα με πολλούς 

τρόπους για να διευκολύνουν τη στοχευόμενη αγορά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες 

για  διαφορές προϊόντων, την ποιότητα/επίπεδο υπηρεσίας και τη διαφοροποίηση 

τιμών. Τα τμήματα μπορούν να βασιστούν σε οποιοδήποτε συνδυασμό κοινωνικοοι-

κονομικών σχηματισμών ομάδας, επαγγελμάτων, γεωγραφικής θέσης ή άλλης κοινής 

ταξινόμησης. Αυτά  μπορούν να ποικίλουν ανάλογα την οργάνωση.  

        Οι διαφορετικοί τρόποι τμηματοποίησης των (τμηματικών)πελατών δεν χρειάζε-

ται να είναι αμοιβαία  αποκλειστικοί. Μια επιχείρηση (οργάνωση) μπορεί να καθορίσει 

τα τμήματα που επικαλύπτουν και που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους. 

Τα περισσότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (οικονομικά όργανα) τείνουν, είτε από 

το σχέδιο είτε μέσω της εξέλιξης, να ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τύπους πελατών 

είτε  σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντος, συχνά κινούμενες σε νέους συνδυασμούς 

προϊόντων/πελατών χωρίς λεπτομερή γνώση των δαπανών ή της αποδοτικότητας 

που μπορεί να παραχθεί. Τα οφέλη της μέτρησης της αποδοτικότητας πελατών μπο-

ρούν  να πραγματοποιηθούν μόνο εάν προσδιοριστούν οδηγοί κέρδους πίσω από 

κάθε πελάτη. Ο στόχος είναι να απομονωθούν οι διαφορές στις συμπεριφορές που 

οδηγούν σε διαφορές στην αποδοτικότητα. Τα νούμερα που εκφράζουν το μέσο κέρ-

δος των προϊόντων δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν επειδή συγκαλύπτουν αυτές 

τις διαφορές. Το κέρδος κατά προϊόν ποικίλει από πελάτη σε πελάτη με βάση τρεις 

πρωταρχικούς παράγοντες: το εισόδημα των πελατών, τον κίνδυνο του προϊόντος 

και το κόστος προϊόντος (Hartfeil Guenther,  1996). 

2.6 Η διεθνής κατάσταση στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες του εικοστού αιώνα, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της 

νέας εκατονταετίας έχει σημειωθεί ραγδαία ανάπτυξη αλλά και θεαματικές μεταρρυθ-

μίσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η αυξανόμενη διεθνοποίηση του ε-

μπορίου, η παγκόσμια διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών, η κατάργηση των περίπλο-

κων διακρατικών κανονισμών, η αποδιαμεσολάβηση και η ραγδαία επέκταση των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι μερικές 

από αυτές τις μεταρρυθμίσεις (Αλεξάκη, 1999). Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη προσο-
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χή στην παραγωγή εσόδων και στον έλεγχο του κόστους και του εργατικού δυναμι-

κού. Η κατάσταση έχει περιγραφεί περιληπτικά με τα εξής (Mabberley, 1997): 

«Οι αγορές γίνονται αυξανόμενα ανταγωνιστικές καθώς οι οργανισμοί παλεύουν για 

κερδοφόρες δουλειές και η τεχνολογία και η μείωση των κρατικών παρεμβάσεων επι-

τρέπει σε άλλους οργανισμούς να εισέλθουν στην αγορά. Οι περιορισμοί στα κέρδη 

και η ανάγκη να βρούμε νέους τρόπους για τη βελτίωση της απόδοσης και να αντα-

γωνιστούμε επιτυχημένα την υψηλά ανταγωνιστική βιομηχανία των οικονομικών υ-

πηρεσιών δημιουργεί μια ανάγκη για ικανότητα να επανεξετάσουμε την υπάρχουσα 

απόδοση σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και να αναγνωρίσουμε τρόπους που 

θα βελτιώσουν τα έσοδα ή να επαναπροσδιορίσουμε τα έξοδα για να εξασφαλίσουμε 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα». 

Καθοριστικής σημασίας παράγοντες για τις εξελίξεις αυτές στις ευρωπαϊκές χώρες 

υπήρξαν η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ από τα δώδεκα αρχικά κράτη μέ-

λη της Ε.Ε., η οικονομική και νομισματική ένωση που έλαβε χώρα το 2001, καθώς 

και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται και επηρεάζουν άμεσα τη δομή του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και τα σταθερά κέρδη των εταιρειών. Οι πιστοί και οι αφοσιωμένοι πελάτες δεν 

μπορούν πια να θεωρηθούν δεδομένοι και τα οφέλη από τον εντοπισμό και τη στό-

χευση επικερδών τμημάτων πελατών είναι αυξημένα. Οι ερευνητές και οι σύμβουλοι 

προτείνουν, σαν μια γενική προσέγγιση, ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι περισσό-

τερο προσανατολισμένες στον πελάτη και πως θα πρέπει να ενστερνιστούν νέα διοι-

κητικά λογιστικά συστήματα όπως το Κ.Β.∆ (Cobb, et al, 1995). 

Όλοι οι οργανισμοί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λειτουργούν σε μια έντονα αντα-

γωνιστική αγορά, με τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών να καθορίζονται γενικά 

από τον ανταγωνισμό. Τα περιθώρια συμπιέζονται συνεχώς όσο εντείνεται ο αντα-

γωνισμός, και θα συνεχίσει να εντείνεται, όσο οι επικοινωνίες εξαπλώνονται διεθνώς 

επιτρέποντας στις χρηματοοικονομικές αγορές να αλληλεπιδρούν περισσότερο. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει και θα συνεχίσουν να αντιμετωπί-

ζουν αυξημένες πιέσεις στην κερδοφορία τους, λόγω της αυξανόμενης ενημέρωσης 

των καταναλωτών, τους αυξημένους κινδύνους και του αβέβαιου και μεταβαλλόμενου 

οικονομικού περιβάλλοντος που είναι πιθανό ότι θα επικρατήσει στο προβλεπόμενο 

μέλλον. 

Οι τράπεζες αναφέρουν σημαντικά μειωμένα κέρδη, λόγω, κυρίως, των υψηλών επι-

πέδων αφερεγγυότητας και της ύπαρξης μεγάλου αριθμού επισφαλών χρεογράφων 

σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, της ανατολικής Ευρώπης αλλά και σε εγχώριες αγο-
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ρές. Σε αυτήν την κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι περιορισμοί στα περιθώρια, 

όπως αυτοί επιβάλλονται από τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στις αγορές δανει-

σμού. Αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες, για πρώτη φορά, αναφέρουν σημαντικές 

απώλειες στον τομέα των γενικών ασφαλειών, όντας υποκείμενες σε συνεχώς αυξα-

νόμενο αριθμό αξιώσεων, κυρίως λόγω των εξάρσεων κακοκαιρίας παγκοσμίως και 

της αύξησης των εγχωρίων και διεθνών δεικτών εγκληματικότητας. Ακόμη και οι 

Lloyd’s του Λονδίνου υπέστησαν απώλειες λόγω αξιώσεων αποζημιώσεων σε ολό-

κληρο τον κόσμο για πρόσφατες καταστροφές. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλ-

λον, η γνώση του κόστους του καθενός προϊόντος και υπηρεσίας ξεχωριστά και ο 

καθορισμός της δυνατότητας παραγωγής κέρδους αυτών ή, τουλάχιστον, της συνει-

σφοράς τους στα γενικά έξοδα και την τελική κερδοφορία, είναι ζωτικής σημασίας. Για 

να παραμείνουν ανταγωνιστικά, τα πιστωτικά ιδρύματα αναζητούν τρόπους να μειώ-

σουν τις βάσεις κόστους τους, δίχως να πλήξουν τις εργασίες τους. 

 Ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί ως μία συλλογή δραστηριοτήτων, 

οι οποίες τελούνται για να στηρίξουν την παραγωγή και διανομή των προϊόντων και 

υπηρεσιών της. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και ως εκ τούτου, αύξηση αξίας, παρά-

γεται τελώντας δραστηριότητες σε μικρότερο κόστος από τον ανταγωνισμό ή παρέ-

χοντας ένα διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο ο πελάτης είναι πρό-

θυμος να πληρώσει υψηλότερη τιμή. 

Επιχειρήσεις οικονομικών υπηρεσιών επιχειρούν τώρα να καταστήσουν τα 

διοικητικά στελέχη υπεύθυνα για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης και χρειάζο-

νται πληροφορίες. Ιστορικά, το επίπεδο των διαχειριστικών πληροφοριών στον οικο-

νομικό τομέα είναι περιέργως περιορισμένο. Παραδοσιακά, τα διοικητικά στελέχη συ-

γκεντρώνουν τις εξωτερικές οικονομικές πληροφορίες που παρέχουν στους μετόχους 

και στα αρμόδια κρατικά όργανα. Όποια εσωτερική πληροφορία περιορίζεται σε ένα 

συμβατικό προϋπολογιστικό έλεγχο ανά κέντρο κόστους με πλήρη καταλογισμό των 

γενικών εξόδων, ενώ τα μέτρα απόδοσης εστιάζονται στους όγκους πωλήσεων και το 

κόστος συντήρησης σε επίπεδο προϋπολογισμού. (Mabberley, 1997). Ο τομέας έχει 

μετεξελιχθεί από μια σταθερή και ρυθμισμένη επιχειρηματική περιοχή, σε ένα περι-

βάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, τόσο π.χ. από τις παραδοσια-

κές τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και από άλλους τύπους εταιριών, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα η παγκοσμιοποίηση σε 

συνδυασμό με τις καινοτόμες τραπεζικές πρακτικές και την αυξημένη τεχνολογική 

πολυπλοκότητα, έχουν αλλάξει την κοστολογική βάση, οδηγώντας αρκετές τράπεζες 

να εμφανίσουν ζημίες (Bukh, 1995). 
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Πολλές τράπεζες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από λειτουργίες, με στόχο τη μείω-

ση του κόστους. Συγχρόνως, άρχισαν να επικεντρώνονται σε επικερδής περιοχές και 

εξειδικευμένες αγορές (Cobb Ian, 1995).  

Οι Gardner and Lanmer ( 1988) αναφέρουν, ότι τα οικονομικά προβλήματα και οι 

αποτυχίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται πλέον όμοια. Οι παρα-

δοσιακές μέθοδοι υπολογισμού του κόστους με βάση την παραγωγή οδηγούν πολ-

λούς παρατηρητές στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι αυτοί δεν είναι χρήσιμες, προκει-

μένου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν το νέο ανταγωνιστικό περι-

βάλλον. ∆υστυχώς, τα λογιστικά πρότυπα, μερικές φορές αποκρύπτουν την πραγμα-

τική εικόνα ομάδων πελατών, προσφερομένων υπηρεσιών, δανειακών προγραμμά-

των, ιδεών ανάπτυξης προϊόντων και τιμολογιακών προσεγγίσεων. Παράδειγμα, ο 

καταλογισμός του έμμεσου κόστους με τις μεθόδους της παραδοσιακής κοστολόγη-

σης, μπορεί να αποκρύψει τις δραματικές διαφορές που απαιτούνται στην προσπά-

θεια να πωληθούν διαφορετικά προγράμματα ή να εξυπηρετηθούν διαφορετικές ο-

μάδες πελατών ή δανειακές δομές. Οι τραπεζίτες σήμερα, για να μπορέσουν να κα-

τανείμουν τους διατιθέμενους πόρους τους αποτελεσματικά, χρειάζονται συστήματα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αντανακλούν καλύτερα το υποκείμενο οικο-

νομικό αντίκρισμα τμημάτων της αγοράς και δανειακών προγραμμάτων (Cross et al 

1997).Με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μεθοδολογίες κοστολόγησης και διοί-

κησης βάσει δραστηριοτήτων οι οργανισμοί μπορούν να αναγνωρίσουν χαμηλής α-

πόδοσης κόστη, μη χρησιμοποιούμενη δυναμικότητα καθώς και να καταλάβουν τι 

καθορίζει τα κόστη. Μπορούν επίσης να δουν τον βαθμό σύγκλισης (ή καλύτερα της 

απόκλισης) της δομής του κόστους σε σχέση με το στόχο και τη στρατηγική του ορ-

γανισμού. 

2.7 Προσπάθεια δημιουργίας αξίας για τον πελάτη 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει και θα συνεχίσουν να αντιμετω-

πίζουν αυξημένες πιέσεις για κερδοφορία, λόγω της αυξανόμενης ενημέρωσης των 

πελατών, του αυξανόμενου κινδύνου της επιχειρηματικότητας και του οικονομικού 

περιβάλλοντος που φαίνεται να επικρατεί στο προβλεπόμενο μέλλον. 

Ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί ως μία συλλογή δραστηριοτήτων, οι ο-

ποίες τελούνται για να στηρίξουν την παραγωγή και διανομή των προϊόντων και υ-

πηρεσιών της. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και ως εκ τούτου, αύξηση αξίας, παράγε-

ται τελώντας δραστηριότητες σε μικρότερο κόστος από τον ανταγωνισμό ή παρέχο-

ντας ένα διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο ο πελάτης είναι πρόθυ-

μος να πληρώσει υψηλότερη τιμή. 
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Η έμφαση έχει τώρα μετατοπισθεί μακριά από τους στόχους ογκομετρικών πωλήσε-

ων και προς τους σχετικούς με το κέρδος αντικειμενικούς σκοπούς και έτσι τα  διοικη-

τικά στελέχη αναζητούν καθοδήγηση για το που θα συγκεντρώσουν τους περιορι-

σμένους πόρους τους. Αυτή η μεγαλύτερη εστίαση στην αύξηση της αξίας έχει οδη-

γήσει στην ανάγκη να αναγνωρισθούν τομείς, όπου το κόστος μπορεί να ελεγχθεί και 

οι παράγοντες που παράγουν κόστος (οδηγοί κόστους). Επίσης έχει οδηγήσει στην 

ανάγκη να αναγνωρισθούν κερδοφόρες σχέσεις προϊόντων και πελατών, οι οποίες 

να μπορούν να διατηρούν ή να αυξήσουν την αξία. Τα  διοικητικά στελέχη επικε-

ντρώνουν την προσοχή τους στο κόστος που μπορούν να διαχειριστούν και αρχίζουν 

να συνδέουν την ανάλυση κόστους / οφέλους με την αλυσίδα αξίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, εστιάζονται σε αυτές τις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία και, έτσι, δια-

φοροποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή την ικανότητα διανομής τους από αυτά 

που προσφέρει ο ανταγωνισμός με ένα τρόπο που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχεί-

ρησης σαν ολότητα. 

Πιθανή αλυσίδα αξίας για το χώρο των τραπεζών φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 2.1: 

 

Σχήμα 2.1. Αλυσίδα αξίας τράπεζας (Mabberley, 1998).  

Το διάγραμμα της αλυσίδας αξίας (Porter M.,1985),  προσαρμοσμένο στις τραπεζικές 

εργασίες ταξινομεί τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας σε δύο βασικούς τύπους: αρχικό 

και βοηθητικό. Τα αρχικά συστατικά, όπως η ανάπτυξη του προϊόντος, οι διαδικασίες, 

η διανομή κλπ ., είναι εκείνες οι δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την παρο-

χή του προϊόντος ή την υπηρεσία στον πελάτη. Τα δευτεροβάθμια συστατικά, όπως 

η διαχείριση υποδομής, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού, η διαχείριση τεχνολογίας και η 

διαχείριση κινδύνων, παρέχουν το βασικό πλαίσιο που απαιτείται για να λειτουργή-

σουν τα αρχικά συστατικά (Mabberley, 1998). 

2.8 Ο ρόλος των τραπεζών  
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Οι τράπεζες αποτελούν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με τη μορφή των ανωνύ-

μων εταιριών, και οι εργασίες τους συνίστανται κυρίως στη χορήγηση δανείων και 

λήψη καταθέσεων από το επενδυτικό κοινό. Έτσι η ύπαρξη των τραπεζών βασίζεται 

στο ρόλο που διαδραματίζουν, δηλαδή στη διαδικασία κατανομής των οικονομικών 

πόρων και ειδικότερα στην κατανομή του κεφαλαίου (Παπαδάκης, 1999). 

Μέχρι πριν από μόλις δύο δεκαετίες όλες οι τραπεζικές εργασίες ήταν, στην ουσία, 

επιμέρους εκφάνσεις μίας και μοναδικής λειτουργίας, που θα μπορούσε να τιτλοφο-

ρείται «μείωση κόστους των πιστωτικών συναλλαγών». Σήμερα ωστόσο αναγνωρί-

ζονται και εξετάζονται συστηματικά τέσσερις επιπλέον διακριτές λειτουργίες των τρα-

πεζών: 

• Παροχή πρόσβασης σε ένα σύστημα πληρωμών, με τη διευκόλυνση των συναλ-

λαγών μεταξύ αυτών που διακρατούν ρευστά διαθέσιμα και εκείνων που έχουν 

έλλειψη ρευστότητας. Η διαμεσολάβηση τραπεζών μεταξύ νοικοκυριών και επι-

χειρήσεων συνεισφέρει στην αποδοτικότερη χρήση των αποταμιευτικών πόρων. 

• Μετατροπή περιουσιακών στοιχείων 

• ∆ιαχείριση κινδύνου (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίων και ρευστότητας, 

κίνδυνος από εργασίες εκτός ισολογισμού). Οι τράπεζες έχουν την ικανότητα α-

φενός να μειώνουν το μέσο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι καταθέτες τους και 

αφετέρου να διαχέουν μεγάλους κινδύνους μεταξύ πολλών νοικοκυριών και επι-

χειρήσεων καθιστώντας δυνατή την ανάληψη μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, 

που θα ήταν δύσκολο να αναληφθούν από μεμονωμένους αποταμιευτές. 

• Επεξεργασία πληροφοριών και παρακολούθηση δανειζόμενων 

Εκτός από την πληθώρα των λειτουργιών που ενσωματώνονται στο σύγχρονο τρα-

πεζικό σύστημα τα επιτελεία των τραπεζών βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου 

να αναστρέψουν τη συρρίκνωση των κερδών και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Το ίδιο 

ισχύει και στα επιτελεία άλλων εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου. Τι πρόκει-

ται να κάνουν; Εν ολίγοις, ότι πρόκειται να κάνουν και οι υπόλοιπες εισηγμένες επι-

χειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση και να βελτιώσουν την εικόνα των οικο-

νομικών αποτελεσμάτων (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2002): 

• Μείωση κόστους 

• Αύξηση τζίρου 

• Προσεκτικές επενδύσεις με σχετικά μικρό κόστος, αλλά με μεσομακροπρόθε-

σμο αποτέλεσμα. 

Πώς, όμως, πραγματοποιούνται οι τρεις αυτοί άξονες επιβίωσης των επιχειρή-

σεων στον τραπεζικό κλάδο; Οι τραπεζίτες αναλύουν ανά άξονα: 
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Πρώτον, προγραμματίζεται μείωση του κόστους. Στην περίπτωση των τραπεζών, η 

μείωση του κόστους αφορά αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό και τις επενδύσεις 

σε τεχνολογία. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο οι τράπεζες επενδύουν περίπου 400 – 500 

εκατ. ευρώ στον τομέα της τεχνολογίας (Τράπεζα της Ελλάδας , Αθήνα 2004). 

 Η σχέση κόστους/οφέλους σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγεί βρα-

χυπρόθεσμα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητες οι επενδύσεις σε τεχνολογί-

α, δεν επιφέρουν άμεσα μείωση του κόστους προσωπικού. Επίσης, σε ότι αφορά το 

προσωπικό, παρατηρείται δυσκαμψία μεταφοράς του από τον έναν χώρο στον άλλο 

εντός του τραπεζικού οργανισμού. Συνεπώς, βραχυπρόθεσμα, οι επενδύσεις σε τε-

χνολογία μπορεί να μην αποδίδουν. Η μείωση προσωπικού επιφέρει άμεση μείωση 

του κόστους. 

∆εύτερον, πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα στην εξυπηρέτηση. «Όποια τράπεζα 

προλάβει τον ανταγωνισμό και σκλαβώσει τους πελάτες της, θα κερδίσει την αγορά» 

είπε ανώτατο τραπεζικό στέλεχος. Πως μπορεί να σκλαβώσει μια τράπεζα έναν πε-

λάτη; Για παράδειγμα, με το να μην τον ταλαιπωρεί. Και αν ακόμη συμβεί αυτό, η 

τράπεζα να αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος (Ινστιτούτο εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε., 

2004). 

Τρίτον, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών χαρτοφυλακίων, 

κυρίως των επενδυτικών και των δανείων. Ήδη, οι τράπεζες αρχίζουν να «γεμίζουν» 

τα χαρτοφυλάκιά τους με εταιρικά ομόλογα από την Ελλάδα και το εξωτερικό . 

Τέταρτον, οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις τραπεζικές ερ-

γασίες. Πρόκειται, ίσως, για τη σημαντικότερη κίνηση. Οι τραπεζίτες διαπιστώνουν ότι 

οι έλληνες πελάτες είναι οι πλέον ολιγαρκείς στην Ευρώπη, ή ότι οι τράπεζες έχουν 

δώσει σχεδόν τα μισά από αυτά που προσφέρονται στην Ευρώπη (Eurostat, 2004). 

Για παράδειγμα, αναφέρονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη. Το σύνολο των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα (στεγαστικά, 

καταναλωτικά και επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα) αποτελεί το 55,5% του ΑΕΠ ( The 

Banker, 2002). Το ποσοστό αυτό στην Ευρώπη ανέρχεται σε 95,8%. Στα στεγαστικά 

δάνεια, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 11,8%, στην Ελλάδα, έναντι 29,6% στην Ευ-

ρώπη. Τα καταναλωτικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα ανέρχονται σε 

11,8% του ΑΕΠ έναντι 29,6% στην Ευρώπη. Συνεπώς, τα περιθώρια αύξησης των 

εσόδων των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα μεγάλα ( Οικονομικός Ταχυδρόμος , 

2002) . Η αύξηση των στεγαστικών δανείων στη χώρα μας από το 8,3% του ΑΕΠ 

το 2000 έφθασε στο 32,0% το 2008. Ακόμα και τον Ιανουάριο του 2009, μετά την 

επιδείνωση της κρίσης του περασμένου Σεπτεμβρίου και την κάμψη του τραπεζι-
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κού δανεισμού, οι ρυθμοί αύξησης των στεγαστικών δανείων παραμένουν στο 

11,1% (Χαρδούβελης, 2009). 

Μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν 

τα στελέχη τους κυριαρχούν αυτές που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, την επίτευξη 

στόχων, τις συγχωνεύσεις – αναδιαρθρώσεις, αλλά και τον εκσυγχρονισμό τόσο των 

διοικητικών λειτουργιών, όσο και των ίδιων των διαδικασιών ανάδειξης, αξιολόγησης 

και αμοιβής των στελεχών, στην κατεύθυνση επίτευξης μεγαλύτερου επαγγελματι-

σμού, υποκίνησης και ευελιξίας. 

 
Οι τράπεζες του μέλλοντος για να είναι επιτυχημένες θα πρέπει να έχουν διαμορφώ-

σει στρατηγικές προσαρμοσμένες στις εξελίξεις της αγοράς και ευέλικτες οργανωτικές 

δομές και διαδικασίες, που θα αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των πελατών. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής πρέπει να στηρίζεται στη σωστή τμηματοποίηση της 

αγοράς, στον προσδιορισμό των αγορών-στόχων και στην επιλογή της επιθυμητής 

τοποθέτησης της εικόνας της τράπεζας και των προϊόντων της, στην αντίληψη των 

πελατών της, στον ορθολογικό καθορισμό των στρατηγικών και τακτικών στόχων του 

Μάρκετινγκ καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος Μάρκετινγκ για 

κάθε αγορά-στόχο (Φίλιος, 1995). Ο ρυθμός εξέλιξης και προσαρμογής των τραπε-

ζών στις σημερινές απαιτήσεις της πελατείας καθορίζει και το μέγεθος της ανταγωνι-

στικότητάς τους. 

 

        
2.9 Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 
Οι ελληνικές τράπεζες με συστηματικές και οργανωμένες προσπάθειες κατάφεραν, 

στην πλειονότητά τους, να αναδιαμορφώσουν την εσωτερική δομή και λειτουργία 

τους, να εκσυγχρονίσουν σταδιακά τα συστήματά τους, να διατυπώσουν ξεκάθαρους 

προσανατολισμούς και στόχους, να επισυνάψουν στρατηγικές συμφωνίες ή συνερ-

γασίες, και κυρίως προσπάθησαν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η λειτουργία τους 

δεν συνάδει με την παραπλάνηση και εκμετάλλευση του πολίτη (Οικονομικός Ταχυ-

δρόμος, 2003). 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον προσαρμοστεί επιτυχώς στα νέα δεδομέ-

να λειτουργίας στο πλαίσιο της Ο.Ν.Ε. και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική 

ανάπτυξη . Η πιστωτική επέκταση τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενη από τα χα-

μηλά επιτόκια, έχει συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.  

Οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν ικανοποιητική κερδοφορία, παρά τις όποιες α-

νελαστικότητες όσον αφορά στο σκέλος των εξόδων. Με την εντεινόμενη παγκοσμι-

οποίηση των αγορών οι τράπεζες στη χώρα μας, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, έ-
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χουν επεκταθεί κατά σημαντικό βαθμό και στη διενέργεια πράξεων σε χρηματοοικο-

νομικά παράγωγα σε σχέση με το συνάλλαγμα και τα επιτόκια (swaps) και σε αγο-

ροπωλησίες μετοχών, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους να μην 

προέρχεται πλέον από τόκους και προμήθειες των παραδοσιακών τραπεζικών διερ-

γασιών. 

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς χρηματαγορές - κεφαλαιαγορές 

και η ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων που αναμένεται στον ευρωπαϊκό πιστωτι-

κό χώρο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται (Κα-

ραμούζης, 2002). Το νέο οικονομικό σκηνικό που διαμορφώνεται έχει αρχίσει να πιέ-

ζει τις τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς αναζήτηση τρό-

πων βελτίωσης της θέσης τους στη διεθνή αγορά, με ενίσχυση της κεφαλαιακής τους 

βάσης, μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερό-

μενων υπηρεσιών, συγχωνεύσεις μικρών και μεγάλων τραπεζών και κάθε είδους 

στρατηγικών συμμαχιών. 

Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αποκτήσει ωριμότητα, αλλά διαθέτει 

ταυτοχρόνως σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Η διαδικασία του ανοίγ-

ματος στον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης ευρωπαϊκής αγοράς, έχει 

καταστήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βασικό φορέα εκσυγχρονισμού (Gortso, 

1998). Οι ελληνικές τράπεζες εισάγουν νέους θεσμούς, συντελούν στη δημιουργία 

προτύπων καλής εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετούν τεχνολογίες αιχμής και επιτυγ-

χάνουν επιδόσεις ανάλογες, αν όχι ανώτερες από εκείνες άλλων ανεπτυγμένων πι-

στωτικών συστημάτων. 

 
2.9.1 Η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

 
Το πρώτο Ελληνικό πιστωτικό όργανο, η «Χρηματιστική Τράπεζα», έγινε από τον 

Ιωάννη Καποδίστρια, με ψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου του 1828, που υπήρξε η πρώ-

τη μορφή ελληνικής Τράπεζας, η οποία όμως το 1834 σταμάτησε να λειτουργεί (επί 

της βασιλείας του Όθωνα), κατόπιν διαφόρων αντιδράσεων του λαού για τον τρόπο 

λειτουργίας της ( Αρμάγου, 2001) . 

Το 1841 δημιουργήθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE) με ιδιωτικά και κρατι-

κά κεφάλαια. Οι βασικές εργασίες της ήταν η αποδοχή καταθέσεων, η χορήγηση ε-

μπορικών και στεγαστικών δανείων, όπως επίσης και το μονοπωλιακό δικαίωμα της 

έκδοσης Τραπεζογραμματίων. Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας συνεχίζονταν και ήδη το 1898 λει-
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τουργούσαν πέντε τράπεζες: η Ε.Τ.Ε., η Ιονική, η τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, η τρά-

πεζα Βιομηχανικής Πίστης και η τράπεζα Αθηνών. 

Το 1928, ιδρύεται η Τράπεζας της Ελλάδος, που αποδείχθηκε σημαντικός παράγο-

ντας σταθεροποίησης της λειτουργίας του τραπεζικού τους συστήματος. Η πρόταση 

για τη δημιουργία κεντρικής τράπεζας έγινε από την Κοινωνία των Εθνών, προκειμέ-

νου να στηριχθούν οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να ξεπεραστούν τα 

σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της εποχής. Με την ίδρυση της 

νέας τράπεζας, της μεταβιβάστηκαν στοιχεία ενεργητικού (κυρίως χρυσός και ομόλο-

γα του ∆ημοσίου) και παθητικού (το εκδοθέν χαρτονόμισμα και οι καταθέσεις του 

∆ημοσίου) από την Εθνική Τράπεζα, η οποία λειτουργούσε μέχρι τότε, ως εκδοτική 

τράπεζα παράλληλα με τις εμπορικές δραστηριότητές της.  

Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 ενισχύεται η παρουσία του κράτους στη λειτουργία 

του τραπεζικού συστήματος. Το 1946 ιδρύεται η Νομισματική Επιτροπή με κύριο 

στόχο τη ρύθμιση της έκδοσης του χαρτονομίσματος και τη χάραξη της νομισματικής 

και πιστωτικής πολιτικής, η τράπεζα της Ελλάδος έγινε ο εκτελεστικός βραχίονας της 

επιτροπής. Με τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής περιορίστηκε ο ρόλος της 

τράπεζας της Ελλάδος στην άσκηση εκδοτικού προνομίου, αφού απαιτούνταν η έ-

γκριση του κράτους για οποιαδήποτε ενέργεια στο θέμα αυτό.  

Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε από δύο μείζονος σημασίας εξελίξεις: 

•την εγκατάσταση στην Ελλάδα ικανού αριθμού αλλοδαπών τραπεζών μέσω υποκα-

ταστημάτων, και 

•την κρατικοποίηση της μεγαλύτερης εκείνη την εποχή ελληνικής ιδιωτικής τράπεζας, 

της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε η πιστωτική μεταρρύθμιση και ο θεσμικός, 

λειτουργικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-

τος, ιδιαίτερα δε μετά το 1987 με την εφαρμογή των προτάσεων της «Επιτροπής για 

την Αναμόρφωση και τον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος». 

Ο τραπεζικός κλάδος και, ιδιαίτερα, τα κρατικά ελεγχόμενα πιστωτικά ιδρύματα απο-

τέλεσαν για όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις, τα οχήματα για την εφαρμογή της 

εκάστοτε οικονομικής πολιτικής και τη διοχέτευση «φτηνών» κεφαλαίων στους τομείς 

εκείνους που είχαν επιλεχθεί ως καίριοι για τη γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή: 

•ιδρύθηκαν τράπεζες ειδικού σκοπού, 

•καθιερώθηκε διοικητικός καθορισμός των επιτοκίων (καταθέσεων-χορηγήσεων), 

•καθιερώθηκε υποχρέωση των τραπεζών για επένδυση ποσοστού των καταθέσεών 

τους σε τίτλους του ελληνικού ∆ημοσίου, 
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•οι τράπεζες είχαν υποχρέωση χορήγησης δανείων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δα-

νειοληπτών, και τέλος, 

•οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να διακρατούν υψηλό ποσοστό ελάχιστων υπο-

χρεωτικών αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το 1982 καταργείται η Νομισματική Επιτροπή με ταυτόχρονη μεταβίβαση των αρμο-

διοτήτων της στην τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση της νομισματικής , πιστωτι-

κής και συναλλαγματικής πολιτικής (Ν. 1266/92). Σταδιακή απελευθέρωση του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος από το έτος 1987, (Π∆/ΤΕ 1087/1987). 

Ίσως η πλέον σημαντική περίοδος του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος 

είναι η τελευταία εικοσαετία, όπου αρχίζει πλέον να λειτουργεί σε συνθήκες ανταγω-

νισμού, ακολουθεί την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γεγονός όμως που 

προϋποθέτει τη σταδιακή απελευθέρωσή του, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

Το 2008  το ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιελάμβανε 25 ελληνικές τράπεζες, 3 πι-

στωτικούς οργανισμούς, 20 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών και 15 συνεταιριστικές 

τράπεζες. (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2008) 

Κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της καταναλω-

τικής και στεγαστικής πίστης. Αρωγοί στη συγκεκριμένη εξέλιξη υπήρξαν η σταδιακή 

μείωση των επιτοκίων δανεισμού σε συνδυασμό με την απελευθέρωση του τραπεζι-

κού συστήματος και βέβαια τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του καταναλωτικού κοι-

νού. 

Τα παραπάνω, που σχετίζονται με τις εξελίξεις στον τομέα της καταναλωτικής και 

στεγαστικής πίστης, θα αναλυθούν διεξοδικότερα στα επόμενα κεφάλαια. 

 

2.9.2  Η πορεία προς την απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος 

 
Η απελευθέρωση ξεκίνησε σταδιακά από το 1987 και οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 

στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. γεγονός που ενίσχυσε το ρόλο των διεθνών 

αγορών και επέβαλε την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στους κανονισμούς 

της Ε.Ε. (Ζαββός, 1989). Στη διάρκεια του 1987 έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση 

της απελευθέρωσης των τραπεζικών επιτοκίων και της κατάργησης πολλών πιστωτι-

κών περιορισμών και ελέγχων που περιόριζαν την ελευθερία των τραπεζών να επι-

λέγουν τις χρηματοδοτήσεις τους. Το αποτέλεσμα σειράς μέτρων που έλαβε η Τρά-

πεζα της Ελλάδος ήταν να περιοριστούν τα διοικητικά καθοριζόμενα επιτόκια σε λίγες 

μόνο κατηγορίες τραπεζικών χορηγήσεων και καταθέσεων, κυρίως στο επιτόκιο των 

καταθέσεων ταμιευτηρίου, στα ειδικά επιτόκια των χορηγήσεων προς μεταποιητικές 

επιχειρήσεις μικρό και μεσαίου μεγέθους και στα επιτόκια ορισμένων προγραμμάτων 
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κοινωνικής κατοικίας. Το 1988 το κυριότερο μέτρο ήταν η βαθμιαία μείωση των δε-

σμεύσεων - αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων και τελικά η πλήρης 

κατάργησή τους από την 1η Ιανουαρίου 1989.  

Κεντρική επιδίωξη της Τράπεζας της Ελλάδος από τα μέσα περίπου της δεκαετίας 

του 1980, ήταν να προχωρήσει σε μία σταδιακή απελευθέρωση του χρηματοπιστωτι-

κού συστήματος και των επιτοκίων. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο για τρεις κυρίως 

λόγους ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 1990): 

Πρώτον, είχε καθιερωθεί βαθμιαία, από την δεκαετία του 1950, ένα ιδιαίτερα πολύ-

πλοκο σύστημα εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και ελέγχων, που από το ένα 

μέρος εξασφάλιζε προνομιακή πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊ-

κούς όρους σε ορισμένους κλάδους και οικονομικές δραστηριότητες, ενώ από το άλ-

λο έθετε φραγμούς στην τραπεζική χρηματοδότηση άλλων οικονομικών κλάδων. Το 

σύστημα αυτό των εξειδικευμένων πιστωτικών ελέγχων συνδυαζόταν με μεγάλη ποι-

κιλία και με μεγάλο εύρος επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων από 4 έως 21,5%. 

Επρόκειτο για διάρθρωση επιτοκίων, η οποία ήταν αυθαίρετη με την έννοια ότι δεν 

ανταποκρινόταν σε τραπεζικά κριτήρια, και στηριζόταν σε ένα εξίσου πολύπλοκο σύ-

στημα δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων, που επέ-

τεινε ακόμα περισσότερο τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του πιστωτικού μηχανισμού 

της χώρας. ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 1990) 

∆εύτερον, η προνομιακή τραπεζική χρηματοδότηση ορισμένων κλάδων και δραστη-

ριοτήτων είχε δημιουργήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που αντιστέκονταν σε 

οποιαδήποτε μεταβολή του status quo. Εξάλλου, δεν ήταν δυνατόν να απελευθερω-

θούν τα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να 

υπάρξουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε κλάδους και δραστηριότητες, που απο-

λάμβαναν προνομιακά επιτόκια. ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 1990) 

Τρίτο, βασικό εμπόδιο στην απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και των επι-

τοκίων ήταν οι αντιλήψεις που επικρατούσαν. Ήταν σχεδόν γενικά αποδεκτό ότι η 

προνομιακή πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και τα προνομιακά επιτόκια 

τραπεζικού δανεισμού οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονταν «παραγω-

γικές» ή «κοινωνικά επιθυμητές», σε αντίθεση προς τις παραγωγικές δραστηριότητες 

που χαρακτηρίζονταν ως «μη παραγωγικές», συνέβαλαν στην ορθολογικότερη κατα-

νομή των οικονομικών πόρων. ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 1990) 

Η πλήρης απελευθέρωση του τραπεζική απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος 

από τις διοικητικές ρυθμίσεις και η ανάπτυξη μεθόδων και μέσων παρέμβασης της 

κεντρικής τράπεζας στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος προκειμένου να διευ-

κολύνεται η επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής αποτελούν βασικές ε-
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πιδιώξεις της Τράπεζας της Ελλάδος ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 

1992) 

Στη διάρκεια του 1993 και τους πρώτους μήνες του 1994 ολοκληρώθηκε σχεδόν η 

διαδικασία απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήματος και των επιτοκίων που είχε 

αρχίσει στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Μερικές από τις «καινοτομίες» της εποχής 

ήταν: καταργήθηκε η υποχρέωση των τραπεζών να επενδύουν μέρος των διαθεσί-

μων τους σε έντοκα γραμμάτια, ενώ καταργήθηκε το διοικητικά καθοριζόμενο ελάχι-

στο επιτόκιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Επίσης, καταργήθηκαν πιστωτικοί περιο-

ρισμοί υπό την έννοια ότι οι τράπεζες μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν σχεδόν ό-

λους τους κλάδους της οικονομίας, ενώ καταργήθηκαν οι περισσότεροι περιορισμοί 

σε ότι αφορά στον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων. Τον Ιανουάριο του 1994 έγινε 

ένα ακόμα βήμα προς την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και ορίστηκε ως 

ανώτατο ποσό χρηματοδότησης κατά άτομο τα 8 εκατ. δραχμές. 

Η κατάργηση των διοικητικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που, μέχρι και προ ολί-

γων ετών, έθεταν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, 

η άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στις τρέχουσες συναλλαγές και την κίνη-

ση κεφαλαίων και, τέλος, η προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την περαιτέ-

ρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων - γενι-

κότερα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου - έχουν δημιουργήσει ένα νέο περισσό-

τερο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί σήμερα το πιστωτικό σύ-

στημα ( Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 1995).  
Η προσπάθεια απελευθέρωσης και ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, καθώς η ελληνική οικονομία ήταν υποχρεωμένη, 

στην προσπάθεια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, να επιτύχει ορισμέ-

νους στόχους που της είχαν τεθεί. Η όλη προσπάθεια στέφθηκε από επιτυχία το 

2001, η Ελλάδα είναι πλέον ένα από τα επίσημα μέλη της Ο.Ν.Ε. και τα μέτρα νομι-

σματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 

Οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως διαπιστώνεται, απο-

κτούν γρήγορα εμπειρίες στις νέες υπηρεσίες και ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό 

των τραπεζικών κερδών προέρχεται από αμοιβές παροχής υπηρεσιών, παρά από το 

spread των επιτοκίων. Επίσης, η απελευθέρωση των αγορών επέτρεψε κύρια στις 

ιδιωτικές τράπεζες να αναλάβουν πιο επιθετικό ρόλο και να αυξήσουν τα μερίδια α-

γοράς τους, καθώς μέσα σε διάστημα μικρότερο των 10 τελευταίων ετών διπλασιά-

στηκε η συμμετοχή τους στις συνολικές καταθέσεις και αυξήθηκε σε επίπεδο πάνω 

από το διπλάσιο η συμμετοχή τους στις χορηγήσεις. 
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θα πρέπει να τονίσουμε ότι με την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήμα-

τος τα νοικοκυριών και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και οι αποδόσεις των καταθέσεων διαμορφώθηκαν 

στα επίπεδα αγοράς βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα του συστήματος πληρωμής 

τα επιτόκια των δανείων πλησίασαν τα επιτόκια της ευρωζώνης. 

Το 2003, αίρονται  και οι τελευταίοι περιορισμοί που ισχύουν στην καταναλωτική πί-

στη και τα δάνεια που χορηγούνται προς φυσικά πρόσωπα. Οι χρηματοδοτήσεις για 

τις καταναλωτικές και προσωπικές ανάγκες των φυσικών προσώπων παρέχονται 

πλέον με τραπεζικά κριτήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

 
3.1  Εισαγωγή – Το ελληνικό περιβάλλον 

Στεγαστική πίστη είναι η κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών σε ευρώ ή σε ξένο νόμι-

σμα για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή, συντήρηση ή 

βελτίωση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, είτε προορίζονται για ιδιόχρηση είτε για 

εκμετάλλευση, καθώς επίσης και για αγορά οικοπέδων που προορίζονται για κατοι-

κία ή επαγγελματική στέγη. Στις τράπεζες η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

πραγματοποιείται από τις διευθύνσεις στεγαστικής πίστης (Ε.Τ.Ε., 2001). 

Η στεγαστική πίστη παρέχει προϊόντα προς τους πελάτες με σκοπό την κάλυψη ανα-

γκών μακράς διάρκειας, όπως την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή, απο-

κατάσταση, διατήρηση πρώτης ή εξοχικής κατοικίας, οικοπέδου ή επαγγελματικής 

στέγης. Η διάρκεια των προϊόντων αυτών είναι μεγάλη λόγω της μεγάλης αξίας τους. 

Η περίοδος αποπληρωμής των προϊόντων αυτών κυμαίνεται από 5 έως 40 έτη. Πα-

ράλληλα, η πολιτική της χώρας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών μέσω επι-

δοτήσεων διάφορων μορφών, επέδρασε θετικά στην διείσδυση των προϊόντων αυ-

τών στην λιανική τραπεζική (Park, Zwick, 1988). 

Η ελληνική αγορά έχει την τάση να θεωρεί τις ιδιόκτητες κατοικίες όχι τόσο ως χρημα-

τοοικονομική επένδυση αλλά ως στοιχείο οικογενειακού πλούτου, μεταβιβάσιμο από 

γενεά σε γενεά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη στροφή προς την απόκτηση 

δευτερευουσών κατοικιών κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την στεγαστική πί-

στη. Επίσης οι κληρονομιές ακινήτων δημιουργούν ανάγκες επισκευής, διατήρησης 

και βελτίωσης διαδικασίες που δημιουργούν περαιτέρω θετικές συνθήκες ανάπτυξης 

της στεγαστικής πίστης (Σπανός, 1997). 

Στα στεγαστικά προϊόντα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ή συνδυασμού κυμαινό-

μενου ή σταθερού επιτοκίου, έτσι ώστε το προϊόν να διατηρεί την ελκυστικότητά του 

και οι τράπεζες να αποφεύγουν τις διαρροές πελατών. Τα τελευταία χρόνια με πα-

ρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος έχει καθιερωθεί το κυμαινόμενο επιτόκιο στα στεγα-

στικά δάνεια να υπολογίζεται ως εξής: χρησιμοποιείται ως βασικό επιτόκιο, το επιτό-

κιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς), ή το επιτόκιο προ-

σφοράς διατραπεζικών καταθέσεων (euribor) σε ευρώ διάρκειας 1-3 μηνών.  Οι τρά-

πεζες χρησιμοποιούν ως επιτόκιο  αναφοράς το επιτόκιο προσφοράς διατραπεζικών 

καταθέσεων, πάνω στο οποίο προσθέτουν το περιθώριο κέρδους τους (επιτόκιο από 

2% - 3%) και την εισφορά του Ν. 128 (σήμερα είναι 0,12%) και παράγεται το τελικό 

επιτόκιο.  
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Το ύψος των δανείων των στεγαστικών προϊόντων μέχρι πριν από δύο έτη έφθανε 

στο 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Το γεγονός αυτό συνδέεται ευθέως με 

τη δανειοληπτική ικανότητα του πελάτη, η οποία προσδιορίζεται από τη δυνατότητα 

αποπληρωμής. Για παράδειγμα σε πολλές τράπεζες στην Ελλάδα οι ετήσιες δόσεις 

αποπληρωμής ενός στεγαστικού δανείου δεν μπορούν να ξεπερνούν το 40%-50% 

των ετήσιων εισοδημάτων του πελάτη (Αναγνωστάκης, Κοκκομέλης 2000). Σήμερα 

μετά τη διεθνή κρίση, το ύψος των δανείων των στεγαστικών προϊόντων ανέρχεται το 

μέγιστο μέχρι το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. 

Λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου και του ποσού 

χρηματοδότησης, οι τράπεζες λαμβάνουν εξασφαλίσεις, όπως η εγγραφή προσημεί-

ωσης υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου προσφερόμενου σε εξασφάλι-

ση της τράπεζας ακινήτου, ή η ενεχυρίαση καταθέσεων, κινητών αξιών, ή η αποδοχή 

εγγυητικών επιστολών(Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 2008). 

Με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου απαγορεύεται η ποινή για πρόωρη, ολική 

ή μερική αποπληρωμή κεφαλαίου καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, που βρίσκεται σε 

περίοδο κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ επιβάλλεται ποινή προεξόφλησης όταν το δά-

νειο βρίσκεται σε περίοδο σταθερού επιτοκίου. 

Οι αλλαγές στη λιανική τραπεζική αγορά, η διείσδυση των τραπεζών σε μεγαλύτερο 

αριθμό πελατών, το αυξανόμενο ποσοστό του δανεισμού καθώς και οι προσπάθειες 

για την ανάπτυξη των πωλήσεων, καθιστούν τη στεγαστική πίστη το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος και του ανταγωνισμού για την προσέλκυση και απόκτηση πελατών και 

σε άλλα τραπεζικά προϊόντα μέσω διασταυρούμενων πωλήσεων. Σύγχρονα πληρο-

φοριακά συστήματα και εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης του προφίλ των πελατών 

στοχεύουν στην εξατομικευμένη προσέγγιση για την καλύτερη δυνατή απόκτηση 

γνώσης για τον πελάτη. 

 
3.2 Ιστορική εξέλιξη 

Στη μεταπολεμική Ελλάδα η στεγαστική πίστη είχε περιθωριακό χαρακτήρα. Επικρα-

τούσε η άποψη ότι η κατασκευή κατοικιών αποτελεί αντιπαραγωγική δραστηριότητα 

και παρεμποδίζει τις υπόλοιπες επενδύσεις. Η άποψη αυτή επεκράτησε την περίοδο 

1945-1955 που χαρακτηρίζεται από στενότητα κεφαλαίων. Γενικότερα, η πιστοδότη-

ση κατοικίας ήταν απόλυτα ελεγχόμενη και πρακτικά απαγορευμένη, παρά την άμ-

βλυνση της χρηματικής στενότητας της επάρκειας κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστη-

μα. 

Περισσότερο από το 50% της συνολικής δανειοδότησης γίνεται από την Εθνική Κτη-

ματική Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακατα-

θηκών και ∆ανείων χρηματοδοτούν μεν, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, με φθίνουσα τάση. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το κόστος των στεγαστικών δανείων ήταν ιδιαίτε-

ρα υψηλό για τους πελάτες των τραπεζών με μεσαία εισοδήματα και ως εκ τούτου ο 

αριθμός των πελατών που είχε δανειακή επιβάρυνση άρα και μόνιμη σχέση με την 

τράπεζα, ήταν σχετικά μικρός . Επιπλέον, οι ρυθμίσεις σε σχέση με θέματα όπως 

καθυστερήσεις εξοφλήσεων, τόκοι υπερημερίας και περίοδοι αποπληρωμής, δημι-

ουργούσαν απαγορευτικό κόστος στους πελάτες και έτσι το κλίμα ήταν ιδιαίτερα α-

ποθαρρυντικό στη λήψη προϊόντων στεγαστικής πίστης, αλλά και γενικότερα δανεια-

κών προϊόντων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των πελατών των τραπεζών να 

είναι περιορισμένος. 

Αν και στα τέλη του 1993 οι διαδικασίες απελευθέρωσης του Τραπεζικού Συστήματος 

είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί η εξέλιξη του τομέα της στεγαστικής πίστης δεν ήταν η 

αναμενόμενη. Το 1995 η στεγαστική πίστη βρισκόταν στην προτελευταία θέση όσον 

αφορά το ύψος χρηματοδότησης των διάφορων οικονομικών κλάδων και δραστηριο-

τήτων, ελάχιστα πιο πάνω από την τελευταία στην κατάταξη γεωργία. Το ύψος της 

χρηματοδότησης προς την ακίνητη περιουσία ανερχόταν μόλις στο 44% της πρώτης 

σε μέγεθος χρηματοδότησης μεταποίησης (Γαλιάτσου, 2005).  

Στην πορεία απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος οι αμιγώς στεγαστικές 

Τράπεζες έγιναν εμπορικές ή απορροφήθηκαν από αυτές. Η Στεγαστική και η Κτημα-

τική Τράπεζα έχουν απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα (1998) και η Ασπίς Τρά-

πεζα η οποία ασκούσε και αυτή την Κτηματική Πίστη περίπου από το 1992, το 2001, 

έγινε καθαρά εμπορική τράπεζα. 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πλήρους απελευθέρωσης του τραπεζικού συ-

στήματος όλες οι εμπορικές τράπεζες ξεκίνησαν να προσφέρουν προϊόντα κτηματι-

κής πίστης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.  

Το 2000 τα στεγαστικά δάνεια ήταν περίπου ίσα με τα βιομηχανικά, λίγο μικρότερα 

από τα δάνεια προς το εμπόριο στην Ελλάδα (η δε καταναλωτική πίστη ήταν περί-

που η μισή από αυτά), ενώ το 2003 τα στεγαστικά ήταν κατά 50% μεγαλύτερα των 

βιομηχανικών ή εμπορικών, έχοντας τα ίδια υπερδιπλασιαστεί. Σήμερα η στεγαστική 

πίστη είναι κατά 2,4 φορές μεγαλύτερη από τη χρηματοδότηση της μεταποίησης. Οι 

βασικοί παράγοντες που τροφοδότησαν τη ζήτηση είναι:  

1. Ο ισχυρός ρυθμός αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματος στη Ελλάδα κατά την 

τελευταία δεκαετία (κατά 3,2% ετησίως), 

2. η σημαντική μείωση των επιτοκίων (κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 1999 και 

2005) και η επακόλουθη αύξηση της πιστωτικής επέκτασης (κατά 29% ετησίως 

την τελευταία δεκαετία) καθώς 

3. οι ευνοϊκοί δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες  
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4. Η απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων το 1994,  

5. Η είσοδος της χώρας στην ζώνη του ευρώ το 2002  

6. Η κατάργηση των τελευταίων περιορισμών στα καταναλωτικά δάνεια το 2003. Οι 

παραπάνω εξελίξεις που επέτρεψαν τη σημαντική μείωση της διαφοράς των επι-

τοκίων έναντι της ζώνης του ευρώ από 10,8% το έτος 1999 σε 2,64% το Νοέμ-

βριο του 2005 και σε 0,5% για τα στεγαστικά από 5,46% το 1999 

 

Η ενίσχυση της ζήτησης κατοικιών είναι σημαντική και ανήλθε σε 112.000 ετησίως 

την περίοδο 1998-2007 συγκριτικά με έναν 25ετή μέσο όρο της τάξης των 93.000 

κατοικιών. Η διστακτική αντίδραση των κατασκευαστών κατά την περίοδο 1999-2002, 

δημιούργησε συνθήκες πλεονάζουσας ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-

ζας της Ελλάδος οι τιμές των κατοικιών μεταξύ του 1997 και του 2004 στην Αττική 

υπερδιπλασιάστηκαν. Η ζήτηση εξισορροπήθηκε σταδιακά μέχρι τα μέσα του 2005 

οπότε η αγορά εκτιμάται ότι βρέθηκε σε ισορροπία (Εθνική τράπεζα δελτίο τύπου, 

2009). 

Ενδιαφέρουσα είναι η διαχρονική εξέλιξη των συναλλαγών ακινήτων. Το 2002 που-

λήθηκαν πανελλαδικά 158.599 ακίνητα (λίγο κάτω από 50.000 στην Αττική). Το 2006 

το ρεκόρ πωλήσεων ήταν 215.148 ακίνητα (περίπου 60.000 στην Αττική), ενώ πέρυ-

σι οι αγοραπωλησίες μειώθηκαν κατά 39% στις 131.270 (κάτω από 50.000 στην Ατ-

τική. Τα στεγαστικά δάνεια από ρυθμό 38,9% το 2001 έπεσαν τον Ιανουάριο 2009 σε 

11,1% (1,1% στην Ευρωζώνη) (Κανέλλη, 2009).  

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί είναι εμφανής η πορεία που διέγραψε η στεγαστική 

πίστη στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία (με δημοσιευμένα στοιχεία από την 

Τράπεζα Ελλάδος μέχρι τον Απρίλιο του 2009). 
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Πίνακας 3.1. Στεγαστικά ∆άνεια στην Ελλάδα 

 

ΕΤΟΣ 

Στεγαστικά δάνεια  

(σε εκατομ. ευρώ) 

1995 3.577,42 

1996 4.561,67 

1997 5.647,57 

1998 6.844,57 

1999 8.592,48 

2000 11.271,80 

2001 15.652,70 

2002 21.224,70 

2003 26.534,20 

2004 34.052,20 

2005 45.419,80 

2006 57.145,00 

2007 69.363,30 

2008 77.699,90 

2009 Απρίλιος 78.235,20 

 

Τράπεζα Ελλάδος 2009 

  
Εντυπωσιακή εξέλιξη αποτελεί η ραγδαία πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών 

δανείων. Ενώ όμως το στοιχείο αυτό επισημαίνεται πολλές φορές για το σύνολο της 

χρηματοδότησης και αναφέρεται στα ονομαστικά επιτόκια, δεν εξειδικεύεται στον το-

μέα της στεγαστικής πίστης όσον αφορά τα πραγματικά επιτόκια. Όπως είναι γνωστό 

το πραγματικό οικονομικό βάρος ενός δανείου δεν συνίσταται στο ύψος του ονομα-

στικού επιτοκίου αλλά στη διαφορά του από τον πληθωρισμό, στο ύψος δηλαδή του 

πραγματικού επιτοκίου. Το μέσο πραγματικό, λοιπόν, επιτόκιο στεγαστικών δανείων 

κυμαινόμενου επιτοκίου ακόμα και το 1999 ήταν 10% πάνω από τον πληθωρισμό 

ενώ σήμερα είναι 0,18%. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, οι τράπεζες χορηγούν δά-

νεια κυμαινόμενου επιτοκίου για τους υψηλής φερεγγυότητας πελάτες τους, με μικρό 

περιθώριο πάνω από το επιτόκιο βάσης (συνήθως το επιτόκιο της ΕΚΤ), με αποτέ-

λεσμα το πραγματικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε αρνητικό επίπεδο.  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων εντείνεται και μάλιστα παίρνει 

τεράστιες διαστάσεις, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού του αντα-

γωνισμού είναι να αποκομίζουν οφέλη τόσο οι δανειολήπτες όσο και οι τράπεζες. Οι 
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μεν δανειολήπτες, εξασφαλίζουν δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους και ιδιαίτερα χαμη-

λά επιτόκια σε σχέση με το παρελθόν, άμεσα και με σχετική ευκολία. Οι δε τράπεζες, 

αυξάνουν σημαντικά την κερδοφορία τους, αφού έχει αποδειχθεί ότι η αγορά στεγα-

στικών δανείων είναι πολύ κερδοφόρος. Κάθε τράπεζα διεκδικεί το μερίδιό της στην 

αγορά στεγαστικών δανείων με την Εθνική Τράπεζα να είναι αυτή που κυριαρχεί στο 

χώρο. 

 

3.3 Οι προοπτικές των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα 

Τα στεγαστικά δάνεια είναι μια πολύ ελκυστική μορφή δανείων, τόσο για την απόκτη-

ση ακινήτων για ιδιόχρηση, όσο και για επενδυτικούς σκοπούς. Κάθε τράπεζα δια-

μορφώνει τα επιτόκια δανεισμού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανταγωνισμού 

στην τραπεζική αγορά, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων από 

αυτήν τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως το κόστος, η κάλυψη των κινδύ-

νων που αναλαμβάνει και η απόδοση κεφαλαίων (Γαλιάτσου, 2005). 

Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της στεγαστικής πίστης δεν αναφέρεται στη μεγάλη α-

νάπτυξή της μέχρι σήμερα, αλλά στις προοπτικές που παρουσιάζει για το μέλλον. 

Συγκεκριμένα οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης εστιάζονται σε τέσσερις τομείς: 

1. Tα στεγαστικά δάνεια βρίσκονται στο 21% του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή περίπου 

στο μισό ποσοστό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Η παροχή δανείων για επενδυτικούς σκοπούς βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. 

3. Η δευτερογενής αγορά στεγαστικών δανείων μέσω της τιτλοποίησης που αποτε-

λεί ένα σημαντικότατο τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε άλλες χώρες πε-

ριορίζεται σε ορισμένες σποραδικές περιπτώσεις εκδόσεων και ιδιωτικών τοπο-

θετήσεων στη χώρα μας. 

4. Η δημιουργία εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία βρίσκεται επίσης στην 

αρχή της ανάπτυξής της (Γαλιάτσου, 2005). 

Οι προοπτικές αυτές συνοψίζονται στην αναμενόμενη μεγαλύτερη ανάπτυξη της στε-

γαστικής πίστης αλλά και στη δημιουργία νέων υποαγορών. 

Όσον αφορά στην πορεία του τραπεζικού κλάδου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιθώ-

ρια πιστωτικής επέκτασης είναι αρκετά, δεδομένου του γεγονότος ότι η πιστωτική 

επέκταση στα νοικοκυριά, αλλά και στις επιχειρήσεις, υπολείπεται αυτής της Ευρώ-

πης. Σαφέστατα, οι μακροοικονομικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν, αλλά και η 

συμπεριφορά των ίδιων των Τραπεζών θα συντελέσουν στη διαμόρφωση της πορεί-

ας του κλάδου. 
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3.4 Το μέλλον της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα  
 

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 

2008 το περιθώριο επιτοκίου, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτο-

κίου των νέων τραπεζικών δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των νέων καταθέ-

σεων στην Ελλάδα, μειώθηκε τον ∆εκέμβριο του 2008 κατά 0,70% και διαμορφώθηκε 

στο 3,27%. Το περιθώριο αυτό στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 0,45% την ίδια 

περίοδο και διαμορφώθηκε στο 2,64% στο τέλος ∆εκεμβρίου 2008. ∆ηλαδή, η δια-

φορά επιτοκίου στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ ανήλθε 

στο 0,63%. Η εν λόγω διαφορά, το ∆εκέμβριο του 2003, ανέρχονταν στο 1,68%, ήτοι 

1,05% υψηλότερη σε σχέση με το ∆εκέμβριο του 2008 και είναι σαφώς χαμηλότερη 

από το μέσο περιθώριο δανεισμού του ελληνικού ∆ημοσίου μέσω εκδόσεως ομολό-

γων. Λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού του ελληνικού ∆ημοσίου, το κόστος 

άντλησης κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από τις αγορές είναι αντίστοιχα υψη-

λότερο. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2009) . 

Το 2008 αισθητή αύξηση σημείωσαν και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Το 

μέσο επιτόκιο των δανείων αυτών αυξήθηκε κατά 76 μονάδες βάσης και διαμορφώ-

θηκε σε 5,21% το ∆εκέμβριο. Το επιτόκιο της σημαντικότερης επιμέρους κατηγορίας 

(δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως πέντε έτη) αυξήθηκε κατά 132 μο-

νάδες βάσης, ενώ το επιτόκιο της δεύτερης σε σπουδαιότητα κατηγορίας στεγαστι-

κών δανείων (των δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος) αυξή-

θηκε λιγότερο (κατά 16 μονάδες βάσης). (Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελ-

λάδος,  2008-2009) 

Τα ανωτέρω επιτόκια παρέμεναν (έως το Νοέμβριο του 2008) χαμηλότερα από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους επιτοκίων της ζώνης του ευρώ, αν και η διαφορά περιο-

ρίστηκε (είναι χαμηλότερα κατά 9 μονάδες βάσης για το σύνολο των στεγαστικών δα-

νείων και για τη σημαντικότερη επιμέρους κατηγορία και κατά 27 μονάδες βάσης για 

τη δεύτερη σε σπουδαιότητα κατηγορία στεγαστικών δανείων). Το γεγονός ότι τα επι-

τόκια των στεγαστικών δανείων παρέμειναν σχετικώς χαμηλά στην Ελλάδα μπορεί 

να αποδοθεί εν μέρει στο σχετικά μειωμένο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, 

λόγω του ότι γενικά οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που συνδέονται με τη χορήγηση 

των δανείων αυτών είναι σχετικά υψηλότερες από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. 

(Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2008-2009) 

Το 2009 σημαντική μείωση παρουσίασαν και τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δα-

νείων. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο στην κατηγορία των νέων στεγαστικών 

δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 33 μονάδες 

βάσης στο 3,83%, και το επιτόκιο στην κατηγορία των νέων στεγαστικών δανείων με 
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επιτόκιο σταθερό για πάνω από 1 και μέχρι και 5 έτη, παρουσίασε πτώση κατά 30 

μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε το Μάρτιο του 2009 στο 5,26%. (∆ελτία τύπου 

E.E.T., 2009) 

 
Πίνακας 3.2. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

 
∆εκέμβριος 

2007 

∆εκέμβριος 

2008 

Ιανουάριος 

2009 

Φεβρουάριος 

2009 

Μάρτιος 

2009 

Νέα στεγαστικά δάνεια 

με επιτόκιο κυμαινόμενο 

ή σταθερό έως 1 έτος  

4,76 4,92 4,55 4,16 3,83 

Νέα στεγαστικά δάνεια 

με επιτόκιο σταθερό 

άνω του ενός και έως 5 

έτη 

4,21 5,53 5,50 5,56 5,26 

Πηγή (∆ελτία τύπου Τράπεζας της Ελλάδος, 2009) 

 

Τον τελευταίο όμως 1½  χρόνο η οικοδομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση 

έντονης διόρθωσης με τις επενδύσεις σε κατοικίες να μειώνονται κατά 29% το 2008, 

αντανακλώντας τις συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς που έχουν διαμορφωθεί 

στην αγορά ακινήτων κατά την ίδια περίοδο. Η σημαντική κάμψη της κατασκευαστι-

κής δραστηριότητας δεν χαρακτηρίζει μόνο την ελληνική αγορά αλλά είναι ορατή στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων και ιδιαιτέρως σε αυτές που εμφάνισαν 

τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις σε όρους αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριό-

τητας την τελευταία δεκαετία, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία. Το σημαντικό πλήγμα  

που επέφεραν οι  επιπτώσεις  της διεθνούς οικονομικής κρίσης στη ζήτηση, και ιδιαι-

τέρως το πρωτόγνωρο κλίμα αβεβαιότητας και η αύξηση του κόστους χρηματοδότη-

σης που σημειώθηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2008, αποτέλεσαν τη χαριστική βολή 

για τις προαναφερόμενες αγορές, οι οποίες ήδη χαρακτηρίζονταν από υψηλά αποθέ-

ματα αδιάθετων νεόδμητων κατοικιών. Στις χώρες αυτές σημειώθηκε κάμψη της κα-

τασκευαστικής δραστηριότητας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά περισσότερο από 3½  

ποσοστιαίες μονάδες (συγκριτικά με  2 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα) από τα 

ιστορικά υψηλά επίπεδα στα οποία ανήλθαν τη διετία 2005-2006, ενώ η βίαιη αυτή 

διόρθωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι αφαίρεσε σχεδόν 3 πο-

σοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξής τους κατά το 2008 (συ-

γκριτικά με 1,5 ποσοστιαίες μονάδες στη Ελλάδα). (∆ελτία τύπου Τράπεζας της Ελ-

λάδος, 2009)   
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Παράλληλα σε όρους αποτιμήσεων των ακινήτων, η ελληνική αγορά δεν εμφανίζει τις 

υπερβολές που σημειώθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου,  η κάμψη 

των τιμών των κατοικιών στην Ελλάδα , έως το πρώτο τρίμηνο του 2009, είναι οριακή 

συγκριτικά με τους διψήφιους ρυθμούς μείωσης, από τα υψηλά τους, που σημειώνο-

νται  σε  άλλες ευρωπαϊκές χώρες (βλ. Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Με 

βάση ένα βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα αποτίμησης των κατοικιών στην Ελλάδα εκτι-

μάται ότι η όποια απόκλιση των τιμών από τα μακροοικονομικά τους θεμελιώδη, συ-

ντελέστηκε μόνο κατά τη διετία 2006-2007. Η εκτιμώμενη απόκλιση ήταν απόρροια  

μιας  περιόδου ευφορίας για την ανθεκτικότητα της ζήτησης. Υπολογίζεται ότι οι τιμές 

κατοικιών στην Ελλάδα υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες με βάση τα μακροοικονομικά 

θεμελιώδη, κατά περίπου 10% - με την υπέρβαση αυτή να είναι χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη του μέσου όρου της ευρωζώνης, εκτός της Γερμανίας, όπως προκύπτει 

από υπολογισμούς του ∆ΝΤ - ενώ απέχουν δραματικά από τις εκτιμώμενες  υπερτι-

μήσεις στις τιμές κατοικιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως λ.χ. 30% στην Ιρλανδί-

α, 27% στην Ολλανδία, 22% Γαλλία, 17% Ισπανία (∆ΝΤ, Νοέμβριος 2008). (∆ελτία 

τύπου Τράπεζας της Ελλάδος, 2009). 

Οι αναλυτές της Τράπεζας σημειώνουν ότι το απόθεμα απούλητων κατοικιών στην 

Ελλάδα αναμένεται να περιοριστεί στο επίπεδο των 70.000 κατοικιών, περίπου, στα 

τέλη του 2009, και στις 40.000 κατοικίες, στα μέσα του 2010, σηματοδοτώντας και τη 

διακοπή της πτωτικής τροχιάς στην οικοδομική δραστηριότητα.  

Με αυτό το σενάριο, η οικοδομική δραστηριότητα θα αφαιρέσει 1,6 ποσοστιαίες μο-

νάδες από τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 2009 και θα έχει οριακά θετι-

κή συνεισφορά το 2010, ενώ η απασχόληση στον κλάδο θα μειωθεί περαιτέρω κατά 

34.000 άτομα.  

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προβλέψεις βασίζονται σε σενάριο που υποθέτει κάμ-

ψη του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος κατά 1,2 % φέτος σε ετήσια βάση και 

αύξησή του κατά 1% το 2010, διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στα τρέ-

χοντα χαμηλά τους επίπεδα και αύξησή τους κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2010 

και σωρευτική μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 10% τη διετία 2009-2010.  

Στη μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα, σημειώνεται ότι τον τελευταίο 

ενάμισι χρόνο η οικοδομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση έντονης διόρθωσης 

με τις επενδύσεις σε κατοικίες να μειώνονται κατά 29% το 2008, αντανακλώντας τις 

συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ακινή-

των κατά την ίδια περίοδο. 

Αντίθετα η εξέλιξη των επισφαλειών τους επόμενους μήνες θα κρίνει και την πολιτική 

των τραπεζών στο θέμα, καθώς οι πρώτες ενδείξεις, που καταγράφονται είναι ανη-

συχητικές. 
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Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δα-

νείων ανήλθε στο 6,4% από 5,3% το 2008 και έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη το τελευ-

ταίο τρίμηνο του 2008. Στο πρώτο τρίμηνο του 2009 οι αντίστοιχες καθυστερήσεις σε 

ευρωπαϊκά κράτη κυμαίνονταν μεταξύ 0,2% (Σουηδία) και 4,3% (Αυστρία) με τις πε-

ρισσότερες να κινούνται κοντά στο 3%, σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Σε χαμη-

λά επίπεδα κινούνται άλλωστε και οι προβλέψεις, οι οποίες ως ποσοστό των συνολι-

κών πιστώσεων, διαμορφώθηκαν στο 1,2%, κοντά δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο 1,1%. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και το πρώτο τρίμηνο του 2010 αναμένεται ότι τα χαρ-

τοφυλάκια στεγαστικών δανείων των ελληνικών τραπεζών θα περάσουν ένα σκληρό 

“crash test”, που θα συνεχισθεί σε τη διάρκεια του 2010, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλε-

ψη του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου για καθυστερημένη έξοδο της Ελλάδας από 

την ύφεση το 2011. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2009 η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα 

με τα στεγαστικά δάνεια, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία τα θεωρούμενα ως 

«ασφαλή» χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων των ελληνικών τραπεζών εμφάνισαν 

μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε σύγκριση με το συνολικό 

δείκτη που καλύπτει όλες τις χορηγήσεις. 

Τα στεγαστικά δάνεια θεωρούνται ότι έχουν τους λιγότερους κινδύνους καταγραφής 

επισφαλειών, αφού καλύπτονται με σημαντικές εγγυήσεις, δηλαδή τις ίδιες τις κατοι-

κίες που έχουν ενεχυριασθεί. Στις πρωτόγνωρες σημερινές συνθήκες κρίσης, όμως, 

αυτό δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτα βέβαιο, καθώς η δυνατότητα των τραπεζών 

να «ξεφορτωθούν» σε καλή τιμή τα ακίνητα που θα επιχειρήσουν να ρευστοποιή-

σουν για να καλύψουν τα προβληματικά δάνεια βρίσκεται σε συνάρτηση με την εξέλι-

ξη των τιμών των κατοικιών. 

Ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς ανόδου, στην αγορά κατοικίας παρατηρείται 

«άπνοια» όσον αφορά τις συναλλαγές, ενώ οι τιμές τους έχουν αρχίσει να υποχω-

ρούν. Υπάρχει ένα απόθεμα περισσότερων από 120.000 κατοικιών που περιμένουν 

οι κατασκευαστές να πωλήσουν, πριν ακόμη πάρουν θέση οι τράπεζες να αρχίσουν 

να ρευστοποιούν ακίνητα των δικών τους χαρτοφυλακίων. 

Ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι οι τραπεζίτες στις καλές εποχές της οικονομίας 

χορηγούσαν δάνεια που κάλυπταν άμεσα (ή έμμεσα, σε συνδυασμό με επισκευαστι-

κά δάνεια) το 100% της (υπερεκτιμημένης, στο παρελθόν) αξίας των κατοικιών που 

αγόραζαν οι πελάτες τους. Έτσι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αν υποχρεωθούν να 

πουλήσουν ακίνητα σε τιμές «ευκαιρίας», να υποστούν σοβαρές ζημιές. Επιπλέον, 

υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν ένα «ντόμινο» στην αγορά, καθώς το δικό 
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τους ενδεχόμενο ξεπούλημα σε χαμηλές τιμές μπορεί να πυροδοτήσει τη θρυαλλίδα 

που θα σπάσει τη φούσκα στην αγορά κατοικιών, οδηγώντας σε βίαιη διόρθωση των 

τιμών. 

Οι εξελίξεις αυτές προβληματίζουν έντονα την Τράπεζα της Ελλάδος, ιδιαίτερα μάλι-

στα καθώς η κρίση ασκεί ασφυκτική πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών και αυ-

ξάνει την ανεργία, δημιουργώντας συνεχώς νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, ακόμη και τα στεγαστικά δά-

νεια που θεωρούνται «ιερά» από τα νοικοκυριά και γίνεται κάθε προσπάθεια να κα-

λυφθούν, εξυπηρετούνται με μεγάλη δυσκολία από τους μισούς δανειολήπτες. 

Με δεδομένο, ότι τα στεγαστικά δάνεια θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα ύστερα 

από έξι μήνες καθυστέρησης (σε αντίθεση με τα καταναλωτικά που θεωρούνται μη 

εξυπηρετούμενα ύστερα από τρεις μήνες) η μεγάλη πίεση από αύξηση των καθυστε-

ρήσεων στις τράπεζες αναμένεται να εκδηλωθεί στα τέλη του 2009 και στις αρχές του 

2010. Γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα των καθυστερούμενων στεγαστικών δανείων 

πολύ σύντομα θα μεταφερθεί στην ήδη ασθενή αγορά ακινήτων, ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος ήδη έθεσε σε εγρήγορση τους μηχανισμούς της ΤτΕ. Όπως 

τόνισε ο κ. Προβόπουλος σε ομιλία του στα τέλη Απριλίου, «η εμπειρία από την τρέ-

χουσα κρίση έχει αναδείξει, δυστυχώς με επώδυνο τρόπο, την εξάρτηση της χρημα-

τοοικονομικής σταθερότητας από την πορεία της αγοράς ακινήτων». 

 

3.5 Κατηγορίες στεγαστικών δανείων 

Τα στεγαστικά δάνεια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος της επιδότησης και το 

είδος της εγγύησης.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μη επιδοτούμενα και τα επιδοτούμενα δάνεια. 

• Τα μη επιδοτούμενα δάνεια απευθύνονται σχεδόν σε όλους, τηρουμένων κά-

ποιων προϋποθέσεων, όπως επαρκούς δηλωθέντος εισοδήματος, επαρκούς 

πιστοληπτικής ικανότητας, φερεγγυότητας, καθώς και προϋποθέσεων που 

αφορούν το χρηματοδοτούμενο ακίνητο. 

• Τα επιδοτούμενα από το Ελληνικό ∆ημόσιο αφορούν φυσικά πρόσωπα για 

την απόκτηση πρώτης κατοικίας με επιδοτούμενο, κατά ένα ποσοστό, επιτό-

κιο. Οι προϋποθέσεις επιδότησης σχετίζονται με την οικονομική και οικογενει-

ακή κατάσταση καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία. 

• Τα επιδοτούμενα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας αφορούν τις οικο-

νομικά ασθενέστερες τάξεις. 
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• Τα δάνεια μόνης επιδότησης αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες που σχετί-

ζονται τόσο με το οικογενειακό εισόδημα όσο και με την αντικειμενική αξία του 

ακινήτου. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εγγυημένα δάνεια προς Παλιννοστούντες Ομο-

γενείς, Έλληνες Τσιγγάνους και Παθόντες από Φυσικές Καταστροφές. Τα εγγυημένα 

δάνεια είναι ειδικές κατηγορίες στεγαστικών δανείων, στα οποία οι δικαιούχοι ανα-

γνωρίζονται από αρμόδιους κρατικούς φορείς και δεν ελέγχεται η πιστοληπτική ικα-

νότητα των και η φερεγγυότητά τους. 

 
3.6  Παράμετροι στεγαστικών δανείων 
Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα προϊόν μεγάλης διάρκειας που δίνει τη δυνατότητα 

στη τράπεζα να αναπτύξει μακροχρόνια και δημιουργική σχέση με τον πελάτη της. Το 

στεγαστικό δάνειο:  

• Καλύπτει όλες τις στεγαστικές ανάγκες του πελάτη καθώς και μια ευρύτατη γκά-

μα άλλων καταναλωτικών και οικονομικών αναγκών  

• Είναι κατά κανόνα ενυπόθηκο δάνειο  

• Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα  

• Είναι το πιο φθηνό δανειακό προϊόν με το χαμηλότερο επιτόκιο καθώς η εξα-

σφάλιση που ζητείται για το δάνειο ελαχιστοποιεί το ρίσκο του δανεισμού  

• Παράλληλα είναι από τα πιο κερδοφόρα προϊόντα της τράπεζας με ευρεία ζήτη-

ση και έντονο ανταγωνισμό.  

 
3.6.1 Ύψος δανείων  
Το ύψος του δανείου καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες και εξαρτάται κατά κύ-

ριο λόγο από το ύψος της επένδυσης και την οικονομική κατάσταση του δανειοδο-

τούμενου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν μετά την αφαίρεση από το ετήσιο εισόδημα 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων απομένει ένα ικανοποιητικό ποσό για την κάλυψη των 

αναγκών διαβίωσής του. Συνήθως χορηγείται ένα ποσοστό 70-80% του ύψους της 

επένδυσης προκειμένου να συμμετάσχει και ο ιδιώτης στη δαπάνη. Εξαιρέσεις απο-

τελούν τα: 

• ∆άνεια αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων 

• ∆άνεια αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων 

• Εγγυημένα δάνεια από το ελληνικό δημόσιο, για τα οποία το ύψος τους καθορίζε-

ται από τους αρμόδιους φορείς. 

 Είναι πάντως δυνατή - αν το επιθυμεί η τράπεζα - η χρηματοδότηση σε ποσοστό 

100% της δαπάνης.  
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3.6.2 ∆ιάρκεια δανείων 
Η διάρκεια των δανείων καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες. Κυμαίνεται 

συνήθως μεταξύ 5 και 40 ετών. Είναι δυνατόν να δοθεί περίοδος χάριτος 1-2 ετών, 

ιδιαίτερα αν η χρηματοδότηση αφορά δαπάνη κατασκευής. Οι τόκοι της περιόδου 

χάριτος είτε εξοφλούνται κανονικά είτε κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται όπως το 

κυρίως δάνειο.  

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάνει έως και τα 40 χρόνια ανάλογα με τη τράπε-

ζα. Ως όριο αποπληρωμής της τελευταίας δόσης θεωρείται συνήθως το 70ο έτος της 

ηλικίας του δανειολήπτη. Ειδικά για τους δανειολήπτες που η ηλικία τους κατά τη λή-

ψη του δανείου δεν υπερβαίνει τα 30 έτη υπάρχει η δυνατότητα η διάρκεια του δανεί-

ου να ανέλθει μέχρι τα 40 έτη. Η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει μέχρι τους δώ-

δεκα μήνες. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και το ζητή-

σουν, να ξεκινήσουν την αποπληρωμή του δανείου τους έως και δώδεκα μήνες μετά 

τη πρώτη εκταμίευση των χρημάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι τόκοι 

υπολογίζονται με το συμβατικό επιτόκιο χωρίς να ανατοκίζονται, ενώ υπάρχει η δυ-

νατότητα κεφαλαιοποίησης τους ή όχι στη λήξη της περιόδου χάριτος, ανάλογα με τη 

συμφωνία που θα γίνει με τη τράπεζα.  

Ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει πλήρως ή μερικώς το κεφάλαιο 

του δανείου. Η πρόωρη αποπληρωμή δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο γίνεται χωρίς 

καμία επιβάρυνση, αφού εξοφληθεί στο σύνολό της η τρέχουσα άληκτη δόση. Στη 

περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου με σταθερό επιτόκιο, προβλέπεται 

επιβάρυνση, η οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με τους τόκους 6 μηνών του προεξο-

φλημένου κεφαλαίου εφόσον δεν έχει παρέλθει το ήμισυ του χρόνου διάρκειας του 

δανείου. Επίσης, η επιβάρυνση μπορεί να είναι ίση με τους τόκους 3 μηνών του προ-

εξοφλημένου κεφαλαίου όταν έχει παρέλθει το ήμισυ του χρόνου διάρκειας του δα-

νείου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην τράπεζα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευ-

στότητας και την αδράνεια του προεξοφλημένου κεφαλαίου μέχρι την επαναχορήγη-

σή του.  

 

3.6.3 Επιτόκιο δανεισμού  
Το επιτόκιο δανεισμού καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες. Είναι δυνατόν να 

συμφωνηθεί σταθερό, κυμαινόμενο, μικτό ή ακόμα ειδικές μορφές επιτοκίου.  

Σταθερό: Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο (χωρίς ρίσκο) παραμένουν αμετάβλητα για 

τη περίοδο που έχει συμφωνηθεί η ισχύς τους. Όταν λήξει η περίοδος σταθερού επι-

τοκίου ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει επιτόκιο - κυμαινόμενο ή σταθερό (εκτός 
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του σταθερού για το πρώτο έτος) - σύμφωνα με το ότι ισχύει τότε για τα δάνεια της 

κατηγορίας αυτής.  

Το σταθερό επιτόκιο διαφέρει από το κυμαινόμενο ανάλογα με τη μεταβολή που 

προσδοκάται ότι θα επέλθει στα επιτόκια. Ανάλογα με το αν θα πρέπει να αναμένεται 

αύξηση ή μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τα σταθερά επιτόκια καθορίζονται α-

ντίστοιχα σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα των κυμαινόμενων.  

Κυμαινόμενο: προσφέρεται από όλες τις τράπεζες και μεταβάλλεται ακολουθώντας 

την πορεία των επιτοκίων, με ανάλογη ταυτόχρονα αναπροσαρμογή της δόσης.  

Τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο (υψηλό ρίσκο) συνδέονται με τη μεταβολή του 

παρεμβατικού επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. (επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις αναχρημα-

τοδότησης), προς την ίδια κατεύθυνση (αύξηση ή μείωση) αντίστοιχα και ως το δι-

πλάσιου της μεταβολής αυτής.  

Μικτό επιτόκιο: είναι συνδυασμός σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Πολλά 

προϊόντα στεγαστικής πίστης προσφέρονται με σταθερό επιτόκιο για κάποιο προκα-

θορισμένο χρονικό διάστημα, οπότε και η μηνιαία δόση του δανείου είναι σταθερή και 

αφού παρέλθει το διάστημα αυτό το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο.  

Ειδικές μορφές επιτοκίου: πρόκειται για κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο προσδιορί-

ζεται με απόλυτα διαφανή τρόπο. Συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας. Αποτελείται από το παρεμβατικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. (επιτόκιο αναφο-

ράς) πλέον του περιθωρίου το οποίο παραμένει σταθερό για ολόκληρη τη διάρκεια 

του δανείου. Το περιθώριο καθορίζεται από κάθε τράπεζα και το περιθώριο που θα 

δοθεί σε κάθε δανειολήπτη εξαρτάται από το ποσό του δανείου, το ποσοστό και το 

είδος της παρεχόμενης εξασφάλισης, το εύρος της συνεργασίας του δανειολήπτη με 

την τράπεζα και την προσφορά ανταγωνιστριών τραπεζών στον υποψήφιο δανειο-

λήπτη. Το τελικό επιτόκιο επιβάρυνσης του δανειολήπτη, αποτελείται από το επιτόκιο 

αναφοράς, το περιθώριο και την εισφορά του Ν. 128/75. (0,6% ή 0,12%)  

Το επιτόκιο υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης των δόσεων, 

καθορίζεται κατά τράπεζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως πάνω από 2,5 μονάδες, 

το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, σύμφωνα με την Π∆/ΤΕ 2393/15.07.1996.  

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται τοκοχρεολυτικά. Ο τρόπος αυτός δίνει τη δυνατό-

τητα να επιμερίζεται σε όλες τις δόσεις τμήμα του κεφαλαίου και των τόκων, ώστε το 

συνολικό άθροισμα ( η δόση του δανείου) να παραμένει σταθερό και να αποφεύγεται 

έτσι αρχική μεγάλη επιβάρυνση του δανειολήπτη από τόκους (όταν το κεφάλαιο θα 

είναι υψηλό).  



 72

Για την καλύτερη επιλογή του είδους του επιτοκίου θα πρέπει να είναι γνωστό ότι:    

(α) Στα κυμαινόμενα, εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν κατά τη διάρκεια του δανείου, το 

δάνειο θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε νέο μεγαλύτερο επιτόκιο. Όμως ο δανειολήπτης 

θα επωφελείται στην περίπτωση μείωσης των επιτοκίων όπου πλέον το δάνειο θα 

εκτοκίζεται με το εκάστοτε νέο μικρότερο επιτόκιο.  

(β) Στα σταθερά, εφόσον τα επιτόκια μειωθούν κάτω από το συμφωνηθέν σταθερό, ο 

δανειολήπτης θα συνεχίσει να εξοφλεί το δάνειο με το συμφωνηθέν επιτόκιο, για τη 

συγκεκριμένη περίοδο που ισχύει. Επωφελείται, όμως, εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν 

πάνω από το σταθερό γιατί στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσει να εξοφλεί το δάνειο 

με το σταθερό επιτόκιο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί.  

(γ) Τα δάνεια ανώτατου επιτοκίου είναι στην πραγματικότητα δάνεια κυμαινόμενου 

επιτοκίου τα οποία εξασφαλίζουν μια «οροφή» στο κόστος δανεισμού. Αυτό σημαίνει 

ότι σε καμία περίπτωση το επιτόκιο δεν θα ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο. Με 

αυτόν τον τρόπο ο δανειολήπτης γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι η μέγιστη μη-

νιαία δόση που θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση μεγάλης ανόδου των επιτο-

κίων του ευρώ. Από την άλλη, έχει το πλεονέκτημα ότι θα επωφεληθεί από τη στιγμή 

που πρόκειται για κυμαινόμενο επιτόκιο, όταν υπάρχει μείωση επιτοκίων.  

 

3.6.4 Είδη εξασφαλίσεων 
Πέρα από τις ενοχικές εξασφαλίσεις, όπως είναι η υπογραφή των εγγυητών, οι ε-

μπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται στα στεγαστικά δάνεια είναι η υποθήκη 

και η προσημείωση υποθήκης. 

Η προσημείωση υποθήκης δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα της προτίμησης για εγ-

γραφή υποθήκης. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν υποθήκη υπό αίρεση. Γράφε-

ται με απόφαση του Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση της τράπεζας και με τη συναί-

νεση του πελάτη. Η εξάλειψη της προσημείωσης γίνεται είτε με την συναίνεση την 

τράπεζας είτε με απόφαση του δικαστηρίου. Το ενυπόθηκο ακίνητο πρέπει να ασφα-

λίζεται με δικαιούχο την τράπεζα.  

Όσον αφορά στην Υποθήκη και στην Προσημείωση Υποθήκης σημειώνεται ότι υ-

πάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην τάξη/σειρά υποθήκης και τη σειρά ενυπόθηκου 

δανειστή. Η τάξη (σειρά) υποθήκης/προσημείωσης καθορίζεται από την ημέρα εγ-

γραφής της, ενώ η σειρά ενυπόθηκου/προσημειούχου δανειστή καθορίζεται από την 

προτεραιότητα του στην εγγραφή των βαρών επί ακινήτου. 

Η πλειονότητα συνήθως των προϊόντων της τράπεζας εξασφαλίζεται με προσημείω-

ση υποθήκης επί ακινήτου. 

Σύμφωνα με την τεχνική προσέγγιση η τράπεζα μπορεί να προσημειώσει για στεγα-

στικό δάνειο:  
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• Κατοικία  

• Οικόπεδο (άρτιο και οικοδομήσιμο)  

• Επαγγελματική στέγη (γραφείο ή εμπορικό κατάστημα).  

Η τράπεζα δεν προσημειώνει:  

• Συνεργεία, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και γενικά 

ακίνητα καθαρά επαγγελματικής χρήσης  

• Αποθήκες και υπόγεια  

• Παλαιά μη συντηρημένα ακίνητα  

• Ακίνητα που στεγάζουν κοινωφελή ιδρύματα.  

Σύμφωνα με τη νομική προσέγγιση η τράπεζα δύναται να προσημειώσει το ακίνητο 

όταν:  

• Οι ιδιοκτήτες του είναι φυσικά πρόσωπα  

• Όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου συμμετέχουν στο δάνειο  

• Οι τίτλοι του ακινήτου είναι σε νομική τάξη (δηλαδή βάρη, διεκδικήσεις, αγω-

γές, κατασχέσεις κ. τ .λ.)  

Ακατάλληλο για εξασφάλιση είναι το ακίνητο όταν:  

• ∆εν συμμετέχουν στο δάνειο όλοι οι ιδιοκτήτες του 

• Το ακίνητο προέρχεται από έκτακτη χρησικτησία  

• Το ακίνητο έχει βάρη από φυσικό πρόσωπο  

• Οι τίτλοι του ακινήτου δεν είναι σε νομική τάξη.  

 

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστούν δύο έννοιες που χρησιμοποιού-

νται συχνά στην χορήγηση στεγαστικών δανείων και είναι το ακίνητο σκοπού και το 

ακίνητο εξασφάλισης. Ακίνητο σκοπού είναι το ακίνητο για το οποίο προορίζονται τα 

χρήματα του δανείου. Ακίνητο εξασφάλισης είναι το ακίνητο που θα προσημειωθεί 

από την τράπεζα (προσημειωμένο) για τη διασφάλιση αποπληρωμής του δανείου.  

Το ακίνητο σκοπού και το ακίνητο εξασφάλισης μπορεί να ταυτίζεται (να είναι το ίδιο 

δανειοδοτούμενο και προσημειωτέο) ή να είναι διαφορετικό. Επίσης, μπορεί να υ-

πάρχει πάνω από ένα ακίνητο σκοπού. Π.χ. δάνειο για αγορά κατοικίας στο Πανόρα-

μα και επισκευή κατοικίας στη Χαλκιδική. Τέλος, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα 

από ένα ακίνητα προεξόφλησης.  

 

3.6.5 Η διασφαλιστική αξία 
Η διασφαλιστική αξία είναι η αξία που καλύπτει την τράπεζα για το υπό χορήγηση 

δάνειο. Προκύπτει από την αγοραία αξία του προσφερόμενου για εξασφάλιση ακινή-
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του επί το ποσοστό εξασφάλισης, μειωμένη κατά τα τυχόντα προηγούμενα βάρη υ-

πέρ τρίτων ή τις ενήμερες οφειλές προς την τράπεζα. 

∆.Α.= (Αγοραία αξία * ποσοστό εξασφάλισης ) – προηγούμενα βάρη ή /και ενήμερες 

οφειλές. 

Σε περίπτωση βάρους υπέρ της τράπεζας από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό α-

φαιρείται το εγγεγραμμένο βάρος και όχι το υπόλοιπο του. 

Η διασφαλιστική αξία, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη προηγούμενων βαρών στο προ-

σφερόμενο ακίνητο, καθορίζεται με ποσοστό εξασφάλισης: 

• 70%: Εφόσον υφίστανται βάρη υπέρ τρίτων, αφαιρούμενων των εγγεγραμμένων 

βαρών. 

• 75%: Εφόσον δεν υφίστανται βάρη (ακίνητο ελεύθερο βαρών).  

• 75%-100%: Για επιλεγμένους πελάτες (άριστης πιστοληπτικής ικανότητας), με 

έγκριση της διεύθυνσης κτηματικής πίστης, αφαιρούμενων ανάλογα των τυχόν 

εγγεγραμμένων βαρών ή των υφιστάμενων ενήμερων οφειλών. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ύψος του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δια-

σφαλιστική αξία εκτός εάν προσφέρονται πρόσθετες ασφάλειες, όπως άλλο ακίνητο, 

κινητές αξίες κ.λ.π. 

 

3.7  Χορήγηση δανείων 
Οι κανόνες χορήγησης δανείων καθορίζονται από το Π∆/ΤΕ 1955/1991, το οποίο 

δέχτηκε ορισμένες τροποποιήσεις από το Π∆/ΤΕ 2523/2003. Σύμφωνα λοιπόν με 

τις παραπάνω πράξεις ισχύουν τα παρακάτω: 

• Το ύψος και οι όροι των δανείων καθορίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι 

χρηματοδοτήσεις   αφορούν   ακίνητα   που   προορίζονται για ιδιόχρηση ως 

κατοικίες, ή πάσης φύσεως ακίνητα που προορίζονται για εκμετάλλευση ενώ 

επιτρέπεται και η χρηματοδότηση της αξίας του οικοπέδου όπου θα ανεγερθεί 

το κτίριο. 

• διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις χορηγήσεις δα-

νείων:   

α)  δανείων στεγαστικού ταμιευτηρίου,    

β)  στεγαστικών δανείων δημοσίων υπαλλήλων,     

γ)  στεγαστικών δανείων τραπεζοϋπαλλήλων,  

δ)  δανείων εργατικής και λαϊκής κατοικίας,  

ε) στεγαστικών δανείων προς διάφορες κατηγορίες πληγέντων, αγροτικών 

στεγαστικών δανείων και δανείων που αφορούν παραδοσιακά ή διατηρητέα 

κτίρια. 
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• Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να 

χορηγούν δάνεια για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη υποχρεώσεων από 

υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί με ελεύθερα διαπραγμα-

τεύσιμο επιτόκιο, με την προϋπόθεση το προϊόν της δανειοδότησης να μεταφέ-

ρεται άμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει χορηγήσει το εξοφλούμενο δάνειο, 

χωρίς τη μεσολάβηση του δικαιούχου του νέου δανείου. 

Η πελατειακή βάση - στόχος των περισσοτέρων τραπεζών, είναι κατά κύριο λόγο 

φυσικά πρόσωπα ηλικίας 35-55 ετών. Η πολιτική προσέγγισης των δυνητικών πελα-

τών που ακολουθείται από τις περισσότερες τράπεζες περιλαμβάνει αποστολή ενη-

μερωτικών επιστολών, διενέργεια τηλεφωνικών επικοινωνιών, ανάπτυξη συνεργα-

σιών κ.α. 

Οι λόγοι για τους οποίους ένας πελάτης μπορεί να κάνει αίτηση για στεγαστικό δά-

νειο είναι οι εξής: 

• Αγορά ακινήτου: αφορά στην αγορά ακινήτου ή οικοπέδου. 

• Ανέγερση ακινήτου: αφορά στην εξ αρχής κατασκευή κτιρίου. 

• Αποπεράτωση ακινήτου: αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών σε ημιτελές κτίριο. 

• Επέκταση ακινήτου: αφορά στην αύξηση του μεγέθους κτιρίου. 

• Βελτίωση ακινήτου: αφορά στην μεταβολή που αυξάνει το χρόνο ωφέλιμης ζωής 

του κτιρίου. 

• Επισκευή ακινήτου: αφορά στην αποκατάσταση βλάβης σε κτίριο με σκοπό την 

επαναφορά του στην αρχική κατάσταση. 

• Συντήρηση ακινήτου: αφορά στην τεχνική επέμβαση με σκοπό τη διατήρηση του 

κτιρίου στην αρχική κατάσταση. 

 

Οι δικαιούχοι των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα ανήκουν σε μία από τις παρα-

κάτω κατηγορίες: 

1. Φυσικά πρόσωπα, Έλληνες υπήκοοι 

2. Φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. Υπήκοοι κρατών μη μελών της Ε.Ε., αρκεί να μένουν και να φορολογούνται            

τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελλάδα. 

4. Μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι και επιθυμούν 

να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα για ιδιοκατοίκηση (π.χ. κατά τη διάρκεια δια-

κοπών τους) ή για εκμετάλλευση / επένδυση. Επίσης είναι απαραίτητο ο πιστού-

χος πλην των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση και εκταμίευση του 

δανείου του, να προσκομίσει συστατική επιστολή από την τράπεζα του εξωτερι-

κού με την οποία συνεργάζεται. 
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5. Επενδυτές - μόνιμοι κάτοικοι της χώρας οι οποίοι αγοράζουν κάποιο ακίνητο α-

ποκλειστικά για την εκμετάλλευση του και την παραγωγή μηνιαίου ή ετήσιου κα-

θαρού εισοδήματος, ή αλλοδαποί που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι και επιθυμούν 

να αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα για ιδιοκατοίκηση ή εκμετάλλευση.  

Εκτός από το αιτούμενο ποσό του δανείου που εφόσον εγκριθεί, θα εκταμιευθεί και 

θα δοθεί στον πελάτη που συγκεντρώνει τα απαραίτητα κριτήρια που θέτει η τράπε-

ζα, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί και με διάφορα άλλα έξοδα, τα οποία υπάρχει 

περίπτωση να αποτελέσουν μέχρι και ανασταλτικό παράγοντα της τελικής συμφωνί-

ας ή συνηθισμένο σημείο προστριβής μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, όπως θα 

εξετάσουμε και σε επόμενο κεφάλαιο. Τα συνήθη έξοδα είναι: 

• Έξοδα προέγκρισης / αξιολόγησης αίτησης 

• Έξοδα τεχνικής υποστήριξης 

• Έξοδα νομικής Υποστήριξης 

• Έξοδα άρσης εμπραγμάτων εξασφαλίσεων 

• Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης 

 

3.7.1 ∆ιαδικασία χορήγησης 
Η συνήθης διαδικασία χορήγησης αποτυπώνεται στο Σχήμα 1: 

1

2

3

4

5

6

7

8

ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ -
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΥΨΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

∆ΑΝΕΙΟΥ 

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ
∆ΑΝΕΙΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ 
(ΕΚΤΟΣ ΕΓΓ. ΕΛΛ. 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

 
Σχήμα 3.1 ∆ιαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου 
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ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο: Αίτηση – ∆ικαιολογητικά 

Η τράπεζα δημιουργεί μια πρώτη εικόνα του υποψήφιου πελάτη ακολουθώντας τις πα-

ρακάτω διαδικασίες: 

1. Συνέντευξη με τον πελάτη προκειμένου να διερευνηθεί ο σκοπός του δανείου. 

2. Έρευνα της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης του πελάτη με βάση τα 

τρία τελευταία εκκαθαριστικά του. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σταθερότητα του 

επαγγέλματος και η πηγή των εισοδημάτων του υποψήφιου δανειολήπτη. 

3. Έρευνα για τυχόν υποχρεώσεις από δάνεια, καταναλωτικά ή μη. Σε περίπτωση 

ύπαρξης άλλου δανείου, ερωτάται ο ενδιαφερόμενος για το ποσό του δανείου αυ-

τού, τη μηνιαία δόση καθώς και για τη συνέπειά του στην αποπληρωμή των δόσε-

ων. 

4. Έρευνα για σταθερά ετήσια έξοδα π.χ. ενοίκιο κατοικίας. 

 

Αν το εισόδημά του είναι ικανοποιητικό και επαρκεί για την κάλυψη των υπο-

χρεώσεών του, τότε απαιτείται η προσκόμιση και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών 

για την εξακρίβωση των προαναφερομένων στοιχείων. Στην αίτηση σημειώνεται το ε-

πιθυμητό ποσό του δανείου καθώς και η χρονική διάρκεια αποπληρωμής. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι για απόκτηση πρώτης κατοικίας μπορούν να επωφεληθούν από τις φορολο-

γικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία ανάλογα με την 

οικονομική και την οικογενειακή τους κατάσταση.  

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου είναι: 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας 

2. Τα τρία τελευταία εκκαθαριστικά στην περίπτωση μισθωτού, ή τα τρία τελευταία 

αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία 

3. Τρεις τελευταίες αποδείξεις μισθοδοσίας ή κατά περίπτωση 

4. Επιστολή εργοδότη που να δηλώνει: προϋπηρεσία, παρούσα θέση και μηνιαίες 

αποδοχές 

5. Σε περίπτωση καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση ο πιστούχος 

πρέπει να προσκομίσει: 

• Τίτλο ιδιοκτησίας του προς προσημείωση ακινήτου 

• Πιστοποιητικό   μεταγραφής  του   συμβολαίου   αγοράς  και   πιστοποιητικό 

• ιδιοκτησία του πωλητή 

• Οικοδομική άδεια 

• Τοπογραφικό διάγραμμα 

• ∆ιάγραμμα κάτοψης 
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• Πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής της 

στο υποθηκοφυλακείο 

6. Σε  περίπτωση ενεχυρίασης, ο πιστούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην τρά-

πεζα τα απαιτούμενα έγγραφα κατά περίπτωση (αξιόγραφα, τίτλους κλπ.) 

7. Για κατοίκους εξωτερικού, συχνά ζητείται κάποιος εγγυητής με διεύθυνση στην 

Ελλάδα. 

 

Αφού ο πελάτης προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθεί η διαδικα-

σία έγκρισης του δανείου. Στην περίπτωση που βρεθεί οτιδήποτε επιβαρυντικό 

συνήθως η αίτηση απορρίπτεται. Εφόσον όμως ο πελάτης πληροί τις παραπάνω προϋ-

ποθέσεις, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας 

(credit scoring). Η εκτίμηση της φερεγγυότητας αποτελεί μια απόπειρα εξορθολογι-

σμού και συστηματοποίησης της εκμετάλλευσης των πληροφοριών που έχει συγκε-

ντρώσει το πιστωτικό ίδρυμα, για να αξιολογήσει τη φερεγγυότητα των χρεωστών του. 

Συνοπτικά η διαδικασία περιλαμβάνει: 

• τον έλεγχο των δυσμενών στοιχείων ή των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς 

μέσω του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». 

• την ανάλυση κοινωνικοοικονομικών στοιχείων: αξιολογείται το επάγγελμα δη-

λαδή η σταθερότητα της πηγής εισοδήματος του πελάτη και η προοπτική διατή-

ρησης ή αύξησής του, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδη-

μα και η οικονομική θέση του εργοδότη   

• την ανάλυση σταθερότητας: βαθμολογείται ο χρόνος παραμονής του υποψηφίου 

στη σημερινή κατοικία του, τα χρόνια εργασίας στη σημερινή θέση καθώς και η διάρ-

κεια εξάσκησης της παρούσας εργασίας 

• την ανάλυση ποσοστών: η τράπεζα υπολογίζει το δείκτη, που αφορά στη δυνατότη-

τα αποπληρωμής του πελάτη, εξετάζονται οι μηνιαίες στεγαστικές δαπάνες που 

σχετίζονται με την αιτούμενη δανειοδότηση, αλλά και οι μηνιαίες συνολικές δαπά-

νες, που απορρέουν από τα άλλα δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ενοίκια, κ.λ.π. (Α-

δραχτάς και Αναγνωστόπουλος 2003). 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο : Έγκριση ∆ανείου 

Στις περισσότερες τράπεζες η έγκριση δίνεται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις στεγα-

στικής πίστης των τραπεζών, όπου και προωθείται το αίτημα του πελάτη. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο : Τεχνικός έλεγχος  
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Το τρίτο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης αφορά τον τεχνικό έλεγχο. ∆ίνε-

ται εντολή σε μηχανικό για διενέργεια αυτοψίας του προς αγορά ακινήτου ή οικοπέ-

δου προς δόμηση. Μετά την αυτοψία συντάσσεται ανάλογη έκθεση και γίνεται η σχε-

τική ενημέρωση της τράπεζας. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 4ο : Καθορισμός Ύψους ∆ανείου   

Ο καθορισμός του ύψους δανείου αποτελεί το τέταρτο στάδιο της τυπικής διαδικασί-

ας χορήγησης και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ύψους δανείου δηλαδή : 

• Έγκριση του αιτούμενου ποσού ή  

• Περιορισμό του εγκριθέντος από τη ∆ιεύθυνση Κτηματικής Πίστης ποσού λόγω 

μη επαρκούς διασφαλιστικής αξίας ή  

• Απόρριψη του αιτήματος λόγω κωλύματος 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 5ο : Υπογραφή ∆ανειακής Σύμβασης  

Το πέμπτο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης αφορά στην υπογραφή της 

δανειακής σύμβασης. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 6ο : Νομική Επεξεργασία 

Η νομική επεξεργασία αποτελεί το έκτο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης 

και πραγματοποιείται μέσω της εντολής νομικής επεξεργασίας του αιτήματος δανει-

σμού. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 7ο : Έγκριση Εκταμίευσης ∆ανείου 

Αφορά την έγκριση της εκταμίευσης του δανείου. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 8ο : Εκταμίευση ∆ανείου  

Γίνεται η εκταμίευση του δανείου από τον πελάτη. 

 

3.8 Πληρωμή δόσεων 
 
Η πληρωμή των δόσεων γίνεται σε τακτά προσυμφωνηθέντα χρονικά διαστήματα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πιστούχος έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το δά-

νειο και πριν την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή έγκειται στην πολιτική της τράπεζας, 

εάν θα επιβαρύνει τον πελάτη με επιπλέον ποσό. Το ποσό αυτό είναι συνήθως οι 

τόκοι που αφορούν στο χρονικό διάστημα επί του κεφαλαίου που εξοφλείται πρόωρα. 
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Η πρόωρη εξόφληση του δανείου είναι δυνατή, χωρίς καμία επιβάρυνση ύστερα από 

την απόφαση του Αρείου Πάγου 430/2005 η οποία έκρινε καταχρηστική την μέχρι 

τότε αποζημίωση που έπρεπε να καταβάλει ο δανειολήπτης, σε περίπτωση πρόω-

ρης εξόφλησης. Πλέον η αποζημίωση της Τράπεζας σε περίπτωση πρόωρης εξό-

φλησης καταβάλλεται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση 

του Α.Π. « η πρόωρη εξόφληση είναι δικαίωμα του δανειολήπτη το οποίο αυτός α-

σκεί, προκειμένου να αποδεσμευτεί από τη διαρκή του σχέση. Προϋπόθεση είναι να 

γίνει αυτό αζημίως για την τράπεζα. Η τράπεζα ζημιώνεται από την πρόωρη εξόφλη-

ση και δικαίως αξιώνει αποκατάσταση της ζημίας της, από το δανειολήπτη. Ωστόσο 

δεν λαμβάνει κάποιο αντίτιμο-αντιπαροχή από το δανειολήπτη, αφού η πρόωρη εξό-

φληση δεν αποτελεί παροχή της τράπεζας. Αποτελεί η πρόωρη εξόφληση άσκηση 

δικαιώματος του δανειολήπτη, ο οποίος υποχρεούται να εξισορροπήσει την προκα-

λούμενη ζημία. Η ζημία που θα αποκατασταθεί υπολογίζεται βάσει του κόστους χρή-

ματος της τράπεζας, του περιθωρίου κέρδους της, του κέρδους από την επανατοπο-

θέτηση του ποσού αλλά και κάθε κέρδους, που έχει η τράπεζα από την πρόωρη εξό-

φληση». 

 

Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό ζήτημα των καταναλωτικών, αλλά και όχι μόνο 

δανειοδοτήσεων είναι αυτό της καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων. Η παρακολού-

θηση της ομαλής αποπληρωμής γίνεται είτε από το κατάστημα που χορήγησε το δά-

νειο, είτε από το αρμόδιο τμήμα καθυστερήσεων. Με τη διαπίστωση της καθυστέρη-

σης, μεγαλύτερη του μήνα συνήθως, η τράπεζα επικοινωνεί με τον πελάτη τηλεφωνι-

κά ή του στέλνει την πρώτη επιστολή υπενθύμισης. Εάν ο πελάτης δεν ικανοποιήσει 

την οφειλή του άμεσα ακολουθούν νέες κλήσεις οι οποίες συνοδεύονται από μια 

επιστολή, η οποία παραδίδεται συνήθως στον πελάτη από δικαστικό επιμελητή. Για 

όσο χρονικό διάστημα υπάρχει καθυστέρηση ο πελάτης επιβαρύνεται με τόκους υπε-

ρημερίας. 

 

Μετά την καθυστέρηση δύο ή τριών δόσεων συνήθως, τα δάνειο παρακολουθεί-

ται πλέον από το αρμόδιο τμήμα εμπλοκών και καθυστερήσεων. Αφού εξαντληθούν ό-

λες οι προσπάθειες είσπραξης το δάνειο «κλείνει» και ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασί-

ες. Με το κλείσιμο του δανείου γίνεται καταγγελία της σύμβασης. Ακολουθούν ορισμέ-

νες καθαρά νομικές διαδικασίες , που σχετίζονται με την ύπαρξη ή μη ακίνητης περι-

ουσίας στην κατοχή του πελάτη ή του τυχόν εγγυητή, ώστε η τράπεζα να προβεί σε 

κατάσχεση του ακινήτου και στη συνέχεια σε πλειστηριασμό και κατά συνέπεια σε 

μείωση ή εξόφληση της οφειλής. 
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3.9 Παράπονα - Προστασία καταναλωτή 
Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρό-

σωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση 

του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από 

την 1.7.2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, 

διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών 

και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. 

Απευθύνεται σε καταναλωτές, επαγγελματίες, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις, που 

συναλλάσσονται με τράπεζες. Σε επενδυτές – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συ-

ναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελ-

ματικές δραστηριότητες. Εξετάζει διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπε-

ζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.λπ.) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφά-

λαια, ομόλογα κ.λπ.) υπηρεσιών από Τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (Χρηματιστη-

ριακές Εταιρίες, Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρίες Επενδυτικής 

∆ιαμεσολάβησης) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. και είναι εγκα-

τεστημένες στην Ελλάδα. 

Τα παράπονα των πελατών, που υποβάλλονται και απασχόλησαν τον τραπεζικό δια-

μεσολαβητή είναι: 

• Η ελλιπής ενημέρωση κατά την προώθηση τραπεζικών και επενδυτικών προϊό-

ντων. 

• Ο συμψηφισμός υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων που τροφοδοτούνται από 

το προϊόν μισθοδοσίας ή σύνταξης, με ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια και πι-

στωτικές κάρτες. 

• Οι χρεώσεις λογαριασμών από αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ. 

• Ο τρόπος όχλησης οφειλετών αλλά και τρίτων προς τη συναλλαγή προσώπων 

(π.χ. συγγενικών) από τις εισπρακτικές εταιρίες. 

• Η μονομερής, βλαπτική για το δανειολήπτη, μεταβολή των όρων συμβάσεων χο-

ρηγήσεων (π.χ. ύψος επιτοκίου) με επίκληση της δυσμενούς οικονομικής συγκυ-

ρίας και πρόσκληση των δανειοληπτών για αποδοχή τους, με ευχέρεια χρήσης 

περιόδου χάριτος και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ή για καταγγελία 

των συμβάσεων. 

• Η μονομερής, βλαπτική για το δανειολήπτη, μεταβολή των όρων συμβάσεων χο-

ρηγήσεων (π.χ. ύψος επιτοκίου) με επίκληση της δυσμενούς οικονομικής συγκυ-

ρίας και πρόσκληση των δανειοληπτών για αποδοχή τους, με ευχέρεια χρήσης 

περιόδου χάριτος και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ή για καταγγελία 

των συμβάσεων. 
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Στην κατεύθυνση της πλήρους ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά 

ιδρύματα της χώρας, κινείται και η Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 

2501/31.10.2002, που συμπλήρωσε και κωδικοποίησε σε ενιαίο κείμενο, τις ισχύου-

σες διατάξεις περί διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών, μετα-

ξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά.  
Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί: 

• στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν στην ενημέρωση των συναλ-

λασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοοικονο-

μικό περιβάλλον του ελεύθερου ανταγωνισμού, που έχει πλέον διαμορφωθεί και 

τη διεθνοποίηση των αγορών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• στην παροχή επαρκούς ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τις τράπεζες, 

ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες και του μη έμπειρου καταναλωτή. 

• στο να μπορεί να συγκρίνει κάποιος και ειδικότερα ο μη έμπειρος συναλλασσόμε-

νος, τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

• στην ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

• στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να έχουν οι διαφημίσεις τους περιε-

χόμενο απλό, κατανοητό και αληθές. 

 

3.10  Η Στεγαστική Πίστη στην Ε.Τ.Ε. 
 

3.10.1 Η Πολιτική της Ε.Τ.Ε. στη Στεγαστική Πίστη 
Η συγχώνευση της Ε.Τ.Ε. με την Κτηματική Τράπεζα το 1998 της έδωσε την δυνατό-

τητα να αποκτήσει ένα ισχυρό και εξειδικευμένο τμήμα στεγαστικής πίστης. Η εμπει-

ρία των στελεχών καθώς και ο αριθμός των συμβάσεων με προϊόντα στεγαστικής πί-

στης έφεραν θετικά αποτελέσματα. Για την παραγωγή των προϊόντων στεγαστικής 

πίστης λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα πώλησης επιπλέον συμπληρωματικών ή 

αλληλένδετων προϊόντων με το αγοραζόμενο προϊόν ή με το προφίλ του πελάτη. 

Το 2000 ήταν το έτος της εδραίωσης της Εθνικής Τράπεζας ως ηγέτιδας δύναμης στο 

χώρο της λιανικής τραπεζικής. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του βασικού 

της στρατηγικού στόχου, που διατυπώθηκε στις αρχές του 1999 να αναδειχθεί ως η 

Τράπεζα της Ελληνικής οικογένειας. 

Η θεαματική αύξηση των νέων εκταμιεύσεων το 1999 και το 2000 συνοδεύεται και 

από εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στα νέα δάνεια (δεί-

κτης νέων επισφαλειών 0,19%), εξέλιξη που οφείλεται στη ριζική αναδιάρθρωση της 

πιστοδοτικής διαδικασίας κατά την περίοδο αναφοράς, η οποία ελέγχεται πλέον κε-

ντρικά. 
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Υπό το πρίσμα των παραπάνω η Ε.Τ.Ε. προχώρησε ήδη στη δημιουργία νέων προ-

ϊόντων και υπηρεσιών τόσο στον τομέα της στεγαστικής πίστης όσο και στο τομέα 

των επενδυτικών υπηρεσιών. Από το 2001 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσφέ-

ρει τρία νέα πρωτοποριακά και ευέλικτα δανειοδοτικά προγράμματα στην κατηγορία 

ΕΘΝΟΣΤΕΓΗ και δίνει τη δυνατότητα, σε κάθε ελληνική οικογένεια, να αποκτήσει κα-

τοικία με Ευρωπαϊκούς όρους.  

Την περίοδο 2001-2005 η μείωση των επιτοκίων και η σημαντική αύξηση της χρημα-

τοδότησης για στεγαστικά δάνεια συνέβαλαν στη μεγάλη άνοδο της ιδιωτικής οικοδο-

μικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία των εκταμιεύσεων νέων στεγα-

στικών δανείων. Η Τράπεζα ενεργοποιώντας ευρείας κλίμακας πρόγραμμα προώθη-

σης των πωλήσεων κατάφερε να παρουσιάσει  το 2005 αύξηση  34% σε σχέση  με 

την αντίστοιχη περίοδο τον 2004. 

Παράλληλα με τις πωλήσεις προϊόντων στεγαστικής πίστης η τράπεζα προσπαθεί 

τόσο με ενεργητικούς τρόπους όσο και παθητικούς τρόπους να αυξήσει τις πωλήσεις 

και άλλων προϊόντων. Μια πλειάδα προϊόντων όπως η χορήγηση καταναλωτικών δα-

νείων, πιστωτικών καρτών, η σύνδεση των λογαριασμών κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ ) με το σύστημα εντολών πάγιων υπηρεσιών, η παροχή ελέγχου του τραπε-

ζικού λογαριασμού μέσω διαδικτύου και μια σειρά άλλων προϊόντων παρέχονται 

στους ήδη υπάρχοντες πελάτες και οι καλύτεροι αυτών σύμφωνα με τις απόψεις στε-

λεχών του δικτύου της Ε.Τ.Ε. είναι οι πελάτες της στεγαστικής πίστης. 

Οι επαφές του δικτύου των καταστημάτων με τους κατά τόπους επαγγελματίες που 

διαχειρίζονται την αγορά ακινήτων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην 

αύξηση της πώλησης προϊόντων στεγαστικής πίστης μέσα από τις τεχνικές των δια-

σταυρούμενων πωλήσεων. Στον τομέα των ενεργητικών πωλήσεων τα στελέχη των 

υπηρεσιών της διοίκησης της Ε.Τ.Ε. δηλώνουν ότι το βάρος της καμπάνιας με στόχο 

τις διασταυρούμενες πωλήσεις εξαρτάται από τις συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον.  

Τα προϊόντα που έχουν συνδεθεί με την στεγαστική πίστη στην Ε.Τ.Ε. και προωθού-

νται με τεχνικές διασταυρούμενων πωλήσεων στους πελάτες χωρίζονται σε δύο κα-

τηγορίες. Τα άμεσα που συνδέονται ευθέως με το προϊόν π.χ. τη λήψη ενός στεγαστι-

κού δανείου και τα έμμεσα που αποτελούν τα υπόλοιπα τραπεζικά προϊόντα. 

Άμεσα συνδέονται τα ασφαλιστικά προϊόντα για τα οποία η Ε.T.E. προωθεί τα προϊό-

ντα της εταιρίας του ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η τράπεζα έχει εντάξει στην 

επιχειρησιακή της κουλτούρα την παροχή ασφάλειας και προστασίας για τους πελά-

τες της, ενώ ταυτόχρονα αναθεωρεί την παλαιά αντίληψη του «περιττού» και «πολύ-

πλοκου» χαρακτήρα της ασφάλισης με τη συνειδητοποίηση των ωφελειών που πα-

ρέχει μέσα από απλές και σαφείς διαδικασίες. Στα ασφαλιστικά προϊόντα περιλαμβά-
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νεται η ασφάλιση ζωής των δανειοληπτών ή των εγγυητών των στεγαστικών δανείων 

σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας. Στα πλαίσια της πώλησης του στεγαστι-

κού δανείου προωθείται η παραπάνω ασφαλιστική παροχή η οποία και δημιουργεί 

την εικόνα ενδιαφέροντος της τράπεζας στην κατεύθυνση ικανοποίησης των μακρο-

πρόθεσμων αναγκών του πελάτη για διασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του 

δανείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως ασθένεια, ατύχημα κλπ. Σε περίπτωση 

επέλευσης του κινδύνου η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει για λογαριασμό του ασφα-

λισμένου το υπόλοιπο του δανείου προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό αφ' ενός τον 

δανειολήπτη από δυσάρεστες οικονομικές καταστάσεις αφ' ετέρου την τράπεζα από 

δύσκολες καταστάσεις (ενεργοποίηση υποθήκης). 

Επιπρόσθετα η σύνδεση με τα προϊόντα της στεγαστικής πίστης αναπτύσσεται στο 

δίκτυο των καταστημάτων της Ε.Τ.Ε. και στα εξής προϊόντα  : 

Λογαριασμός καταθέσεων. Μαζί με το στεγαστικό δάνειο παρέχεται το άνοιγμα λογα-

ριασμού καταθέσεων δωρεάν και η κάρτα κίνησης του λογαριασμού η οποία εκτός 

της δυνατότητας χρήσης σε ATM για συναλλαγές όλο το 24ώρο έχει την δυνατότητα 

χρήσης σε άλλες τράπεζες μέσω του συστήματος DIAS αλλά και στο εξωτερικό ως 

χρεωστική κάρτα με τα σήματα MAESTRO και CIRRUS. Η προώθηση της χρήσης 

της κάρτας μειώνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών έχοντας παράλληλα τον 

πελάτη μόνιμα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο της Ε.Τ.Ε.. 

Μισθοδοτικός λογαριασμός. Είναι ένας έντοκος λογαριασμός όπου εισέρχονται χρή-

ματα από την μισθοδοσία του πελάτη. Στόχος είναι η σύνδεση του λογαριασμού με 

πάγια εντολή αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου η οποία πιστοποιεί τη χρημα-

τοροή σε σταθερές περιόδους. Παράλληλα ο λογαριασμός παρέχει τη δυνατότητα 

ορίου υπερανάληψης το οποίο εξαρτάται από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του 

πελάτη που εισέρχονται στον λογαριασμό. Επίσης παρέχονται εκπτώσεις στα επιτό-

κια καταναλωτικών δανείων 15% και έκπτωση στο επιτόκιο άρσης βαρών για μετα-

φορά υπολοίπων δανείων και πιστωτικών καρτών από άλλες τράπεζες. Ακόμη είναι 

δυνατόν να χορηγηθούν επιπλέον δάνεια χωρίς ετήσια έξοδα καθώς και δωρεάν 

συνδρομή με έκπτωση στο επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας για όλη τη διάρκεια του 

στεγαστικού δανείου ή του μισθοδοτικού λογαριασμού. 

Internet Banking. Αποτελεί τη νέα υπηρεσία όπου ένα ATM προσομοιάζεται στην ο-

θόνη του προσωπικού Η/Υ του πελάτη. Η παροχή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον πε-

λάτη μιας πλήρους και συνεχούς ανανεούμενης γκάμας υπηρεσιών από οποιοδήποτε 

σημείο με την χρήση ενός Η/Υ σε ένα ασφαλές περιβάλλον στα πλαίσια της διεθνούς 

πιστοποίησης κρυπτογραφικών μεθόδων μεταφοράς δεδομένων. Η σύνδεση της υ-

πηρεσίας με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης εξασφαλίζει τις χρηματοροές και ταυτό-

χρονα ενημερώνει για τις δυνατότητες. 
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Πάγιες εντολές. Οι υπηρεσίες αυτές προωθούνται παράλληλα με τη λήψη του στεγα-

στικού δανείου μιας και αποτελούν δυνατότητες για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών 

δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών υπηρεσιών αφέλειας. Η χρήση αυτών των υπη-

ρεσιών παρέχει στην Ε.Τ.Ε. τη δυνατότητα της γνώσης της οικονομικής κατάστασης 

του πελάτη για προώθηση νέων προϊόντων καθώς και πολύτιμα δεδομένα για την 

οικονομική του συμπεριφορά προκειμένου το τμήμα μάρκετινγκ να προσδιορίσει το 

προφίλ του αλλά και να σχεδιάσει νέα προϊόντα. 

 

3.10.2 ∆ιάρθρωση χαρτοφυλακίου 
Το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελείται από στεγαστικά 

δάνεια και χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, τομείς στους οποίους η ΕΤΕ έχει 

αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς, σε αντιδιαστολή με τα καταναλωτικά δάνεια 

και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη συντηρητική διάρθρωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου οφείλεται στη συνετή πολιτική διαχείρισής του. 

Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων κινδύνων και επι-

κεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη των χρημα-

τοδοτήσεων με εξασφαλίσεις. Οι συνεχείς προσπάθειες αποτελεσματικής διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσοστού μη ε-

ξυπηρετούμενων δανείων στο 3,3% το ∆εκέμβριο του 2008, ποσοστό αμετάβλητο σε 

σχέση με το τέλος του 2007. Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά το τέταρτο τρίμηνο και εν 

μέσω συνθηκών ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας στην αγορά, ο δείκτης μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων αυξήθηκε μόνο κατά 14 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγού-

μενο τρίμηνο. 

Επιπλέον, όσον αφορά το συναλλαγματικό κίνδυνο, τονίζεται ότι οι χορηγήσεις λιανι-

κής του Ομίλου σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνόλου, κα-

θώς στην Τουρκία έχουν δοθεί αποκλειστικά σε τοπικό νόμισμα ενώ το σύνολο των 

μη καλυπτόμενων με εξασφαλίσεις δανείων λιανικής σε ξένο νόμισμα στη ΝΑ Ευρώ-

πη ανέρχεται σε € 360 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 0,6% του συνόλου των δανεί-

ων. 

Παρόλα αυτά, η ταχεία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος επέβαλε το σχηματισμό 

αυξημένων προβλέψεων το τελευταίο τρίμηνο, ύψους  228 εκατ. (1,4% επί των μέ-

σων δανείων). Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης προ εξασφαλίσεων διαμορφώθηκε 

στο 75%, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι πολλαπλές εξασφαλίσεις η κάλυψη αυξάνε-

ται σε επίπεδα άνω του 170%. 

Περαιτέρω, ενόψει συνεχιζόμενης επιδείνωσης, η Τράπεζα φρόντισε για τη μεταφορά 
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προσωπικού από εγκριτικές διαδικασίες, στην είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσε-

ων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές εξωτερικού. Επίσης, αναμόρφωσε την 

πολιτική είσπραξης καθυστερούμενων δανείων. 

Όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, κυριαρχούν οι ασφαλείς 

τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού ∆ημοσίου, τα οποία ανέρχονται σε 15 δισεκα-

τομμύρια ευρώ, αποτελώντας σχεδόν το 90% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σημειώ-

νεται, εξάλλου, ότι η μέση πιστοληπτική διαβάθμιση του εμπορικού και διαθέσιμου 

προς πώληση χαρτοφυλακίου είναι Α+/Α, ενώ τα χαρτοφυλάκια είναι καλυμμένα με 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

3.10.3 Κτηματική πίστη 
Το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος χορηγήσεων 

λιανικής της ΕΤΕ (σύνολο ανοίγματος 18,7 δισεκατομμύρια € στις 31.12.2008). Κατά 

συνέπεια, η παρακολούθησή του είναι, αφενός, αδιάλειπτη, αφετέρου, αξιοποιεί τε-

χνικές ανάλυσης ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Η εντατικοποίηση των ενεργειών εί-

σπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών στα στάδια προσωρινής καθυστέρησης και η υιο-

θέτηση αυστηρού πλαισίου στην εγκριτική διαδικασία συγκράτησαν το δείκτη καθυ-

στερήσεων άνω των 180 ημερών στο 2,7% έναντι 2,5% το ∆εκέμβριο του 2007. 

Παράλληλα με το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η Τράπεζα εφαρμόζει από τις αρχές 

του 2008 και για τα στεγαστικά δάνεια την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθμίσεων 

για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου. Τα δάνεια 

κατατάσσονται σε ομάδες με βάση τα στοιχεία του πιστούχου, της πιστοδότησης και 

της ληξιπροθεσμίας που πιθανώς θα παρουσιάζεται κατά τη στιγμή της κατάταξης. 

Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα για την εκτίμηση της Πιθανότητας Αθέτησης (ΠΑ), που 

έγινε αποδεκτό από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατατάσσει τα δάνεια σε 13 ομοειδείς 

ομάδες, εκ των οποίων οι 4 αφορούν δάνεια που χορηγήθηκαν εντός του τελευταίου 

έτους και οι υπόλοιπες 9 αφορούν παλαιότερα δάνεια που έχουν ήδη παρουσιάσει 

σημεία “ωρίμανσης”. Σε κάθε μία από τις ομοειδείς αυτές ομάδες αναλογεί και διαφο-

ρετική ΠΑ. 

Η κατανομή του συνολικού πλήθους των στεγαστικών δανείων για το ∆εκέμβριο 2008 

φαίνεται στο ∆ιάγραμμα 4, στο οποίο οι ομοειδείς ομάδες έχουν καταταγεί με αύξου-

σα πιθανότητα αθέτησης (από το Α προς το Ν). Έτσι παρατηρείται ότι το ένα τρίτο 

(32%) του πληθυσμού κατανέμεται στην ομάδα Β “χαμηλού” πιστωτικού κινδύνου, 

ενώ το 60% παρουσιάζει ΠΑ μικρότερη του 1% (ομάδες Α ως και G). Το 9% της αθέ-

τησης αφορά κυρίως δάνεια με πολύ μικρά υπόλοιπα, που έχουν δοθεί στο παρελ-

θόν.  



 87

Από την άλλη, η εκτίμηση της Ζημίας σε Περίπτωση Αθέτησης (ΖΠΑ) βασίστηκε σε 

μια μακρά χρονική περίοδο (1990 – 2006) για την οποία αντλήθηκαν δεδομένα τόσο 

αθετήσεων όσο και συνεπαγόμενων εισπράξεων (ταμιακών ροών). Ως εκ τούτου, ή-

ταν δυνατή η διαφοροποίηση της ΖΠΑ αφενός ανάλογα με το είδος του στεγαστικού 

προϊόντος (επιδότηση επιτοκίου, εγγύηση του Ελληνικού ∆ημοσίου) και αφετέρου 

ανάλογα με το χρόνο παραμονής στην κατάσταση της αθέτησης. 

Παρά τον πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων στις οποίες τελικά ρευστοποιήθηκε το 

υπέγγυο ακίνητο, τόσο λόγω κεντρικών υπουργικών αποφάσεων όσο και λόγω επι-

χειρηματικής απόφασης της Τράπεζας, παρατηρείται ότι το ποσοστό ανάκτησης είναι 

ιδιαίτερα υψηλό και υπερβαίνει το 75%  επί των συνολικών ποσών σε αθέτηση εντός 

10 ετών, και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (επιδοτούμενων και μη επιδοτούμενων 

δανείων). 
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∆ιάγραμμα 4. Πιθανότητες αθέτησης στεγαστικών δανείων 2008 

 

3.10.4 Η επίδραση της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης 
Ο τομέας της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα δέχτηκε έντονα τις επιδράσεις των 

ανοδικών επιτοκίων, των συνθηκών πιστωτικής στενότητας και της διαφαινόμενης 

οικονομικής επιβράδυνσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Η Εθνική Τράπεζα, 

τηρώντας τη δέσμευσή της για απρόσκοπτη χρηματοδότηση των στεγαστικών ανα-

γκών των νοικοκυριών, όχι μόνο συνέχισε την ομαλή χρηματοδοτική της λειτουργία, 

αλλά διεύρυνε το μερίδιο αγοράς της. 

Τα υπόλοιπα του στεγαστικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας ανήλθαν σε €18,7 δισε-

κατομμύρια, έναντι €16,4 δισεκατομμύρια του 2007, αυξημένα κατά 14% και έναντι € 

13,9 δισεκατομμύρια, το 2006, αυξημένα κατά 18,7% (Σχήμα 3.2).  



 88

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΟΥΣ-ΕΚΑΤ. €)
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Σχήμα 3.2 Υπόλοιπα έτους στη Στεγαστική Πίστη 

 

Οι νέες χορηγήσεις του 2008 ανήλθαν σε E 3,5 δισεκατομμύρια ενώ οι νέες χορηγή-

σεις του 2007 έφτασαν τα € 4,0 δισεκατομμύρια. έναντι € 3,6 δισεκατομμύρια. του 

2006 (Σχήμα 3.3).  
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Σχήμα 3.3 Νέες χορηγήσεις στη Στεγαστική Πίστη 
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Ο ρυθμός αύξησης των υπολοίπων υπερέβη αυτόν της αγοράς, παρά τις αυξημένες 

αποσβέσεις δανείων, απόρροια του μεγέθους και της παλαιότητας του στεγαστικού 

χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ενίσχυση του μεριδίου στις νέες 

χορηγήσεις στο 31% ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε σε 24%, κατέ-

χοντας ηγετική θέση στον τομέα της χρηματοδότησης ακίνητης περιουσίας. 

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 2008, κινή-

θηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου ότι τα 

επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κινήθηκαν στα υψηλότερα επί-

πεδα από το 2001, φθάνοντας το 4,25% μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, τα 

επιτόκια της αγοράς χρήματος κινήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση 

με τα επιτόκια της ΕΚΤ, αντανακλώντας τις συνθήκες πολύ χαμηλής ρευστότητας που 

κυριάρχησαν στην αγορά. 

Η ΕΤΕ, ενόψει των παραπάνω εξελίξεων στην αγορά χρήματος, προέβη, τον Ιούλιο 

του 2008, στην αντικατάσταση του επιτοκίου αναφοράς για τα δάνεια κυμαινόμενου 

επιτοκίου, από το έως τότε ισχύον Euribor ενός μηνός στο Euribor τριών μηνών, ώ-

στε να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος χρήματος. Επιπλέον, ανέπτυξε τα προ-

σφερόμενα στεγαστικά προϊόντα, στοχεύοντας σε χαμηλά επιτόκια εκκίνησης. Ενδει-

κτικά αναφέρεται ότι για την αρχική χαμηλότοκη περίοδο προσφέρονταν κατά τη 

διάρκεια του 2008 επιτόκια από 3,7% ως 4,3%. Επίσης, προώθησε τα προϊόντα Ε-

ΣΤΙΑ 1+3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ και ΕΣΤΙΑ 1+5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ, οποία προσφέρουν ανταγωνιστι-

κά σταθερά επιτόκια για τα πρώτα τέσσερα και έξι έτη του δανείου αντίστοιχα, σημεί-

ωσαν ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω της χαμηλής αρχικής τιμολόγησης και της μεσοπρόθε-

σμης σταθερότητας που προσφέρουν. Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο κατά την αρχι-

κή περίοδο έτυχαν της ευρύτερης αποδοχής της πελατείας και αποτέλεσαν την πλει-

ονότητα των νέων χορηγήσεων του έτους, με 71,4% ποσοστό συμμετοχής. 

Το 2008, η Τράπεζα διεύρυνε περαιτέρω τη συνεργασία της με εναλλακτικά δίκτυα 

προώθησης στεγαστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, το 30% των νέων χορηγήσεων 

πραγματοποιήθηκε μέσω της διαμεσολάβησης τρίτων, έναντι 22% το 2007, έναντι 

7% το 2006 και μόλις 2% το 2005. 

Τα δάνεια για πρώτη κατοικία (αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, βελτίωση) εξακο-

λουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των νέων χορηγήσεων, ενώ τα δάνεια 

για δεύτερη κατοικία ανήλθαν περίπου στο 1/3.  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του στεγαστικού χαρτοφυλακίου και την ορθολογικό-

τερη λειτουργία των πιστοδοτήσεων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένα νέο, εξελιγμέ-

νο, σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται (credit scoring), το οποίο, 

σε συνδυασμό με το υπό ανάπτυξη συμπεριφορικό υπόδειγμα διαβάθμισης πελατών 

(behavior scoring) διασφαλίζει την ποιότητα του στεγαστικού χαρτοφυλακίου και την 
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ορθολογικότερη λειτουργία των πιστοδοτήσεων επ’ ωφελεία των πελατών της. Τα 

ανωτέρω συστήματα λειτουργούν σε περιβάλλον αυτοματοποιημένης διαχείρισης των 

αιτήσεων, καθώς και παρακολούθησης της όλης χορηγητικής διαδικασίας. Τα κριτή-

ρια αξιολόγησης της πελατείας μετεξελίχθησαν, ενσωματώνοντας τους αυξημένους 

κινδύνους της αγοράς, οι οποίοι έγιναν εμφανέστεροι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

2008. 

 

3.10.5 ∆ιαχείριση κινδύνων στη λιανική τραπεζική 
Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής ξεκινά 

από την εγκριτική διαδικασία, η οποία είναι πλήρως κεντροποιημένη. Κάθε αίτημα 

χρηματοδότησης, σε οποιοδήποτε προϊόν και αν αναφέρεται, αξιολογείται με τη χρή-

ση εξειδικευμένων υποδειγμάτων έγκρισης (application scorecard). Τα στατιστικά αυ-

τά υποδείγματα ακολουθούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα της τράπεζας και η προβλεπτική τους ικανότητα παρακολουθεί-

ται συστηματικά. 

Στη συνέχεια παρακολουθείται, σε τακτική βάση και σε κεντρικό επίπεδο, η συμπερι-

φορά τους, συντάσσονται αναφορές για την ποιότητα των συστατικών χαρτοφυλακί-

ων προς τη ∆ιοίκηση και τις εμπλεκόμενες Πιστοδοτικές ∆ιευθύνσεις και προτείνονται 

μέτρα, όταν κρίνεται απαραίτητο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι οι δείκτες 

καθυστέρησης (από τις 30 έως και τις 180 ημέρες), οι αναλύσεις “σοδειών“ (vintage 

analysis) και η εξέλιξη της συχνότητας αθέτησης ανά προϊόν ή χαρτοφυλάκιο. Οι τα-

κτικές αυτές αναλύσεις είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της αντίστοιχης Εκτι-

μώμενης Ζημίας που αποτελεί και τη βάση δημιουργίας των προβλέψεων για τα χαρ-

τοφυλάκια λιανικής τραπεζικής.  

 
3.10.6 ∆ιαχείριση κινδύνων χορηγήσεων Στεγαστικής Πίστης 
Οι διαδικασίες χορηγήσεων (Σχήμα 3.4) είναι κεντρικά οργανωμένες. Οι λόγοι που 

υπαγορεύουν την οργανωτική αυτή δομή είναι οι ακόλουθοι: 

• Για την εξασφάλιση της σωστής και ενιαίας εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής 

• Για την αποτελεσματική διοχέτευση των αιτήσεων για χορηγήσεις μέσα σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία λή-

ψης των αποφάσεων και διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια και ακρίβεια 

της πληροφορίας. 

• Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της διαδικασίας εισαγωγής των πληρο-

φοριών των πελατών. 
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ΠΡΟΙΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΡΟΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΡΙΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
Πιστοληπτική 
Ικανότητα

∆άνειο 
Κάρτα

Στοιχεία πελάτη
∆όση
Έξοδα

Εκταμίευση
Υποχρεώσεις
Υπόλοιπα

Συναλλακτική 
συμπεριφορά

Ικανότητα 
αποπληρωμής

∆υσμενή
Καθυστερήσεις
Συνεργασία με 
Τράπεζα
Κάλυψη αναγκών

Εισόδημα
Υποχρεώσεις
Περιουσία
Προσωπικά & Οικογενειακά 
χαρακτηριστικά
Επαγγελματικές Προοπτικές

 
Σχήμα 3.4 Ροή ∆ιαδικασιών Στεγαστικών ∆ανείων της Ε.Τ.Ε. 

 

Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων, περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιχειρηματι-

κή ανάπτυξη, τον ποιοτικό έλεγχο περιουσιακών στοιχείων καθώς και τις προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης, η Τράπεζα διατηρεί κατάσταση παρακολούθησης 

των πιστοδοτήσεων για τις οποίες οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων είναι 

ληξιπρόθεσμες για περίοδο τριών μηνών, αλλά δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί στις χο-

ρηγήσεις σε καθυστέρηση. Τα στελέχη των πιστοδοτήσεων που είναι υπεύθυνα για 

τους πελάτες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου 

οι συγκεκριμένες χορηγήσεις να μη μεταφερθούν στις χορηγήσεις σε καθυστέρηση 

και ταυτόχρονα υποβάλλουν σχετικές μηνιαίες αναφορές. 

Ειδικότερα με τις χορηγήσεις κτηματικής πίστης, η διαδικασία χορήγησης παρακο-

λουθείται κεντρικά και αναλαμβάνεται από τη ∆ιεύθυνση Κτηματικής Πίστης. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και η ενιαία εφαρμογή 

προτύπων και διαδικασιών. Οι χορηγήσεις εξασφαλίζονται με την προσημείωση του 

ακινήτου σε ποσοστό 120% της αξίας της χορήγησης. Το μέγιστο ποσό της χορήγη-

σης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Σε πολύ ειδικές 

περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται κυρίως με το πιστω-

τικό προφίλ του δανειολήπτη, τη τοποθεσία της ιδιοκτησίας και το είδος της χρηματο-

δότησης, το ποσό της χορήγησης μπορεί να αντιστοιχεί και στο 100% της αγοραίας 

αξίας του ακινήτου. 
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Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας έχει αναπτύξει μοντέλα 

για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης (Probability of default) και της ζημίας 

από αθέτηση (Loss given default) των προϊόντων του χαρτοφυλακίου. Τα μοντέλα 

αυτά επιτρέπουν τον υπολογισμό, την εκτίμηση και παρακολούθηση των αναμενόμε-

νων και μη αναμενόμενων ζημιών για όλες τις κατηγορίες προϊόντων του χαρτοφυλα-

κίου. 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, φέρει την ευθύνη της 

παρακολούθησης και είσπραξης παλαιών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της λιανικής 

τραπεζικής. Οι στόχοι της διεύθυνσης αυτής, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη βελ-

τίωση του δείκτη ληξιπρόθεσμων χορηγήσεων, την έγκαιρη αναγνώριση και αποκα-

τάσταση των αθετούμενων χορηγήσεων, την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την αύ-

ξηση της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου της λιανικής τραπεζικής. 

Σε περιπτώσεις ύπαρξης βάσιμων ενδείξεων απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων 

κατά πελατών, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμεια-

κών ροών (εξαιρουμένων μελλοντικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) 

προεξοφλημένες με α) το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της απαίτησης, εφόσον η α-

παίτηση είναι σταθερού επιτοκίου, ή β) το τρέχον πραγματικό επιτόκιο, για απαιτή-

σεις κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ταμειακών ροών απαίτησης 

με προσημείωση λαμβάνει υπόψη τις πιθανές ταμειακές εισροές από την απόκτηση 

και πώληση του προσημειωμένου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την πι-

θανότητα κατάσχεσής του. 

Για σκοπούς διενέργειας εκτίμησης της απομείωσης, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, οι 

απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση ομοειδή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύ-

νου. Τα δάνεια σε επιχειρήσεις ομαδοποιούνται βάσει των ημερών καθυστέρησης, 

του τύπου του δανείου, του τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης και του μεγέθους 

αυτής, του τύπου των εξασφαλίσεων και λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών πιστωτι-

κού κινδύνου. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ομαδοποιούνται αντίστοιχα βάσει 

των ημερών καθυστέρησης και του τύπου του δανείου. Τα παραπάνω χαρακτηριστι-

κά λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών σε κοινές 

ομάδες απαιτήσεων με την έννοια ότι είναι ενδεικτικά της δυνατότητας των πιστού-

χων να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, και συνεκτιμώμενα με τα ιστορικά δεδομένα 

απομείωσης της αξίας απαιτήσεων των ομάδων αποτελούν τη βάση για τον υπολο-

γισμό της απομείωσης της αξίας τους. Τα ιστορικά δεδομένα απομείωσης της αξίας 

απαιτήσεων αναπροσαρμόζονται με τα τρέχοντα, προκειμένου να απεικονίσουν τις 

παρούσες συνθήκες οι οποίες δεν υφίσταντο και δεν είχαν επηρεάσει τα ιστορικά δε-
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δομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν και να εξαλείψουν τυχόν επιδράσεις τους στην 

παρούσα περίοδο. 

Ο Όμιλος ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απαιτήσεις που έχουν υποστεί 

απομείωση της αξίας τους και τουλάχιστον μία φορά το έτος, διενεργεί επανεξέταση 

των υφιστάμενων εκτιμήσεων. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέλθουν στην αξία και στο 

χρόνο είσπραξης των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις, λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή του ύψους των υφιστάμε-

νων προβλέψεων απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων, η οποία πραγματοποιείται 

με χρέωση ή πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού «απομείωση αξίας απαιτήσε-

ων». 

 

3.10.7 Προβλέψεις για ζημίες από απαιτήσεις κατά πελατών 
Οι προβλέψεις ζημιών από απαιτήσεις κατά πελατών που σχηματίζονται είναι αποτέ-

λεσμα συνεχούς αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων και των πιθανών 

ζημιών του. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων διενεργείται από μέλη της διοίκησης που 

είναι υπεύθυνα για τις διάφορες κατηγορίες πιστοδοτήσεων, με τη χρήση συγκεκρι-

μένης μεθοδολογίας και οδηγιών που επανεξετάζονται και βελτιώνονται συνεχώς. Η 

τις προβλέψεις σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει εάν υ-

πάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημίες από απομείωση του χαρτοφυλάκιο 

απαιτήσεων κατά πελατών μεμονωμένα, για χορηγήσεις που υπερβαίνουν το ποσό 

του € 1 εκατ. και συγκεντρωτικά για χορηγήσεις μικρότερης αξίας. Μία απαίτηση υ-

πόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας της όταν η αποπληρωμή του κεφαλαίου ή / 

και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, παρουσιάζει καθυστέρηση 

περισσότερο από 90 ημέρες και / ή όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, κατά την ημε-

ρομηνία αξιολόγησης, οι οποίες καταδεικνύουν ότι ο δανειολήπτης δεν θα έχει τη δυ-

νατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Συνήθως, ως βάσιμες ενδείξεις α-

πομείωσης θεωρούνται η σημαντική οικονομική δυσχέρεια του δανειολήπτη, η επι-

δείνωση της πιστοληπτικής ικανότητάς του και η πιθανότητα χρεοκοπίας του. 

Οι μεμονωμένες προβλέψεις αφορούν απαιτήσεις κατά πελατών όπου εξετάζεται με-

μονωμένα η πιθανότητα απομείωσης της αξίας τους, βάσει της καλύτερης δυνατής 

εκτίμησης της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών εισροών. Για την εκτί-

μηση των ταμειακών ροών, η διοίκηση διενεργεί εκτιμήσεις για την οικονομική κατά-

σταση του συγκεκριμένου πελάτη καθώς και για την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

οποιουδήποτε προσημειωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εγγύησης. Κάθε απαίτηση 

που έχει υποστεί απομείωση της αξίας της αξιολογείται, με βάση τα ιδιαίτερα δεδομέ-

να της, ενώ η ακολουθούμενη μεθοδολογία και οι εκτιμήσεις για τις ανακτήσιμες τα-

μειακές ροές της απαίτησης, επανεξετάζονται από ανεξάρτητα μέρη. 
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Για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας προβλέψεων ζημιών από απαιτήσεις 

κατά πελατών σε συγκεντρωτικό επίπεδο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη της παράγο-

ντες όπως ποιότητα της πίστωσης, μέγεθος χαρτοφυλακίου και άλλους οικονομικούς 

παράγοντες. Για την εκτίμηση της απαιτούμενης πρόβλεψης, διενεργούνται παραδο-

χές για το καθορισμό τόσο του τρόπου μοντελοποίησης των ζημιών, όσο και για το 

καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων, με βάση την εμπειρία και τις υφιστάμε-

νες οικονομικές συνθήκες. 

Η ακρίβεια των προβλέψεων που διενεργούνται εξαρτάται από το πόσο καλά εκτιμώ-

νται οι αναμενόμενες ταμειακές ροές στη περίπτωση των μεμονωμένων προβλέψε-

ων, καθώς και από το μοντέλο των παραδοχών και παραμέτρων που χρησιμοποιεί-

ται για το καθορισμό των προβλέψεων σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Παρόλο που τα 

παραπάνω εμπεριέχουν υποκειμενική κρίση, η διοίκηση πιστεύει ότι οι διενεργηθεί-

σες προβλέψεις είναι λογικές και δικαιολογούνται επαρκώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 
Συστήματα M.I.S. - IRIS - Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

 

4.1 Παρουσίαση κοστολογικού μοντέλου σε ελληνική τράπεζα 

Με τα  παλαιότερα συστήματα, όλα  τα τραπεζικά έξοδα, εκτός από εκείνα της 

διαχείρισης διαθεσίμων, αποδίδονται στο δίκτυο καταστημάτων . Η τράπεζα αδυνα-

τούσε να προσδιορίσει ποια ακριβώς κόστη δημιουργούνται από κάθε τομέα εργα-

σιών (π.χ. λιανική τραπεζική, επιχειρηματική τραπεζική, κ.λπ.) και κάθε ομάδα προ-

ϊόντων (π.χ. στεγαστικά, κάρτες, καταναλωτικά). Κατά συνέπεια προσδιόριζε τα κό-

στη με την παραδοσιακή μέθοδο της συνολικής αποτίμησης και τα επιμέριζε σε κάθε 

τομέα εργασιών ανεξάρτητα αν προέρχονταν από τον συγκεκριμένο τομέα εργασίας.  

Τα τελευταία χρόνια όμως με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την ευρύ-

τερη χρήση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων που συνδέουν την αμοιβή 

του προσωπικού με την επίτευξη των στόχων των καταστημάτων, έγινε εφικτή και 

αναγκαία ταυτόχρονα η παρακολούθηση της απόδοσης των καταστημάτων, μέσω 

της εφαρμογής συστημάτων M.I.S (Management Information Systems). Είναι γεγο-

νός πως οι ελληνικές τράπεζες είχαν καθυστερήσει υπερβολικά στην εγκατάσταση 

παρόμοιων πληροφοριακών συστημάτων ικανών να παρέχουν στοχευμένη πληρο-

φόρηση σε επίπεδο καταστήματος και μόνο σχετικά πρόσφατα (τελευταία 3-4 χρόνια) 

άρχισαν να χρησιμοποιούν τα συστήματα  M.I.S (Κλήμης Κ., 2008). 

 

Οι κυριότερες εφαρμογές αυτών των συστημάτων, σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυ-

ξης δικτύου είναι οι παρακάτω: 

 Εργαλείο μέτρησης της απόδοσης των καταστημάτων και κατάταξης αυτών με 

βάση επιλεγμένα κριτήρια (π.χ. αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, αποτελεσματι-

κότητα, βαθμού επίτευξης στόχων πωλήσεων, κερδοφορία, κ.α.). 

 Εργαλείο  benchmarking,  δηλ  εντοπισμού  των  Καταστημάτων  «πρωταθλη-

τών»   (over performers) και των καταστημάτων «ουραγών» (under performers) 

και ανάπτυξη ενός μηχανισμού μεταφοράς τεχνογνωσίας και «καλών πρακτικών» 

(best practices) από τα πρώτα στα δεύτερα. 

 Εργαλείο κινητοποίησης του προσωπικού, καθώς είναι εφικτή η παροχή επιπλέ-

ον αμοιβής. 

 (Bonus), στο προσωπικό των καταστημάτων που θεωρούνται ότι υπεραποδίδουν 

δηλ. ξεπερνούν τους όποιους στόχους έχουν τεθεί από τη διοίκηση της τράπεζας. 

 Εργαλείο διαχείρισης του δικτύου καθώς οι μονάδες που υστερούν σημαντικά 

στην απόδοση και μάλιστα για ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα (δηλ όχι περι-



 96

στασιακά), αποτελούν υποψήφια καταστήματα για κλείσιμο, συγχώνευση, μετε-

γκατάσταση ή και αλλαγή μορφής λειτουργίας. 

 

Στην παρούσα φάση, σκόπιμο είναι να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο 

μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των καταστημάτων (μέσω ενός συστήμα-

τος M.I.S.), όπως εφαρμόζεται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

τις αρχές της διοικητικής λογιστικής. Προκειμένου δε να είναι κατανοητή η αξία και ο 

τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος M.I.S θα πρέπει να εξηγηθεί σύντομα η 

οργανωτική δομή ενός τυπικού τραπεζικού ιδρύματος. 

Οι περισσότερες τράπεζες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από μια προϊοντική οργα-

νωτική δομή, παρά την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στη 

δημιουργία και στη διάθεση των νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κυ-

ριότεροι τομείς δραστηριότητας (lines of business- LOB) των περισσότερων ελληνι-

κών τραπεζών είναι οι εξής: 

• Λιανική τραπεζική: ο τομέας στον οποίο έχουν στραφεί όλες σχεδόν οι τράπεζες 

λόγω των σημαντικότατων περιθωρίων ανάπτυξης που έχουν διαπιστωθεί. Α-

φορά την κάλυψη του συνόλου των τραπεζικών αναγκών (π.χ. αποταμιευτικές, 

καταναλωτικές, στεγαστικές) της ονομαζόμενης λιανικής πελατείας π.χ. ιδιώτες, 

μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρηματίες (επαγγελματι-

κά δάνεια) κ.α. 

• Επιχειρηματική τραπεζική (και ναυτιλιακά): ο τομέας που εξυπηρετεί τις μεγάλες 

επιχειρήσεις και καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών τους αναγκών παρέχο-

ντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα (π.χ. ομολογιακά δάνεια, hedging, 

κ.α.). Σε αυτόν τον τομέα εντάσσονται και οι εξειδικευμένες τραπεζικές εργασίες 

προς τη ναυτιλία, κλάδο ιδιαίτερα δυναμικό στην εθνική μας οικονομία. 

• Επενδυτική τραπεζική: ο τομέας που αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είτε 

βραχυπρόθεσμα (διαχείριση διαθεσίμων, διατραπεζική αγορά), είτε με ένα πιο 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (π.χ. κεφαλαιαγορά, ομολογιακή αγορά) και παράλλη-

λα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισα-

χθούν στο χρηματιστήριο και αναλαμβάνει υπηρεσίες αναδοχής και θεματοφυ-

λακής. 

• Asset management- private banking: είναι ο τομέας που αφορά την παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου προς μια' ειδική κατηγορία ιδιαίτε-

ρα εύπορων πελατών (affluent customers). Κοινός παρονομαστής είναι η παρο-

χή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (κινητών 

και ακινήτων), συμπεριλαμβανομένων και φοροτεχνικών συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών 
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• Ασφάλειες: αποτελεί τομέα που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναπτύσσεται έ-

ντονα λόγω των επερχόμενων αλλαγών στο ασφαλιστικό καθεστώς, με αποτέ-

λεσμα να δημιουργείται μια νέα σειρά προϊόντων και υπηρεσιών - τα τραπεζοα-

σφαλιστικά- τα οποία προκύπτουν από τη συνεργασία των τραπεζών με τις α-

σφαλιστικές εταιρείες που συνήθως ανήκουν στους ομίλους τους. 

• ∆ραστηριότητες εξωτερικού: είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές 

τράπεζας στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγορές των χωρών της Βαλκανι-

κής και των πρώην ανατολικοευρωπαϊκών χωρών αναπτύσσοντας τα δίκτυα 

τους είτε αυτόνομα είτε μέσω εξαγορών, προκειμένου να καρπωθούν την επερ-

χόμενη ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς των προαναφερόμενων χωρών.  

• Τέλος το δίκτυο καταστημάτων εσωτερικού αποτελεί έναν άλλο ζωτικής σημασί-

ας τομέα δραστηριοποίησης, χωρίς τον οποίο η προσπάθεια προώθησης και 

διάθεσης ορισμένων από τα προαναφερθέντα προϊόντα θα ήταν ιδιαίτερα δυ-

σχερής και αναποτελεσματική. 

Οι παραπάνω τομείς δραστηριότητας είναι κοινοί για την πλειοψηφία των τραπεζών, 

ίσως με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Οι περισσότερες επίσης τράπεζες λειτουρ-

γούν με τη λογική των ομίλων για να προσφέρουν όλο το φάσμα του ευρύτερου χρη-

ματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα οι συνηθέστερες θυγατρικές των τραπεζών σχετί-

ζονται με την έκδοση πιστωτικών καρτών, με τις εργασίες leasing και factoring, με τις 

ασφαλιστικές εργασίες, χρηματιστηριακές εργασίες, αμοιβαία κεφάλαια, συμβουλευ-

τικές και μελετητικές εργασίες, κ.α. 

Οι παραπάνω μονάδες αποτελούν παραγωγικές οργανωτικές μονάδες το αποτέλε-

σμα των οποίων διατίθεται προς πώληση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελά-

τες της τράπεζας και κατ' επέκταση λόγω της οικονομικής αυτής δραστηριότητας 

προκύπτουν έσοδα, έξοδα και τελικώς κέρδη. 

Εκτός από τις παραπάνω μονάδες υπάρχουν και οι διοικητικές μονάδες (υποστηρι-

κτικές) έργο των οποίων είναι η παροχή εξειδικευμένων ή μη υπηρεσιών είτε προς το 

δίκτυο των καταστημάτων, είτε προς τις άλλες προϊοντικές διευθύνσεις προκειμένου 

να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά. Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες αυτές 

είναι συνήθως οι εξής: 

• Προσωπικού: διευθέτηση των θεμάτων προσωπικού, οικονομικά θέματα, προα-

γωγών, τοποθετήσεων, αδειών, ανάληψης καθηκόντων, και γενικότερα θέματα 

που σχετίζονται με την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, την εκπαίδευση, 

την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την προώθηση ικανών στελεχών στην διοικη-

τική ιεραρχία.  

• Λειτουργικής στήριξης: αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή νέων τεχνολογικών συστημάτων για την ταχύτερη και ασφαλέστε-
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ρη διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών. Σχετίζεται με τις εφαρμογές της 

πληροφορικής και της οργάνωσης των επιχειρήσεων. 

• ∆ιαχείρισης κινδύνων: πρόσφατα αναπτυγμένος τομέας στις ελληνικές τράπεζες, 

ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των αποφάσεων Βασιλεία Ι και II και αφορά στην 

στάθμιση των κινδύνων (π.χ. χρηματοοικονομικών, ρευστότητας κ.α.) στους ο-

ποίους είναι εκτεθειμένος ένας πιστωτικός οργανισμός. Ο στόχος είναι να βρί-

σκεται εντός των αποδεκτών ορίων και να μην υποστεί κάποιο πλήγμα στις αξιο-

λογήσεις διεθνών οίκων που κατατάσσουν τις τράπεζες σύμφωνα με τις βαθμο-

λογίες του σε διάφορα κρίσιμα κριτήρια (π.χ. επάρκεια κεφαλαίων, ρευστότητα, 

βιωσιμότητα κ.α.) 

• Στρατηγικού σχεδιασμού - μάρκετινγκ και εργασιών: έρευνα αγοράς, σχεδιασμό 

προϊόντων και προώθηση αυτών, τιμολογιακή πολιτική σε συνδυασμό με τις οι-

κονομικές υπηρεσίες, στρατηγική πωλήσεων κ.α. Επιπλέον, βοηθάει το ανώτατο 

μάντζμεντ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων π.χ. διείσδυση σε ξένες αγορές, 

αξιολόγηση στόχων εξαγορών κ.α. 

• Νομικών και τεχνικών υπηρεσιών: είτε υφίστανται ως διευθύνσεις είτε έχουν εκ-

χωρηθεί σε συνεργαζόμενους τρίτους (outsourcing) οι οποίοι προσφέρουν αυτές 

τις υπηρεσίες έναντι αμοιβής. 

• Οικονομικών υπηρεσιών και εσωτερικού ελέγχου: η οικονομική διεύθυνση, το 

λογιστήριο, η επιθεώρηση και οι εσωτερικοί ελεγκτές προσφέρουν υπηρεσίες 

που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση της τράπεζας και την προστασία 

της από οικονομικές απάτες προερχόμενες είτε από το ίδιο το προσωπικό της 

τράπεζας είτε από πελάτες αυτής. 

• Προμηθειών: αφορά στη διενέργεια προμηθειών για το σύνολο της τράπεζας και 

των καταστημάτων της για όλες τις ανάγκες σε εξοπλισμό, έπιπλα και υλικό. 

 

4.2 Βασικές αρχές του  M.I.S. 

Έχοντας αναφερθεί σύντομα στην κλασσική οργανωτική δομή των ελληνικών τραπε-

ζών, που είναι κατά βάση προϊοντικής μορφής, προχωράμε στην παρουσίαση των 

βασικών αρχών που διέπουν ένα εφαρμοσμένο σύστημα διοικητικής λογιστικής για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των καταστημάτων μιας τράπεζας. 

Σύμφωνα με αυτό, οι οργανωτικές μονάδες της τράπεζας διακρίνονται σε δύο κατη-

γορίες: στα κέντρα κέρδους και στα κέντρα κόστους.  

Ως κέντρα κέρδους εννοούνται οι μονάδες που αποφέρουν έσοδα, μέσω των συναλ-

λαγών με τους πελάτες (εξωτερικοί) της τράπεζας. Οι μονάδες αυτές έχουν την ευθύ-

νη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων τους, και επιβαρύνονται πλήρως με το 
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κόστος των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, όλες 

οι προϊοντικές διευθύνσεις μιας τράπεζας (π.χ. στεγαστικής, καταναλωτικής επαγ-

γελματικής πίστης κ.α.) αποτελούν κέντρα κέρδους.         

Ως κέντρα κόστους εννοούνται οι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη 

στα κέντρα κέρδους, χωρίς την ύπαρξη των οποίων οι προϊοντικές δ/νσεις δεν θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή θα έπρεπε να καταβάλλουν κάποια 

«αμοιβή» σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οι παρα-

κάτω δ/νσεις αποτελούν κέντρα κόστους. 

Κέντρα κόστους : 

 Ειδικών λειτουργιών και χρηματικού 

 Προσωπικού 

 Ανάπτυξης προσωπικού 

 Τεχνικών υπηρεσιών 

 Επιμελητείας 

 Οργάνωσης  

 Νομικών υπηρεσιών 

 Πληροφορικής 

 Ιστορικού αρχείου 

 Μάρκετινγκ 

 Απαιτήσεων σε καθυστέρηση 

 Εργασιών δικτύου 

 ∆ικτύου 

 ∆ιαχείρισης κινδύνων 

 Επιθεώρησης 

 Σχεδιασμού και οικονομικής ανάλυσης 

 Οικονομικών υπηρεσιών 

 Γραμματείας 

Το σύστημα στηρίζεται στην παραδοχή ότι κάθε κατάστημα ή κάθε προϊοντική διεύ-

θυνση λειτουργεί ως κέντρο κέρδους (profit center) με αυτόνομο λογιστικό σύστημα, 

έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις κ.ο.κ. Το δίκτυο καταστημάτων έχει την ευθύνη για τα βα-

σικά τραπεζικά προϊόντα (π.χ. καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, επιταγές) και συνεπώς 

πιστώνεται με τα έσοδα από τους τόκους και τις προμήθειες (και βαρύνεται με τα α-

ντίστοιχα έξοδα) των βασικών τραπεζικών προϊόντων. Οι προϊοντικές διευθύνσεις 

της τράπεζας πιστώνονται με τα έσοδα από τους τόκους και τις προμήθειες, για προ-

ϊόντα που σχεδιάζουν και δημιουργούν και βαρύνονται με τα αντίστοιχα έξοδα καθώς 

αναλαμβάνουν και τους σχετικούς κινδύνους (π.χ. καθυστερήσεις). Τα προϊόντα λια-

νικής τραπεζικής (π.χ. καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια),δηλ. τα 



 100

προϊόντα που σχεδιάζουν και δημιουργούν οι προϊοντικές διευθύνσεις της τράπεζας 

διατίθενται μέσω των καταστημάτων και άλλων εναλλακτικών καναλιών διανομής 

(π.χ. internet, τηλεφώνου, κεντρικών συμφωνιών, κ.α.) στη πελατεία. Οι προϊοντικές 

∆ιευθύνσεις είναι υποχρεωμένες να αμείβουν το δίκτυο των καταστημάτων για τις 

διεξαγόμενες από αυτό εργασίες διάθεσης προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών. Οι 

αμοιβές αυτές αναφέρονται σε ως «μεταβιβαστικές τιμές» (transfer prices) και είναι 

αποτέλεσμα συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

 

4.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με το M.I.S.: 

Υπολογίζει το κόστος ως: 

- «Ιδιοκτήτη» και «διαχειριστή» των βασικών τραπεζικών προϊόντων (π.χ. των 

λογαριασμών καταθέσεων). 

- Μονάδα διάθεσης προϊόντων σε πελάτες λιανικής τραπεζικής, (π.χ. κατανα-

λωτικών, κτηματικών και επαγγελματικών χορηγήσεων) και εξυπηρέτησης 

των πελατών αυτών. 

- Μονάδα εξυπηρέτησης πελατών επιχειρηματικής πίστης 

Πιστώνει το κατάστημα για: 

- Όλα τα έσοδα από βασικά τραπεζικά προϊόντα, (περιλαμβανομένων των ε-

σόδων τόσο από τόκους όσο και από άλλες πηγές (π.χ. προμήθειες). 

- Τη διάθεση προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής τραπεζι-

κής, μέσω των μεταβιβαστικών τιμών. 

- Την εξυπηρέτηση των πελατών επιχειρηματικής πίστης, μέσω των μεταβιβα-

στικών τιμών. 

Χρεώνει το κατάστημα για: 

- Όλα τα άμεσα έξοδα που το βαρύνουν (δαπάνες προσωπικού, λογαριασμός 

κοινής ωφελείας και τηλεφώνου, ενοίκιο, γραφική ύλη, φόρους και αγορές 

οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών). 

- Ένα ποσοστό των έμμεσων εξόδων που βαρύνουν το δίκτυο καταστημάτων 

λόγω των υπηρεσιών που παρέχονται από τις διευθύνσεις των κέντρων κό-

στους (π.χ. πληροφορικής, οργάνωσης, τεχνικών υπηρεσιών). 

 

4.4 Επισκόπηση του παραγόμενου από το M.I.S. βασικού λογ/σμού αποτελε-
σμάτων χρήσης:  
 Καθαρά έσοδα από τόκους 

 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 

 Έσοδα από μεταβιβαστικές τιμές 
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 Λοιπά οργανικά έσοδα 

 Συνολικά έσοδα 

 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 Έξοδα εξωτερικών συνεργατών 

 Λειτουργικά έξοδα 

 ΦΠΑ και λοιποί φόροι 

 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

 Κτιριακά έξοδα 

 Άμεσα έξοδα 

 Έμμεσα έξοδα 

 

Καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα 

ΕΣΟ∆Α 

• Καθαρά έσοδα που προέρχονται από τις βασικές τραπεζικές προμήθειες. 

• Έσοδα που μεταβιβάζονται από τις προϊόντικές διευθύνεις στα καταστήματα, 

ως αναγνώριση της εργασίας που διεξήγαγαν. 

• Λοιπά έσοδα που καταχωρίζονται στα βιβλία των καταστημάτων. 

 

Το άθροισμα των παραπάνω εσόδων 

 

ΕΞΟ∆Α 

• ∆απάνες προσωπικού. 

• Κόστος υπηρεσιών που προσφέρονται στους τομείς από τρίτους εκτός τρα-

πέζης. 

• Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν: τηλεπικοινωνίες, ενοίκια/μίσθωση εξο-

πλισμού, αποθήκευτρα και ασφάλιστρα, επισκευές-συντηρήσεις, λοιπές πα-

ροχές τρίτων, έξοδα μεταφορών, έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρο-

μές-εισφορές και δωρεές, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άμεσης ανάλωσης, 

λοιπά διάφορα έξοδα. 

• Έξοδα που αφορούν σε φόρους που καταβάλλονται από το κατάστημα κα-

θώς επίσης και ΦΠΑ που καταβάλλεται από τη διεύθυνση επιμελητείας και 

επιμερίζεται στις μονάδες ανάλογα με τις λοιπές παροχές τρίτων. 

• Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού εκτός των ακινήτων. 

• Πραγματικό ή τεκμαρτό ενοίκιο του καταστήματος 

 

Το άθροισμα όλων των παραπάνω εξόδων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Κόστος που επιμερίζεται στο από τα κέντρα κόστους. 

Κέρδος του τομέα εργασιών μετά από τα άμεσα και έμμεσα έξοδα.  

 

Οι μεταβιβαστικές τιμές είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των προϊοντι-

κών διευθύνσεων και της διεύθυνσης δικτύου καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής: 

- Πρότυπα  που ισχύουν στην αγορά για τη διάθεση παρόμοιων προϊόντων, 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες (π.χ. η πώληση μιας πι-

στωτικής κάρτας από τρίτους). 

- Τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου και του επιπέδου δυσκολίας για τη 

διάθεση των προϊόντων που αναλαμβάνει το κατάστημα. 

- Τον υπολογισμό του κόστους στο οποίο υποβάλλεται το κατάστημα για να δι-

εκπεραιώσει τις σχετικές υπηρεσίες. 

Συνήθως οι μεταβιβαστικές τιμές δεν υπολογίζονται ως ποσοστό του περιθωρίου 

που εισπράττει η προϊοντική διεύθυνση, επειδή αυτό ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω 

των συνθηκών του ανταγωνισμού ή/και της αγοράς, ενώ οι εργασίες διάθεσης προϊό-

ντων που διεξάγει το δίκτυο καταστημάτων παραμένουν αμετάβλητες. 

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά τον 

τρόπο υπολογισμού της κερδοφορίας σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία: 

- η τράπεζα αποτελείται από διακριτούς τομείς δραστηριότητας οι οποίοι περι-

λαμβάνουν μία ή περισσότερες ομάδες προϊόντων (π.χ. στεγαστικά, κατανα-

λωτικά δάνεια). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί το κέρδος που 

παράγει κάθε τομέας δραστηριότητας ή προϊόν 

- το δίκτυο καταστημάτων αντιμετωπίζεται ως κέντρο κέρδους, δηλαδή ως «ι-

διόκτητης» των βασικών τραπεζικών προϊόντων, ως δίκτυο διάθεσης όλων 

των λοιπών προϊόντων και ως δίκτυο εξυπηρέτησης ορισμένων άλλων. 

 

4.5 Μέθοδος επιμερισμού 
Με βάση τα παραπάνω το νέο σύστημα:     

Πιστώνει το κατάστημα για: 

- Όλα τα έσοδα από βασικά τραπεζικά προϊόντα, δηλ. τόκοι και προμήθειες 

- Τη διάθεση προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής τραπεζι-

κής, μέσω των μεταβιβαστικών τιμών 

- Την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πελατών, π.χ. μεγάλων επιχειρήσεων 

μέσω των μεταβιβαστικών τιμών 
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Χρεώνει το κατάστημα για: 

- Όλα τα άμεσα έξοδα που το βαρύνουν (δαπάνες προσωπικού, λογαριασμούς 

κοινής ωφελείας και τηλεφώνου, ενοίκιο, γραφική ύλη, φόρους και αγορές 

οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών) 

- Ένα ποσοστό των έμμεσων εξόδων που βαρύνουν το δίκτυο καταστημάτων 

λόγω των υπηρεσιών που παρέχονται από τις διευθύνσεις των κέντρων κό-

στους (π.χ. μάρκετινγκ, οργάνωσης, προσωπικού) 

Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση ενδεικτικών μεθόδων επιμερισμού στα καταστή-

ματα, των έμμεσων εξόδων, ανάλογα με το κέντρο κόστους από το οποίο προέρχο-

νται. 

- ∆ιεύθυνση δικτύου καταστημάτων και περιφερειακές διευθύνσεις: Επιμερι-

σμός ανάλογα με τα συνολικά άμεσα έξοδα κάθε επιμέρους καταστήματος. 

- ∆ιεύθυνση προμηθειών και διεύθυνση προσωπικού: επιμερισμός σε ολόκλη-

ρο το δίκτυο καταστημάτων ανάλογα με τον αριθμό του απασχολούμενου 

προσωπικού, και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το 

σύνολο των άμεσων εξόδων. 

- ∆ιεύθυνσης εκπαίδευσης: επιμερισμός σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων 

ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το 

σύνολο των άμεσων εξόδων. 

- ∆ιεύθυνση χρηματικού: επιμερισμός στο δίκτυο ανάλογα με την υποστήριξη 

των προϊόντων που παρέχει η διεύθυνση αυτή (π.χ. ταμειακή διεκπεραίωση, 

επεξεργασία επιταγών), και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανά-

λογα με το σύνολο των άμεσων  εξόδων. 

- ∆ιεύθυνση συστημάτων και οργάνωσης: επιμερισμός στο δίκτυο ανάλογα με 

το χρόνο που έχει διαθέσει το προσωπικό αυτών των διευθύνσεων / κέντρων 

Κόστους, για τα προγράμματα που αφορούν το δίκτυο των καταστημάτων, 

και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το σύνολο των 

άμεσων εξόδων 

- ∆ιεύθυνση οικονομικών, μάρκετινγκ, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύ-

νου, νομικές και τεχνικές υπηρεσίες (εφόσον υφίστανται): επιμερισμός σε ο-

λόκληρο το δίκτυο καταστημάτων ανάλογα με το χρόνο (σύστημα χρονοχρέ-

ωσης) που απασχολήθηκε το προσωπικό του κέντρου κόστους, και στη  συ-

νέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το σύνολο των άμεσων εξό-

δων.     
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4.6 ∆είκτες απόδοσης 

 

∆είκτες: Περιγραφή 

Λειτουργικό 

Αποτέλεσμα 

Καθαρό επιτοκιακό έσοδο καταστήματος 

+ Καθαρές προμήθειες 

+ έσοδα από εσωτερικές μεταβιβαστικές τιμές 

- Άμεσο κόστος 

- Έμμεσο κόστος 

= Λειτουργικό αποτέλεσμα 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 

ανά υπάλληλο 

Λειτουργικό αποτέλεσμα / 

Σύνολο υπαλλήλων καταστήματος  

= Λειτουργικό αποτέλεσμα / υπάλληλο 

 

1. ∆είκτης: απόδοση καταθέσεων 

Περιγραφή : 

(Σύνολο εσόδων – σύνολο άμεσου κόστους) / μέσα υπόλοιπα καταθέσεων 

μετράται ως βαθμός: όσο μεγαλύτερος, τόσο καλύτερα 

Επεξηγήσεις: 

I. Ο δείκτης αυτός καταγράφει το έσοδο που δημιουργείται μετά την αφαί-

ρεση του άμεσου κόστους, συγκρινόμενου (του εσόδου) με τα μέσα υ-

πόλοιπα καταθέσεων που υφίστανται στη μονάδα (και θεωρούνται ως 

ένας δείκτης της «δυναμικής» της). 

II. Ένα σχετικά υψηλότερο νούμερο δηλώνει ότι τα υπόλοιπα καταθέσεων 

(η καταθετική βάση και η αντίστοιχη πελατεία) έχουν «αξιοποιηθεί» ση-

μαντικά στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων στο κατάστημα, 

III. Ένα σχετικά χαμηλότερο νούμερο δηλώνει ότι η απόδοση πρέπει να 

βελτιωθεί, είτε αυξάνοντας τα έσοδα που δημιουργούνται από το κατά-

στημα είτε/και μειώνοντας το άμεσο κόστος που απαιτείται για τη δημι-

ουργία των εσόδων αυτών. 

IV. Τα μέσα υπόλοιπα καταθέσεων ανά κατάστημα, και η αύξησή τους, θα 

εποπτεύονται μέσω του συστήματος στοχοθεσίας έτσι ώστε να εξασφα-

λίζεται ότι ο δείκτης «απόδοσης καταθέσεων» δε θα βελτιώνεται μόνο 

από τη μείωση των καταθετικών αυτών κεφαλαίων. 

 

2. ∆είκτης: κόστος προς έσοδα 

Περιγραφή 

Σύνολο άμεσου κόστους / σύνολο εσόδων 
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Επεξηγήσεις: 

I. Μετράται ως ποσοστό. Όσο χαμηλότερο, τόσο καλύτερα. 

II. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του τομέα εργασίας λό-

γω του ότι μετρά τη χρήση πόρων για τη δημιουργία συγκεκριμένου εσόδου. 

III. Ένα σχετικά χαμηλότερο ποσοστό δηλώνει ότι ο τομέας εργασιών είναι σχετι-

κά αποτελεσματικότερος στη δημιουργία εσόδων (π.χ. δημιουργώντας σημα-

ντικά υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το κόστος που απαιτήθηκε για αυτό). 

IV. Ένα σχετικά υψηλότερο ποσοστό δηλώνει ότι ο τομέας εργασιών πρέπει να 

κάνει μία ή και τις δύο από τις παρακάτω ενέργειες:  

1) Να μειώσει το άμεσο κόστους του και/ή 

2) Να αυξήσει τα έσοδά του σε σχέση με τα αντίστοιχα άμεσα κόστη. 

 

∆είκτης: σύνολο πωλήσεων ανά υπάλληλο. 

Περιγραφή : 

Σύνολο πωλήσεων / σύνολο προσωπικού τομέα εργασιών 

Επεξηγήσεις : 

I. Μετράται ως ευρώ ανά υπάλληλο: όσο μεγαλύτερη η αξία, τόσο καλύτερα. 

II. Ο δείκτης αυτός καταγράφει την κατ’άτομο δημιουργία εσόδου που είναι απο-

τέλεσμα των προσπαθειών πώλησης του τομέα εργασίας . 

III. Ένα σχετικά υψηλότερο νούμερο δηλώνει ότι ο τομέας εργασιών χρησιμοποι-

εί το προσωπικό του αποτελεσματικά στην πώληση μη-βασικών τραπεζικών 

προϊόντων.  

IV. Ένα σχετικά χαμηλότερο νούμερο δηλώνει ότι ο τομέας εργασιών πρέπει ν’ 

αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων του στην πώληση. 

 

 

Συμπεράσματα που αποτυπώνουν οι δείκτες  

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα είναι αυτός (όσο χαμηλότερος ο δείκτης, τόσο καλύ-

τερα) που αποτυπώνει ότι ο τομέας εργασιών λειτουργεί αποτελεσματικά σε σχέση 

με τα κόστη που απαιτούνται για τη δημιουργία των εσόδων του (και ότι δεν απασχο-

λεί υπερβολικό αριθμό προσωπικού για το σύνολο των εργασιών του).  

 

4.7 Σύστημα  IRIS – Ε.Τ.Ε. 

Η τράπεζα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που απορρέουν από την 

αναδιάταξη και τις ταχύτατες εξελίξεις της αγοράς, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πολυ-

διάστατο πρόγραμμα αναβάθμισης των λειτουργιών της. 
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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας μηχανο-

γραφικού εξοπλισμού και εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, προκειμένου η 

Ε.Τ.Ε. να αποκτήσει ένα σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον εργασίας για την υποστήρι-

ξη και προώθηση μεγάλου τμήματος των εργασιών της. 

Σημαντικό βήμα για την επιτυχία του στόχου αυτού αποτελεί η καθιέρωση του μηχα-

νογραφικού συστήματος ΙΡΙΣ, το οποίο ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα των εξελιγ-

μένων προϊόντων πληροφορικής και της αντίστοιχης τεχνογνωσίας από τη σύγχρονη 

τραπεζική πρακτική. Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστημα αυτό προβλέπεται να εξυπηρε-

τεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων, τις καταθέσεις και τη διαχείριση της πελατείας. 

Το νέο σύστημα είναι το βασικό εργαλείο δραστηριοποίησης της τράπεζας στον ιδιαί-

τερα ανταγωνιστικό χώρο της τραπεζικής εξυπηρέτησης ιδιωτών (retail banking), δε-

δομένου ότι καλύπτει τα δάνεια κτηματικής και καταναλωτικής πίστης. 

Με την εισαγωγή του συστήματος ΙΡΙΣ η τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει ολο-

κληρωμένες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τον ιδιώτη-πελάτη γεγο-

νός που της επιτρέπει να βελτιώνει την εικόνα της και να διευρύνει την πελατειακή 

της βάση. 

 

Ορισμός-Έννοια  
Το σύστημα ΙΡΙΣ είναι ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο καλύ-

πτει προϊόντα κτηματικής πίστης, καταναλωτικής πίστης και το προϊόν πιστοδοτήσε-

ων μικρομεσαίων επιχειρήσεων «επιχειρηματικό πολυδάνειο». Καθιερώθηκε τον Ο-

κτώβριο του 2001. 

 

Χαρακτηριστικά του Συστήματος  
Κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος ΙΡΙΣ: 

 Πελατο-κεντρικό. 

 Προιόντο-κεντρικό-παραμετρικό στη δημιουργία προϊόντων. 

 Καθιέρωση κοινής πλατφόρμας λειτουργίας, με όλες τις on-line εφαρ-

μογές. 

 ∆ιασφάλιση των επιπέδων πρόσβασης χρηστών. 

 ∆ιασύνδεση με τα άλλα συστήματα της τράπεζας. 

 

Λειτουργία επιτελικών διευθύνσεων 
 Ταχύτητα και ευελιξία στη δημιουργία προϊόντων (παραμετροποίηση). 

 Ποιοτικός έλεγχος νέων προϊόντων (περιβάλλον δοκιμών-δημιουργία 

σεναρίων). 
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 On Line διάθεση/ μεταβολή προϊόντων. 
 Παρακολούθηση πωλήσεων-πελατών-λογαριασμών. 

Το σύστημα ΙΡΙΣ επιτρέπει: 
 Ομοιόμορφες και τυποποιημένες διαδικασίες σε συνεργασία με τα υφι-

στάμενα συστήματα της τράπεζας. 

 Συνολική παρακολούθηση των σχέσεων της τράπεζας με τον πελάτη 

 Άμεση συμμετοχή των επιτελικών διευθύνσεων στις διαδικασίες δημι-

ουργίας και διαχείρισης των προϊόντων αρμοδιότητάς τους. 

 Αποτελεσματική παρακολούθηση των προσωρινών καθυστερήσεων. 

 Λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος 
Το σύστημα έχει αποφασιστεί να εξυπηρετεί εργασίες: 

• Κτηματικής πίστης 

• Καταναλωτικής πίστης 

• Καταθέσεων 

• Επιχειρηματικών χορηγήσεων 

• ∆ιαχείρισης πελατείας 

 

Χρήστες του συστήματος 
Η πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και προ-

ϋποθέτει, στα πλαίσια ειδικής διαδικασίας, την απονομή σε κάθε υπάλληλο - χρήστη: 

• ∆ικαιώματος πρόσβασης σε συναλλαγές. 

• Ορίων ευχερειών διαπραγμάτευσης. 

 

Το σύστημα ΙΡΙΣ έχει την δυνατότητα να τηρεί: 

• Το ενήμερο υπόλοιπο του λογαριασμού. 

• Το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. 

• Την επιβάρυνση υπερημερίας. 

• Τους φόρους επί των τόκων. 

• Το αρχείο των δόσεων. 

• Ιστορικό όλων των στοιχείων, που καθορίζουν την συνολική επιβάρυνση του 

πελάτη. 

Το σύστημα ΙΡΙΣ υπολογίζει και λογίζει: 
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• Τόκους, ενήμερους και ληξιπρόθεσμους συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 

του. 

• Φόρους επί τόκων. 

• Τόκους εξόφλησης. 

• Προμήθειες και έξοδα. 

Επίσης έχει την δυνατότητα να: 

• Αναπροσαρμόζει τον πίνακα απόσβεσης του δανείου σε περίπτωση τμηματι-

κών εκταμιεύσεων. 

• Παρέχει on line πληροφόρηση σε σχέση με τα στοιχεία και την κίνηση λογα-

ριασμού. 

• Παρέχει πληροφόρηση για τη συνολική θέση του πελάτη ( position). 

• Παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης σε επίπεδο λογαριασμού, της διεύθυν-

σης επικοινωνίας του πελάτη. 

Το σύστημα ΙΡΙΣ συνδέεται άμεσα με το σύστημα διαχείρισης πελατείας (ΣΙ.∆Ι.ΠΕΛ), 

που τηρεί το σύνολο των στοιχείων του κάθε πελάτη. 

Για κάθε νέο πελάτη, ο οποίος ενέχεται με οποιαδήποτε σχέση στο δάνειο (δανειο-

λήπτης, εγγυητής, κ.λ.π), είναι απαραίτητη η ύπαρξη μερίδας του στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

Τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να καταχωριστούν στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ, ώστε να είναι δυ-

νατή η διαχείριση του λογαριασμού στο σύστημα ΙΡΙΣ είναι: 

• Για φυσικά πρόσωπα. 

• Για ανήλικα φυσικά πρόσωπα. 

• Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Κ.Β.∆.) 

 

5.1 Εισαγωγή 

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, για τον τομέα της κοστολόγησης των προϊόντων, η κύρια 

και βασική δαπάνη ήταν αυτή της άμεσης εργασίας. Γι’ αυτό και απετέλεσε, σύμφωνα 

με τα κλασικά συστήματα κοστολόγησης, το κυριότερο κριτήριο κατανομής των έμ-

μεσων-γενικών εξόδων.  

Κατά τα τελευταία όμως χρόνια, παρατηρήθηκε μία μεγάλη μείωση του κόστους της 

άμεσης εργασίας με αντίστοιχη αύξηση των γενικών εξόδων. Αυτό είχε σαν συνέπεια, 

η μεγάλη πλειοψηφία των διεθνών οικονομικών κύκλων να θεωρεί ότι οι κλασικοί 

τρόποι αντιμετώπισης του κόστους είναι ξεπερασμένοι στη πράξη και να επιδιώκει 

την εξεύρεση κάποιας νέας μεθόδου κοστολόγησης, που ουσιαστικά να έχει σαν βα-

σικό της πλεονέκτημα τον ορθότερο τρόπο κατανομής των γενικών εξόδων. Η πρόο-

δος όλων των συστημάτων διοικητικής λογιστικής, οι καινοτομίες στον τρόπο δρά-

σης, ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η αυτοματοποίηση όλου του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, ωθούν την κάθε οικονομική μονάδα σε λήψη μέτρων προς αυτή την 

κατεύθυνση.      

Στη δεκαετία του ‘90 διαπιστώθηκε ένα κενό ανάμεσα στη θεωρία της διοικητικής λο-

γιστικής και στην εφαρμογή (Scapens,1994), συμπεραίνοντας ότι η θεωρία είχε μια 

πολύ μικρή επιρροή στην εφαρμογή (Otley, 1985; Edwards, Emmanuel, 1990). Η έ-

ρευνα της εφαρμογής βοηθά να αποδειχθεί η ύπαρξη και η έκταση ενός κενού και 

πιστοποιεί ανασχηματισμούς της θεωρητικής έρευνας. Είναι αναγκαία μια έρευνα για 

να πιστοποιήσει τις τεχνικές της διοικητικής λογιστικής που χρησιμοποιήθηκαν στην 

πράξη. Σε κριτική υπόκειται και η υπόθεση που συχνά γίνεται από τη βιβλιογραφία 

ότι μια ιδιαίτερη τεχνική χρησιμοποιήθηκε από τις περισσότερες εταιρείες, όταν δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε και από τη διαπί-

στωση ότι οι εφαρμογές της λογιστικής κόστους στη βιομηχανία ήταν «δύσκολο να 

επικυρωθούν καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα» (Holzer, 

Norreklit, 1991). 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η αναγκαιότητα ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων διαθέσιμων από εταιρείες λογισμικού, (όπως η SAP και Oracle), καθώς 

και η δημοσιότητα που δίνεται στη θεωρητική ανάπτυξη της κοστολόγησης έδωσαν 
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ώθηση σε κάποιες εταιρείες να αναθεωρήσουν και να ανασχεδιάσουν τα συστήματα 

κοστολόγησής τους. 

Η πιο αξιοσημείωτη αναθεώρηση των συστημάτων κοστολόγησης εδράζεται 

στους παρακάτω ισχυρισμούς (Cooper R., Kaplan 1991; Cooper R., 1989a; Cooper, 

R. 1989b; 1989c): 

 Τα κόστη των προϊόντων που υπολογίστηκαν για τη λογιστική αποτίμηση των 

απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη λήψη των αποφάσεων. 

 Υπεραπλοποιημένες μέθοδοι διανομής/ κατανομής (όπως ο ενιαίος συντελε-

στής έμμεσου κόστους) χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το κόστος των 

προϊόντων και ως εκ τούτου δημοσιεύτηκαν διαστρεβλωμένες κοστολογήσεις 

προϊόντων. 

 Χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς συντελεστές έμμεσου κόστους βασισμένοι στην 

εργασία παρόλο που το εργατικό κόστος είναι μικρότερης σπουδαιότητας και 

ακατάλληλος οδηγός κόστους για έμμεσα κόστη. 

 Εξωτερικές οικονομικές αναφορές ενθάρρυναν μια διανόηση οικονομικής λο-

γιστικής που έχει καταλήξει στην εφαρμογή της κοστολόγησης, και έχει γίνει 

εξυπηρετική για την εφαρμογή της οικονομικής λογιστικής. 

Κάτω απ' αυτά τα δεδομένα, προέκυψε, σαν ανάγκη πλέον, ο υπολογισμός του κό-

στους να στηρίζεται στις πρωτογενείς εργασίες και λειτουργίες της κάθε οικονομικής 

μονάδας. Επειδή όμως τέτοιου είδους εργασίες και λειτουργίες είναι μόνο οι επιμέ-

ρους μεμονωμένες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε όλους τους παραγωγι-

κούς τομείς, δημιουργήθηκε η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος κοστολόγησης 

που να στηρίζεται στον υπολογισμό του κόστους κατά δραστηριότητα.  

Η Κ.Β.∆. είναι μια εναλλακτική κοστολογική μέθοδος που αποτιμά όλες τις επιχειρη-

ματικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του επι-

χειρησιακού κόστους, παρέχοντας ένα νέο και ασφαλές υπόβαθρο για την εκτίμησή 

του. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία Κ.Β.∆., που βασίζεται στην ανάλυση των δραστηριοτή-

των, οι δραστηριότητες προκαλούν το κόστος και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και οι 

πελάτες είναι οι λόγοι για τους οποίους εκτελούνται οι δραστηριότητες. Ένα σύστημα 

Κ.Β.∆. προσπαθεί να ανιχνεύσει το κόστος κάθε δραστηριότητας σε στενή συνάρτη-

ση με το λόγο για τον οποίο κάθε μία καταναλώνει επιχειρηματικούς πόρους. 

H κοστολόγηση δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη καθόσον τόσο οι διαδικασίες πα-

ραγωγής όσο και η παροχή υπηρεσιών καταναλώνουν πόρους σε δραστηριότητες 

είτε άμεσα σχετιζόμενες είτε έμμεσες. 
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Η αποτύπωση των δραστηριοτήτων είναι μια δύσκολη και κρίσιμη διαδικασία και α-

παιτεί τη δημιουργία μιας ιεραρχικής δομής στην οποία οι δραστηριότητες ομαδοποι-

ούνται τόσο κατά ενότητες όσο και με βάση το ακριβές τους αντικείμενο. 

 

5.2  Παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης  

Τις περιόδους που το άμεσο εργατικό κόστος αντιπροσώπευε το 40-60% του κό-

στους  κατασκευής ενός προϊόντος, τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης χρη-

σιμοποιούνταν ευρέως. Μεταξύ των σημαντικότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης είναι: 

 το άμεσο κόστος εργασίας και υλικών είναι ανιχνεύσιμο άμεσα στα προϊόντα 

 τα έμμεσα έξοδα παραγωγής και μη-παραγωγής θεωρούνται έμμεσα κόστη και 

εμφανίζονται σε προϊόντα με τη χρήση προαποφασισμένων έμμεσων τιμών κό-

στους. Η πιο κοινή βάση που χρησιμοποιήθηκε για τον επιμερισμό του έμμεσου 

κόστους στα προϊόντα ήταν οι άμεσες εργατοώρες. 

 Καθώς οι αλλαγές στην δομή κόστους των επιχειρήσεων  έγιναν περισσότερο εμφα-

νείς, οι ατέλειες των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης έγιναν πλέον προ-

φανείς. Μερικές από αυτές τις ατέλειες είναι: 

 Το παραδοσιακό σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη 

στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης 

 Τα έμμεσα κόστη μοιράζονται μεταξύ των προϊόντων με συνέπεια μερικά προϊό-

ντα να λαμβάνουν υψηλότερο μερίδιο του έμμεσου κόστους από αυτό που πρέ-

πει να έχουν, σύμφωνα με το πραγματικό κόστος κατασκευής τους 

 Το σύστημα κοστολόγησης εστίασε στα κόστη παραγωγής, εκτιμώντας ότι τα κό-

στη του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και άλλα κόστη στήριξης των προϊόντων δεν 

είναι συνδεμένα με τα προϊόντα ή τους πελάτες 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης χρησιμοποιούν ποσοτικά κριτήρια, όπως 

άμεσες ώρες εργασίας ή ώρες λειτουργίας μηχανημάτων για να κατανέμουν αντίστοι-

χα τα έμμεσα κόστη στα κέντρα κόστους. Αυτές οι μέθοδοι ποσοτικής κατανομής βα-

σίζονται στην αρχή της ακριβούς μέτρησης των πόρων που καταναλώνονται. Τέτοια 

παραδείγματα πόρων είναι η άμεση εργασία, τα υλικά, η ενέργεια, και κόστη σχετιζό-

μενα με τα μηχανήματα. Ωστόσο, πολλοί πόροι συνδέονται με δραστηριότητες που η 

κοστολόγησή τους δεν μπορεί να βασιστεί σε ποσοτικά κριτήρια. Τέτοιου είδους 

δραστηριότητες είναι υποστηρικτικές, όπως διαχείριση υλικών, προμήθεια υλικών, 

σχεδιασμός παραγωγής, καθώς και δραστηριότητες επιθεώρησης. Κατά συνέπεια, τα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, που υποθέτουν ότι τα προϊόντα καταναλώ-
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νουν όλους τους πόρους αναλογικά προς την παραγόμενη ποσότητα, παρέχουν δια-

στρεβλωμένες πληροφορίες για το κόστος παραγωγής (Drury, 1997). Πριν από την 

εμφάνιση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και των νέων τε-

χνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων και την μεταβολή 

του οικονομικού περιβάλλοντος από προσανατολισμένο στην παραγωγή σε προσα-

νατολισμένο στην αγορά, τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ήταν επαρκή 

για δύο λόγους (Andrade et al, 1999 ): 

 Το ποσοστό του άμεσου κόστους παραγωγής στο συνολικό κόστος παραγωγής 

ήταν μεγαλύτερο από αυτό του έμμεσου κόστους.  

 Ο προσδιορισμός του έμμεσου κόστους ήταν ακριβότερος από ότι του άμεσου 

κόστους.  

Ωστόσο ο έντονος ανταγωνισμός, η συνεπακόλουθη μείωση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων και κυρίως η εμφάνιση πελατών καλά πληροφορημένων και απαιτητικών 

σε θέματα ποιότητας μετασχημάτισε θεαματικά το επιχειρηματικό περιβάλλον (Sarto-

rius et al., 2007). Επιπλέον οι ραγδαίες αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής, στις τε-

χνολογίες κατασκευής, και ιδιαίτερα η τεράστια καινοτομία στην επεξεργασία πληρο-

φοριών, είναι αναπόφευκτο να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στα συστήματα 

διοικητικής λογιστικής προκειμένου να παρέχουν έγκαιρα τις ανάλογες πληροφορίες 

που χρειάζονται οι διευθυντές (Jermias, 2001). 

Ωστόσο, οι μεταβολές στα συστήματα διοικητικής λογιστικής, και ιδιαίτερα στα συ-

στήματα κοστολόγησης, προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Ορθά υποστηρίζεται ότι 

αυτά τα συστήματα κοστολόγησης παρέχουν συχνά πληροφορίες καθυστερημένα, με 

διαστρεβλώσεις, και πολύ γενικές για να είναι χρήσιμες και αντίστοιχες των απαιτή-

σεων της διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλ-

λον. Αυτό έχει τρεις σημαντικές συνέπειες (Johnson, Kaplan, 1987):  

 Τα συστήματα διοικητικής λογιστικής δεν βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στην 

προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.  

 Τα συστήματα διοικητικής λογιστικής αποτυγχάνουν στο να παρέχουν ακριβή 

στοιχεία για το κόστος παραγωγής.  

 Οι ορίζοντες των διευθυντών περιορίζονται στο βραχυπρόθεσμο κύκλο του μη-

νιαίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.  

Βασική επιδίωξη των εταιρειών είναι να επιτύχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών τους με την εφαρμογή πελατοκεντρικών στρατηγικών (Kaplan, 

Norton, 1992). Τέτοιες στρατηγικές έχουν κινήσει το έντονο ενδιαφέρον ερευνητών 

του marketing και ειδικότερα του κλάδου των δημοσίων σχέσεων (Cravens , David 

W,  1995; Gronroos, 1994). Αυτό το ενδιαφέρον για προσανατολισμό προς την αγο-
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ρά ωθεί την έρευνα σε μια λογιστική ανάλυση που έχει ως κεντρικό αντικείμενο μελέ-

της μία από τις βασικές δομές του marketing π.χ. πελάτες. Οι οργανισμοί με βασικό 

προσανατολισμό την αγορά, επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό περι-

βάλλον (Kotler, 1984). 

Προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πελατών (π.χ. σύντομος χρόνος υλοποίη-

σης και έγκαιρη παράδοση), η ποιότητα των προϊόντων, και η ευελιξία στην παραγω-

γή, πολλοί οργανισμοί έχουν υιοθετήσει προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής (AMT) 

και φιλοσοφίες όπως σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), παραγωγή με τη βοήθεια 

Η/Υ (CAM), ευέλικτα συστήματα παραγωγής (FMS), ολοκληρωμένη μέσω Η/Υ παρα-

γωγή (CIM), σχεδιασμός προδιαγραφών υλικών (MRP), “στην ώρα” (JIT), διοίκηση 

ολικής ποιότητας (TQM), κ.λ.π.  

Οι προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη 

δομή του κόστους. Σε πολλούς οργανισμούς, η άμεση εργασία, που αποτελεί συνή-

θως το 40% με 60% του συνολικού κόστους ενός προϊόντος, μειώθηκε σε 5% ή λιγό-

τερο (Hardy, Hubbard, 1992) ενώ, το έμμεσο κόστος αυξήθηκε σημαντικά, στο 50% ή 

και περισσότερο του συνολικού κόστους. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης 

που χρησιμοποιούν συνήθως την άμεση εργασία ως βάση για τον επιμερισμό του 

έμμεσου κόστους δεν απεικονίζουν αυτές τις αλλαγές στη δομή του κόστους. Επομέ-

νως, αυτά τα συστήματα δεν είναι ικανά να προσδιορίζουν το ακριβές κόστος παρα-

γωγής (Hozler, Norreklit, 1991).  

 
5.3  Κ.Β.∆.  

Η μεθοδολογία της Κ.Β.∆. προέκυψε από μελέτες τοπικών αμερικανικών βιομηχα-

νιών οι οποίες δοκιμαζόταν από αλλαγές του παγκόσμιου σκηνικού και αναπτύχθηκε 

εξ αιτίας των ευκαιριών και των απειλών που προέκυψαν από τις νέες τεχνολογίες 

καθώς και λόγω του διεθνώς αυξανόμενου ανταγωνισμού (Jones T., Dugdale D., 

2002). 

Αν και η Κ.Β.∆. είναι γνωστή εδώ και αρκετές δεκαετίες (Staubus, 1977), μόνο στο 

τελευταίο μισό της δεκαετίας του '80 απέκτησε μεγάλη φήμη ως σύστημα κοστολό-

γησης. Η γρήγορη εξέλιξή της αποδίδεται κατά ένα μεγάλο μέρος στους καθηγητές 

Kaplan του Harvard Business School και Cooper του Claremont Graduate School, οι 

οποίοι βρήκαν ότι η μεθοδολογία Κ.Β.∆. είχε εφαρμογή σε έναν μικρό αριθμό μεγά-

λων αμερικανικών βιομηχανιών, όπου η δυσαρέσκεια για τα συστήματα κοστολόγη-

σης ήταν προφανής. Οι εμπειρίες από αυτούς τους οργανισμούς δημοσιεύθηκαν και 

έτσι αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές της Κ.Β.∆.. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία Κ.Β.∆. 

οφείλει τη σημερινή της φήμη τόσο στους επαγγελματίες που πρώτοι σχεδίασαν και 
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εφάρμοσαν πρακτικά τις αρχές της, όσο και στους ακαδημαϊκούς που μετασχημάτι-

σαν αυτήν την εργασία και την τοποθέτησαν μέσα σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, συμ-

βάλλοντας έτσι στη δημοτικότητα και τη διάδοσή της μέσω των δημοσιεύσεών τους 

(Ashton et αl, 1995). 

Η Κ.Β.∆. είναι ένα κοστολογικό σύστημα που βασίζεται στη απευθείας μέτρηση του 

κόστους του έργου που απαιτείται για τη μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα ή 

για την ικανοποίηση των αναγκών ενός πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογι-

σμό του κόστους στα αναλυτικότερα σημεία των λειτουργιών, που είναι οι επιμέρους 

μεμονωμένες δραστηριότητες. Γι' αυτό επιβάλλεται: 

 Το κάθε έξοδο να κατανέμεται στις δραστηριότητες (στα κλασικά συστήματα το 

κόστος κατανέμεται στα "κέντρα κόστους". 

 Η κάθε δραστηριότητα να σχετίζεται με το παραγόμενο προϊόν, την υπηρεσία ή το 

έργο για το οποίο πραγματοποιήθηκε. 

Η Κ.Β.∆. είναι μια συστηματική μέθοδος αιτίου και αιτιατού που αναδεικνύει το κόστος 

των δραστηριοτήτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στους πελάτες, ή σε οποιονδή-

ποτε φορέα κόστους. Επισημαίνεται δε ότι, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις γνωρί-

ζουν τις δαπάνες κατ' είδος του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος, πολύ λίγες είναι 

αυτές που γνωρίζουν το πραγματικό κόστος, και μάλιστα κατ' είδος δαπάνης, στον 

τομέα της εμπορικής συναλλαγής. 

Η Κ.Β.∆. αναγνωρίζεται ως πιο ακριβής μεθοδολογία διαχείρισης του κόστους επειδή 

α) επικεντρώνεται στα έμμεσα-γενικά έξοδα, β)καταγράφει παρά κατανέμει κάθε κα-

τηγορία εξόδων στο συγκεκριμένο φορέα κόστους και γ) μετατρέπει τα έμμεσα έξοδα 

σε άμεσα (Roztocki, 1989).  

Η επείγουσα εμφάνιση της Κ.Β.∆. ήταν συνέπεια τριών παραγόντων (Cokins et al, 

1993): 

1. των αλλαγών στη δομή κόστους των επιχειρήσεων, που οδήγησε στην αύξηση 

του έμμεσου κόστους σε αντίθεση  με τη μείωση του άμεσου εργατικού κόστους 

και του κόστους υλικών 

2. της διατμηματικής συμπεριφοράς στη λειτουργία της επιχείρησης, που έχει κερδί-

σει έδαφος περισσότερο από ποτέ καθώς οι διευθυντές είναι ενήμεροι για τις 

σχέσεις μεταξύ των τμημάτων τους 

3. της εμφάνισης των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και των γλωσσών τέταρτης 

γενιάς που επιτρέπουν τη γρήγορη οργάνωση στοιχείων. 

Η Κ.Β.∆. είναι μια εξελικτική επέκταση των μοντέρνων συστημάτων κοστολόγησης, 

μια διαδικασία δύο σταδίων, που διαχωρίζει τις δαπάνες των πόρων οργάνωσης  
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σύμφωνα με δραστηριότητες, και χρησιμοποιεί έπειτα οδηγούς για να ορίσει τις δα-

πάνες αυτές στις αντίστοιχες δραστηριότητες (Cooper, Kaplan, 1991b). 

 

5.3.1 ∆ραστηριότητες  

Η δραστηριότητα (activity) σαν γενική έννοια θα μπορούσε να ορισθεί ότι είναι μια 

ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται με σκοπό τη συλλογή και επεξερ-

γασία στοιχείων που λειτουργούν μαζί και επιδιώκουν την επίτευξη κάποιου κοινού 

στόχου. Αλλά, και ειδικότερα για την Κ.Β.∆. με τον όρο δραστηριότητα μπορεί να ορι-

σθεί ότι είναι μια ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της οικονομικής μονάδας. Για παράδειγμα, 

δραστηριότητες θεωρούνται: Η παραλαβή και ο έλεγχος των πρώτων υλών, η κοπή 

τιμολογίων πώλησης, η συσκευασία μιας παρτίδας έτοιμου προϊόντος, η συντήρηση 

των μηχανημάτων, η εξόφληση συναλλαγματικών, κ.α. Πάντως, με τη στενή επιχει-

ρησιακή έννοια, οι δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηρισθούν ότι είναι οι κατανα-

λωτές των πόρων για την παραγωγή των προϊόντων, των υπηρεσιών, των γεγονό-

των, των πληροφοριών. (Brimson, Antos,1994; Ostrenga, 1990; Player, Lacerda, 

1999). 

Ορισμοί 

Μια δραστηριότητα είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων, τεχνολογίας, προμηθειών, 

μεθόδων και του περιβάλλοντός τους, με σκοπό την παραγωγή ενός δεδομένου προ-

ϊόντος ή μιας δεδομένης υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες περιγράφουν το τι ακριβώς 

κάνει μια εταιρεία, δηλαδή το πώς αναλώνει το χρόνο της.  

Επίσης το Consortium for Advanced Manufacturing - International (CAM – I), ορίζει 

τη δραστηριότητα ως εξής: 

∆ραστηριότητα είναι (1): εργασία που πραγματοποιείται μέσα σε ένα οργανισμό και 

(2): αθροίσεις ενεργειών που πραγματοποιούνται σε ένα οργανισμό και είναι χρήσι-

μες για τους σκοπούς της ανάλυσης Κ.Β.∆. Είναι δηλαδή αθροίσεις καθηκόντων (είτε 

πραγματοποιούνται από ανθρώπους είτε από μηχανές) που απαιτούνται για την ικα-

νοποίηση των αναγκών των πελατών (εσωτερικών ή εξωτερικών). 

 Εισροή δραστηριότητας: Η εισροή δραστηριότητας είναι το αποτέλεσμα ή η συ-

νέπεια μιας ενέργειας εξωτερικής προς τη δραστηριότητα. Οι εισροές αυτές δί-

νουν το έναυσμα για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας.  
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 Εκροή δραστηριότητας : Μια εκροή δραστηριότητας είναι το αποτέλεσμα του με-

τασχηματισμού των διατιθέμενων πόρων, από μια δραστηριότητα. 

 Μέτρο δραστηριότητας : Ένα μέτρο δραστηριότητας είναι μια εκροή ή ένα φυσικό 

χαρακτηριστικό της δραστηριότητας. 

 ∆εξαμενή κόστους δραστηριότητας (activity cost pool): Ένας εικονικός χώρος 

στον οποίο συγκεντρώνονται τα κόστη που σχετίζονται με μια δραστηριότητα σε 

ένα σύστημα Κ.Β.∆. Συνηθέστερα πάντως, μια δεξαμενή κόστους δραστηριοτή-

των δεν αναφέρεται σε μια και μόνο δραστηριότητα, αλλά σε ένα σύνολο παρό-

μοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες ομαδοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή του συστήματος Κ.Β.∆. 

Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων 

Ο συχνότερος τρόπος που οι σχεδιαστές συστημάτων κόστους χρησιμοποιούν για να 

προσδιορίσουν τις δραστηριότητες είναι παίρνοντας συνέντευξη από τους επικεφα-

λείς των τμημάτων για τις κύριες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα τμήμα-

τά τους και για τις ευθύνες των υφισταμένων τους, το χρόνο και την προσπάθεια που 

ξοδεύουν για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. 

Αν ήταν δυνατόν κάθε ενέργεια να υπολογιζόταν ως μια δραστηριότητα, τότε θα λυνό-

ταν το κοστολογικό επιχειρησιακό πρόβλημα, διότι, γνωρίζοντας τον φορέα για τον 

οποίο απασχολείται η κάθε ενέργεια θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεση εκχώρηση 

του συνόλου των γενικών εξόδων. Στην πράξη όμως, ουδέποτε μία ενέργεια αποτελεί 

μία δραστηριότητα. Το συνηθέστερο είναι, ένα μικρό σύνολο ενεργειών οι οποίες ό-

μως ανήκουν στο ίδιο τμήμα και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες να αποτελούν μια μεμο-

νωμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, το σύνολο των εργασιών ενός πωλητή για 

να επισκεφθεί έναν πελάτη αποτελεί μια δραστηριότητα, ή οι εργασίες ορθής κωδικο-

ποίησης και ταξινόμησης των ανταλλακτικών των μηχανών αποτελούν μια άλλη δρα-

στηριότητα, κ.λ.π. 

Κατηγορίες ∆ραστηριοτήτων  (Brimson, Antos,1994; Sharman , 1994)  

Το κριτήριο της συμβολής  

Ανάλογα με το αν μια δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και 

των στόχων της εταιρείας, μπορεί να ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Α. Μια πρωτεύουσα δραστηριότητα, είναι μια δραστηριότητα που συμβάλλει άμεσα 

στην κεντρική αποστολή ενός τμήματος ή μιας οργανωσιακής μονάδας. Για παρά-

δειγμα, η έρευνα αγοράς και η διαρκής προσαρμογή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις 
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των πελατών είναι δύο από τις κύριες δραστηριότητες μερικών τμημάτων marketing. 

Αποτελούν έναν από τους λόγους της δημιουργίας του τμήματος marketing. Ένα χα-

ρακτηριστικό μιας πρωτεύουσας δραστηριότητας είναι ότι η εκροή της χρησιμοποιεί-

ται εκτός της εταιρείας ή από ένα άλλο τμήμα μέσα στην εταιρεία. 

Β. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες υποστηρίζουν τις πρωτεύουσες δραστηριότητες 

του οργανισμού. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι γενικές δραστηριότητες ό-

πως η διοίκηση, η επίβλεψη, η εκπαίδευση και η γραμματειακή εργασία που πραγμα-

τοποιούνται για να υποστηρίξουν ένα μέρος ή και το σύνολο των πρωτευουσών 

δραστηριοτήτων μιας οργανωσιακής μονάδας. 

Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες υποστηρίζουν ένα μόνο τμήμα της εταιρείας και θα 

πρέπει να αυξάνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πρωτευουσών 

δραστηριοτήτων στο τμήμα αυτό. Αν και αυτές οι δραστηριότητες είναι ουσιαστικές 

για την αποτελεσματική εκτέλεση των πρωτευουσών δραστηριοτήτων, απομυζούν 

πόρους και χρόνο από τις δραστηριότητες αυτές και πρέπει να διοικηθούν προσεκτι-

κά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των δευτερευουσών δραστηριοτήτων είναι ότι κατανα-

λώνονται από τις πρωτεύουσες δραστηριότητες σε μια εταιρεία. 

Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες θα πρέπει να διερευνηθούν προσεκτικά, ώστε να 

προσδιοριστεί το εάν είναι απαραίτητες. Ο λόγος των δευτερευουσών προς τις πρω-

τεύουσες δραστηριότητες είναι μια ένδειξη της γραφειοκρατίας που επικρατεί σε μια 

οργανωσιακή μονάδα. 

Το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας 

Ως προς την αξία που δημιουργούν, οι δραστηριότητες μπορούν να διακριθούν σε 

(Dierks, Cokins, 2000;): 

Α. ∆ραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες βοηθούν στην επίτευξη των αντι-

κειμενικών σκοπών της εταιρείας, συμβάλλοντας στη σχηματοποίηση των χαρακτη-

ριστικών του προϊόντος και της υπηρεσίας, στοιχεία για τα οποία πληρώνουν οι πε-

λάτες. Πολλές εταιρείες ιεραρχούν τις δραστηριότητές τους ανάλογα με την αξία ή την 

αποδοτικότητά τους. Ο ορισμός πάντως του τι αποτελεί δραστηριότητα που προσθέ-

τει αξία ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες. Μερικοί κοινοί ορισμοί 

του τι αποτελεί δραστηριότητα που προσθέτει αξία είναι: μια δραστηριότητα που 

προσθέτει αξία στα μάτια του πελάτη, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται όσο 

το δυνατό αποδοτικότερα, ή μια δραστηριότητα που υποστηρίζει τον πρωταρχικό 

στόχο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι διοικούντες χρησιμοποιούν αυ-
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τό το σχήμα ιεράρχησης αξίας για να εστιάσουν την προσοχή τους στα προγράμματα 

μείωσης κόστους. Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων που διενεργούνται αναποτε-

λεσματικά, καταδεικνύει ευκαιρίες για βελτίωση των διεργασιών. Με το ίδιο σκεπτικό, 

μειώνοντας τους πόρους που δεσμεύονται για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

που δεν δημιουργούν αξία για τους πελάτες, μειώνεται ο κίνδυνος της ακούσιας ελάτ-

τωσης της αντιληπτής από τον πελάτη λειτουργικότητας του προϊόντος ή της υπηρε-

σίας. 

Β. ∆ραστηριότητες μη προστιθέμενης αξίας, είναι οποιεσδήποτε δραστηριότητες, άλ-

λες από αυτές οι οποίες είναι οι απολύτως ελάχιστες και ουσιαστικές για να επιτευ-

χθούν οι εταιρικοί στόχοι και να παραμείνει η εταιρεία μια βιώσιμη επιχείρηση.  

Το κριτήριο της στρατηγικής 

Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού 

οράματος της εταιρείας, για το λόγο αυτό και χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές δρα-

στηριότητες. Είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστική επιτυχία της εταιρείας. 

Το κριτήριο του επιπέδου αναφοράς 

Ένας χρήσιμος τρόπος ταξινόμησης των δραστηριοτήτων, είναι η κατάταξή τους σε 

πέντε επίπεδα (Cooper, Kaplan, 1991a) : 

 Επίπεδο μονάδας προϊόντος (unit level) 

 Επίπεδο παρτίδας προϊόντος (batch level) 

 Επίπεδο προϊόντος (product level) 

 Επίπεδο πελάτη (customer level) 

 Επίπεδο υποστήριξης οργανισμού (organization sustaining level) 

Ο τρόπος αυτός οργάνωσης των δραστηριοτήτων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εί-

ναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την υλοποίηση του συστήματος Κ.Β.∆. σε μια εταιρεία. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε μια αναλυτικότερη περιγραφή της διαβάθμισης των δρα-

στηριοτήτων που αναφέραμε: 

Α. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit-level activities),πραγματοποιούνται 

κάθε φορά που παράγεται μια μονάδα προϊόντος. Τα κόστη των δραστηριοτήτων αυ-

τών είναι ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παράγονται. Για πα-

ράδειγμα, η παροχή ισχύος για τη λειτουργία του παραγωγικού εξοπλισμού είναι 

δραστηριότητα σε επίπεδο μονάδας, μια και η ισχύς που καταναλώνεται είναι ανάλο-

γη με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παράγονται. 
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Β. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch-level activities), πραγματοποιού-

νται κάθε φορά που γίνεται χειρισμός ή επεξεργασία μιας παρτίδας προϊόντος, ανε-

ξάρτητα από τον αριθμό μονάδων προϊόντος της παρτίδας. Για παράδειγμα, εργασίες 

όπως η τοποθέτηση παραγγελιών αγοράς, η ρύθμιση των μηχανημάτων και η δρο-

μολόγηση των παραγγελιών προς τους πελάτες είναι δραστηριότητες σε επίπεδο 

παρτίδας. Συμβαίνουν κάθε φορά που υπάρχει μια παρτίδα ή μια παραγγελία πελά-

τη. Τα κόστη σ’ αυτό το επίπεδο εξαρτώνται από τον αριθμό των παρτίδων που υφί-

στανται επεξεργασία, παρά στον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παράγονται, 

τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που πωλούνται ή κάποιο άλλο μέτρο όγκου. Για 

παράδειγμα, το κόστος ρύθμισης μιας μηχανής για την κατεργασία μιας παρτίδας εί-

ναι το ίδιο ανεξάρτητα από το εάν η παρτίδα περιέχει μια ή χίλιες μονάδες προϊόντος. 

Γ. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος (product-level activities), σχετίζονται με 

συγκεκριμένα προϊόντα και τυπικά πρέπει να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από το 

πόσες παρτίδες δρομολογούνται ή πόσες μονάδες προϊόντος παράγονται ή πωλού-

νται. Για παράδειγμα, δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός ή η διαφήμιση ενός προϊό-

ντος και η απασχόληση αντίστοιχου προσωπικού, είναι όλες δραστηριότητες σε επί-

πεδο προϊόντος. 

∆. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη (customer-level activities), σχετίζονται με 

συγκεκριμένους πελάτες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως τηλεφωνικές κλή-

σεις πωλήσεων, ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και γενική τεχνική υποστήριξη 

που δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.  

Ε. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο υποστήριξης οργανισμού (organization sustaining 

activities), πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες εξυπηρετούνται ή 

ποια προϊόντα παράγονται ή πόσες παρτίδες επεξεργάζονται ή ακόμα και πόσες μο-

νάδες προϊόντος παράγονται. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως 

ο καθαρισμός των γραφείων των στελεχών, η παροχή δικτύου υπολογιστών, η εξα-

σφάλιση δανείων, η ετοιμασία ετήσιων αναφορών προς τους μετόχους κλπ. 

5.3.2 ∆ιαφορές της Κ.Β.∆. με την παραδοσιακή κοστολόγηση 

Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα χρησιμοποιούν μια διαδικασία δύο σταδί-

ων για τον καταλογισμό των εμμέσων εξόδων και των εξόδων υποστήριξης της εται-

ρείας. Πρώτα τα λειτουργικά έξοδα κατανέμονται σε θέσεις ή κέντρα κόστους και α-

κολούθως καταλήγουν στα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας. Τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης επιμερίζουν τα κόστη από τις θέσεις κόστους στα προϊό-

ντα χρησιμοποιώντας κατά κανόνα “οδηγούς ή βάσεις όγκου”, όπως η άμεση εργα-
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σία, οι ώρες μηχανής, οι αγορές πρώτων υλών και οι μονάδες που παράγονται. Ε-

πειδή πολλοί έμμεσοι και βοηθητικοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται σε αναλογία με τον 

αριθμό των μονάδων που παράγονται, τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να δίνουν 

εξαιρετικά ανακριβή στοιχεία για το κόστος των δραστηριοτήτων υποστήριξης που 

πράγματι χρησιμοποιούνται από τα διάφορα είδη των προϊόντων. 

Οι βασικές διαφορές της Κ.Β.∆. και των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης 

αποτυπώνονται στα σχήματα 5.1 και 5.2.                                                        

 
Σχήμα 5.1 Παραδοσιακή Κοστολόγηση. 

Κοστολόγηση κατά Κέντρο ∆ραστηριότητας(Kaplan, 1997) 

Έμμεσα  έξοδα 

 

Κέντρα 

κόστους 

 

Κέντρο κόστους 

Κόστος παραγωγής 

Προϊόντα και Υπηρεσίες  

Έμμεσα έξοδα 

 

     Κέντρα  

    κόστους 

Έμμεσα  έξοδα 

 

     Κέντρα  

    κόστους 

 

Κέντρο κόστους 

Κόστος παραγωγής 

Κέντρο κόστους 

Κόστος παραγωγής 

… 

… 

Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία 

Επιμερισμός κό-
στους 

μηχανοώρες 
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Σχήμα 5.2 Κ.Β.∆. (Kaplan, 1997) 

Ένα σύστημα Κ.Β.∆. σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα,  εστιάζει την προ-

σοχή του στις δραστηριότητες, ιχνηλατώντας τη χρήση όλων των πόρων από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και συνδέοντας τα κόστη των δραστηριοτή-

των αυτών με προϊόντα, υπηρεσίες και πελάτες. Τα συστήματα Κ.Β.∆. μετρούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος δραστηριοτήτων που δεν είναι ανάλογο με τον όγκο 

των παραγόμενων προϊόντων. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι τα εξής: 

Λειτουργία μηχανών, Ρυθμίσεις μηχανών, Προγραμματισμός λειτουργίας παραγω-

γής, παραλαβή πρώτων υλών και λοιπών υλικών, υποστήριξη υπαρχόντων προϊό-

ντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, επισκευές και συντήρηση μηχανημάτων, ανασχε-

διασμός προϊόντων, έλεγχος ποιότητας κ.ο.κ. 

 

∆απάνες 

Πόρων 

1  

∆ραστηριότητα 

1  

Αντικείμενα Κόστους: 

Προϊόντα, Υπηρεσίες και Πελάτες  

 

∆απάνες 

Πόρων 

2  

 

∆απάνες 

Πόρων 

χ  

∆ραστηριότητα 

2 

∆ραστηριότητα 

Χ 

… 

… 

Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία 

Οδηγοί 
Πόρων 

Οδηγοί ∆ραστηριοτή-
των 
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Η μεθοδολογία Κ.Β.∆. θεωρεί ως αντικείμενα κόστους όχι μόνον τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες, αλλά και τους πελάτες ή συγκεκριμένα τμήματα και λειτουργίες της επιχεί-

ρησης. Οι διαφορές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για όσες επιχειρήσεις παράγουν 

πολλά νέα προϊόντα, εισάγουν νέες διαδικασίες, προσεγγίζουν νέους πελάτες και ικα-

νοποιούν πολλές διαφορετικές ανάγκες των πελατών τους. 

Επομένως τα συστήματα Κ.Β.∆. διαφέρουν από τα παραδοσιακά συστήματα κατά 

δύο τρόπους: 

1. Οι δεξαμενές κόστους ορίζονται με βάση τις δραστηριότητες και όχι με βάση τα 

λειτουργικά κέντρα κόστους. 

2. Οι οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται για να επιμερίσουν τα κόστη δραστηρι-

οτήτων σε προϊόντα είναι δομικά διαφορετικοί από εκείνους των παραδοσιακών 

συστημάτων. 

Έτσι τα συστήματα Κ.Β.∆. αποδίδουν ακριβέστερα από τα παραδοσιακά συστήματα 

τα σχετικά κόστη, γιατί διαχωρίζουν σαφώς τα κόστη των διαφορετικών δραστηριοτή-

των που πραγματοποιούνται σε μια εταιρεία και επιμερίζουν τα κόστη αυτών των 

δραστηριοτήτων στα προϊόντα, χρησιμοποιώντας μέτρα που αντιπροσωπεύουν τους 

τύπους απαιτήσεων πάνω στις δραστηριότητες, από τα προϊόντα αυτά.  

Στην πράξη ωστόσο, η Κ.Β.∆. χρησιμοποιείται από τις εταιρείες συμπληρωματικά και 

όχι ως αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης, για να προσδιο-

ριστούν τα κόστη προϊόντων και, πιθανώς, άλλα κόστη που ενδιαφέρουν τη διοίκηση, 

καθώς και για τη σύνταξη διοικητικών αναφορών που θα βοηθήσουν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Το παραδοσιακό σύστημα Κοστολόγησης μετρά επαρκώς το 

κόστος άμεσων υλικών και άμεσης εργασίας. Επομένως η Κ.Β.∆. δίνει έμφαση στα 

υπόλοιπα κόστη, δηλαδή τα έμμεσα κόστη (κόστη υποστήριξης) και στα γενικά, διοι-

κητικά και στα κόστη διάθεσης και marketing. Στην Κ.Β.∆., ο αντικειμενικός σκοπός 

είναι η κατανόηση του εμμέσου κόστους και της κερδοφορίας των προϊόντων και των 

πελατών. Με βάση τα παραπάνω η Κ.Β.∆. διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή 

κοστολόγηση.  

Στην Κ.Β.∆. τα βιομηχανικά αλλά και τα μη βιομηχανικά κόστη μπορούν να αποδο-

θούν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, υπάρχει ένας αριθμός δεξαμενών εμμέσου 

κόστους, των οποίων το κοστολογικό περιεχόμενο κατανέμεται στα προϊόντα και 

τους άλλους φορείς κόστους, χρησιμοποιώντας το δικό της μοναδικό μέτρο δραστη-

ριότητας, ως βάση επιμερισμού. Οι βάσεις επιμερισμού συχνά διαφέρουν από εκεί-

νες που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. 
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Στην παραδοσιακή κοστολόγηση όλα τα κόστη παραγωγής καταλογίζονται σε προϊό-

ντα, ακόμα και κόστη που δεν προκαλούνται από τα προϊόντα (π.χ. κόστος φύλαξης 

του εργοστασίου). Στην Κ.Β.∆. τα κόστη επιμερίζονται στα προϊόντα μόνον όταν υ-

πάρχει επαρκής αιτιολογία ότι τα κόστη αυτά επηρεάζονται από αποφάσεις που έ-

χουν σχέση με το προϊόν. 

Ειδικότερα, στην παραδοσιακή κοστολόγηση μόνο τα βιομηχανικά κόστη, άμεσα και 

έμμεσα βαρύνουν το κόστος των προϊόντων. Τα γενικά, διοικητικά κόστη και τα έξοδα 

πωλήσεων λογίζονται ως έξοδα περιόδου και δεν βαρύνουν τα προϊόντα. Ωστόσο 

πολλά από τα μη βιομηχανικά κόστη είναι μέρος του κόστους για την παραγωγή, 

πώληση, διανομή των προϊόντων (π.χ. οι προμήθειες προς τους πωλητές, τα έξοδα 

αποστολής και οι αποζημιώσεις) και μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε ξεχωριστά 

προϊόντα. Τέτοια μη βιομηχανικά κόστη καταλογίζονται σε προϊόντα κατά την Κ.Β.∆., 

προκειμένου να προσδιοριστεί η κερδοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

5.3.3  Προηγούμενη έρευνα 

Ο κύριος όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών και μελετών που αφορούν τη  μεθο-

δολογία της Κ.Β.∆. εμφανίστηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετέπειτα. 

Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας στην Κ.Β.∆. προσπαθεί να διερευνήσει τους πα-

ράγοντες που συντελούν στην επιτυχία της υιοθέτησης και της εφαρμογής της μεθο-

δολογίας αλλά και τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας (Anderson, 1995). 

Μια σημαντική κατεύθυνση της έρευνας επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν οι 

διαδικαστικοί παράγοντες στην επιτυχία της εφαρμογής της Κ.Β.∆., δηλαδή διερευνά 

τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών που εμπλέκονται στο σύστημα της εφαρμογής 

(McGowan, Klammer 1997). Παραδείγματα αυτού του τύπου των παραγόντων περι-

λαμβάνουν το επίπεδο της υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση, το βαθμό συμμε-

τοχής των χρηστών στην εφαρμογή, την επάρκεια σε επιμόρφωση και σε πηγές, και 

το βαθμό στον οποίο το έργο της Κ.Β.∆. συνδέεται με ανταγωνιστικές στρατηγικές. 

Μια γενική διαπίστωση είναι ότι η επιτυχία της εφαρμογής της Κ.Β.∆. σχετίζεται θετι-

κά με την έμφαση που δίνεται σε αρκετούς από αυτούς τους διαδικαστικούς παράγο-

ντες, παρόλο που ο βαθμός της σημασίας για κάθε παράγοντα μπορεί να ποικίλλει 

κατά το στάδιο εφαρμογής της μεθόδου και κατά τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτυ-

χίας της εφαρμογής της μεθόδου (Anderson, 1995). 

Η προγενέστερη έρευνα σχετικά με τους διαδικαστικούς παράγοντες της εφαρμογής 

της Κ.Β.∆. αποδέχεται ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με τις διαδικασίες που 
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εμπλέκονται στο σύστημα εφαρμογής της ΚΒ∆ (Anderson, Young, 1999; McGowan, 

Klammer, 1997) και ο στόχος είναι να αναγνωρισθούν χαρακτηριστικά της διαδικασί-

ας τα οποία είναι αρκετά πιθανόν να οδηγήσουν σε επιτυχημένη εφαρμογή. 

Καθίσταται φανερό ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος Κ.Β.∆. δεν είναι μια εύκολη α-

πόφαση. Πρέπει να συνεκτιμηθούν αρκετοί παράγοντες που έχει βρεθεί ότι συμμετέ-

χουν, θετικά ή αρνητικά, στην επιτυχία. Οι σαφείς και κατανεμημένοι σκοποί της 

Κ.Β.∆. θεωρούνται σημαντικοί για το βαθμό της επιτυχίας της εφαρμογής. Υψηλό ε-

πίπεδο συμφωνίας μεταξύ των σκοπών του νέου συστήματος κοστολόγησης και ε-

κείνων του οργανισμού, ενισχύει την πιθανότητα αποδοχής του από τους χρήστες 

(McGowan, Klammer 1997; Shields, 1995].  

Συμπληρωματικά στους παράγοντες αυτούς που αφορούν την κουλτούρα της επιχεί-

ρησης και τους στόχους της πρέπει να τίθεται και ο σημαντικός παράγοντας αποδο-

χής σύγχρονων και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα επίπε-

δα της επιχείρησης που θα εισαχθεί το νέο κοστολογικό σύστημα. 

Αναλυτικά οι βασικότεροι διαδικαστικοί αυτοί παράγοντες είναι (Anderson 1995, 

Shields 1995; Innes, Mitchell 1995; Foster, Swenson 1997; McGowan, Klammer 

1997; Krumwiede, 1998; Anderson, Young, 1999; Innes, et al, 2000; Baird, et al, 

2007; Cokins G., 2001): 

1. Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση 

2. Υποστήριξη από τα ενδιάμεσα στελέχη διοίκησης 

3. Επάρκεια πόρων 

4. Επάρκεια επιμόρφωσης 

5. Συσχετισμός του συστήματος με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και τις 

αμοιβές 

6. Συσχετισμός του συστήματος με τις ανταγωνιστικές στρατηγικές 

7. Συμμετοχή εξωτερικών ειδικών και συμβούλων 

Οι περισσότερες μελέτες για  αυτούς τους παράγοντες αναφέρουν μια θετική και ση-

μαντική σχέση ανάμεσα στους διαδικαστικούς παράγοντες και στην επιτυχία της ε-

φαρμογής της Κ.Β.∆. Και αυτό συμβαίνει μολονότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά 

μέτρα για την επιτυχία της εφαρμογής της Κ.Β.∆., περιλαμβανομένης της γενικής επι-

τυχίας της Κ.Β.∆. (Shields, 1995), της ικανοποίησης από την Κ.Β.∆. και του σταδίου 

της εφαρμογής της Κ.Β.∆. (Krumwiede, 1998). 

H υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση (Παράγοντας 1) μπορεί να επηρεάσει το 

αντιληπτό επίπεδο της επιτυχίας της εφαρμογής της Κ.Β.∆. και την προσωπική συμ-

μετοχή των χρηστών στο σύστημα και μπορεί επίσης να αυξήσει την εκτίμηση των 
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χρηστών για την ενδεχόμενη συνεισφορά του συστήματος στην εκπλήρωση των 

πληροφοριακών αιτημάτων των υπομονάδων που εμπλέκονται. Εργαζόμενοι που 

λαμβάνουν ισχυρή υποστήριξη για το σύστημα της Κ.Β.∆. από την ανώτατη διοίκηση 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να δουν την αλλαγή ευνοϊκά (McGowan, Klammer, 

1997). Σε περιπτώσεις ανίχνευσης της δυνατότητας ανάπτυξης και ενσωμάτωσης 

ενός συστήματος Κ.Β.∆. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει 

να επενδύσει περισσότερο χρόνο στην προώθηση του προγράμματος της Κ.Β.∆. στα 

αρχικά της στάδια (δηλαδή στη φάση της υιοθέτησης), αλλά η παρέμβασή της θα γί-

νεται λιγότερο ορατή καθώς προχωρά η ανάπτυξη των αρχικών σταδίων της εφαρ-

μογής. Στη φάση της πλήρους εφαρμογής αυξάνεται η πίεση την ανώτατης διοίκησης 

στους υπαλλήλους για να χρησιμοποιήσουν στην ουσία τις πληροφορίες που παρέ-

χει η Κ.Β.∆. και να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. 

Ένα επαρκές επίπεδο πόρων (Παράγοντας 3) είναι επίσης σημαντικός για την επί-

τευξη υψηλών επιπέδων επιτυχίας της εφαρμογής της Κ.Β.∆..  (Krumwiede 1998; 

McGowan, Klammer 1997; Shields 1995). Η επάρκεια πόρων έχει τη δυναμική να 

αποτρέψει τους εργαζόμενους από το να αισθάνονται πιεσμένοι από την διαδικασία 

της εφαρμογής, δηλαδή τους αποτρέπει από το να πιστεύουν ότι το κίνητρο της ε-

φαρμογής της Κ.Β.∆. θα τους εξαναγκάσει να προσπαθήσουν πολύ ενώ παράλληλα 

δεν θα τύχουν μιας επαρκούς μείωσης των κανονικών εργασιακών τους καθηκόντων. 

Επιπλέον, αν οι πόροι που θα τους παρασχεθούν δεν είναι ικανοποιητικοί, τότε οι 

διαδικασίες εφαρμογής μπορεί να μην αναληφθούν, οδηγώντας σε αύξηση του κιν-

δύνου αποτυχίας (McGowan, Klammer, 1997). 

Η επιμόρφωση στη χρήση της Κ.Β.∆. (Παράγοντας 4) πιθανόν αυξάνει την επιτυχία 

της εφαρμογής της Κ.Β.∆.  δημιουργώντας αποδοτική χρήση των πληροφοριών που 

παρέχονται από το σύστημα (Baird, et al, 2007; McGowan, Klammer, 1997; Shields, 

1995). Επιπλέον η επιμόρφωση στην Κ.Β.∆. μπορεί επίσης να βελτιώσει έμμεσα την 

επιτυχία της εφαρμογής ενισχύοντας την ομοφωνία σχετικά με την σαφήνεια των 

σκοπών μεταξύ των σχεδιαστών του συστήματος και των χρηστών. Ένα επιμορφω-

τικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λογική, το σχεδιασμό και τη 

χρήση του συστήματος της Κ.Β.∆., παρέχει μια καλή βάση για τους μη λογιστές να 

αποδεχτούν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. 

Σύμφωνα με αρκετούς συγγραφείς (Baird, et al, 2007; Foster, Swenson, 1997; 

McGowan, Klammer, 1997; Shields, 1995), η θεωρία των κινήτρων υποδηλώνει μια 

θετική σχέση ανάμεσα στην συσχέτιση του συστήματος της Κ.Β.∆. με την αξιολόγηση 

της αποδοτικότητας και των επιβραβεύσεων (Παράγοντας 5) και την γενική επιτυχία 

της εφαρμογής της Κ.Β.∆. ∆ηλαδή, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι επιβραβεύσεις 
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συσχετίζονται με την επιτυχημένη εφαρμογή της Κ.Β.∆., αναμένονται να έχουν πε-

ρισσότερα κίνητρα να δουλέψουν για την επίτευξη του στόχου. Αυτή η συλλογιστική 

είναι σύμφωνη με την άποψη ότι ο βαθμός στον οποίο η προσωπική συμμετοχή ενός 

χρήστη συνδέεται με το σύστημα της Κ.Β.∆. θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του απέ-

ναντι στο σύστημα (Argyris, Kaplan, 1994). Για τους ίδιους λόγους, μια συσχέτιση με 

τις ανταγωνιστικές στρατηγικές (Παράγοντας 6) θεωρείται σημαντική επειδή έχει κινη-

τήρια επίδραση στους εργαζόμενους ώστε να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της 

Κ.Β.∆. για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας τους (Shields, 1995). 

Μια τυπική διάκριση ως προς το είδος της προσέγγισης που επιχειρείται κατατάσσει 

το μεγαλύτερο όγκο του δημοσιευμένου έργου στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Εννοιολογική έρευνα  

Ο στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να διευκρινιστούν οι έννοιες Κ.Β.∆. και να 

προσδιοριστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές έναντι των πρακτικών που έχουν 

επικρατήσει ήδη σε ορισμένες χώρες για μία πιο μακροχρόνια περίοδο (Innes 

and Mitchell, 1990a; Boons et al., 1992;  Cooper et al., 1992 Israelsen, 1994; 

Bescos, Mendoza, 1996;  Bescos 2002 et al.; Clarke, et al, 1999; Anand M., et 

al., 2005) 

 Μαθηματική διαμόρφωση στην έρευνα Κ.Β.∆. 

Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν εστιάσει στις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των δα-

πανών και των δραστηριοτήτων που τις προκαλούν. Πολλές από αυτές τις μελέ-

τες παρουσιάζουν τις προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων υπό ορισμένους ενερ-

γούς όρους. Ο κύριος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να διατυπωθούν τα 

μαθηματικά πρότυπα που θα υποστηρίξουν το ρόλο της Κ.Β.∆. στο πλαίσιο του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Noreen, 1997; Babad, Balachandran, 1993; 

Datar, Gupta, 1994; Balachandran et al., 1997; Degraeve, Roodhooft 2000; 

Homburg, 2001).  

 Στατιστικές μελέτες για Κ.Β.∆. 

Οι στατιστικές προσεγγίσεις για την Κ.Β.∆. χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων ή 

συλλέγουν τα στοιχεία των ερωτηματολογίων που διαμορφώνονται ανά περί-

πτωση για την αναγκαιότητα ή την εμπειρία (Innes and Mitchell, 1991a, 1991b, 

1995; Innes et al., 2000) από την εφαρμογή(Anderson, 1995a; Shields, 1995; 

Swenson, 1995; Krumwiede, 1998a; Cagwin, Bouwman 2002; Anderson et al. 

2002) και τη διάχυση ( Bjornenak, 1997; Gosselin, 1997; Gosselin, 2007; 

Chenhall and Langfield- Smith, 1998; Anderson and Young, 1999; Malmi, 1999; 
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Baird, 2007; Clarke,1997) της μεθοδολογίας Κ.Β.∆./∆.Β.∆. Οι σύγχρονες προσεγ-

γίσεις εστιάζουν στην επιτυχία και την ικανοποίηση με την εφαρμογή της Κ.Β.∆.  

 Περιπτωσιολογικές μελέτες για Κ.Β.∆.  

Οι περισσότερες περιπτωσιολογικές μελέτες για την Κ.Β.∆. έχουν εξετάσει την 

Κ.Β.∆. με το να συγκρίνουν τα προηγουμένως χρησιμοποιημένα συστήματα κα-

θώς και τις επιπτώσεις λήψης αποφάσεων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, 

ανά περίπτωση, αφορούν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων και των τε-

χνολογικών υποδομών αλλά και την επίδραση της επιχειρησιακής κουλτούρας 

στη λήψη των αποφάσεων (Bhimani, Pigott, 1992; Malmi, 1997; Anderson, 1995; 

Friedman, Lyne 1999;Swenson,1995; Soin et al, 2002; Sartorius, 2007; Gosselin 

M.,Pinet C.,2002 ;Cooper R., Weiss L., 1985). 

Ανακεφαλαιώνοντας πρέπει να τονιστεί ότι ο βασικός σκοπός είναι η αναγνώριση 

των συμπεριφοριστικών και οργανωτικών παραγόντων οι οποίοι οδηγούν σε μια επι-

τυχημένη εφαρμογή. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εφαρμογή της Κ.Β.∆. έχει σχέση με 

την πρόοδο και η αλλαγή στο πληροφοριακό σύστημα εκλαμβάνεται ως ένα εγγενώς 

θετικό φαινόμενο. Το σύστημα της Κ.Β.∆. θεωρείται ότι βελτιώνει τη λειτουργικότητα 

παρέχοντας περισσότερο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, 

οδηγώντας τελικά σε αλλαγές που θεωρούνται ότι αυξάνουν τα επιχειρηματικά κέρδη. 

 

5.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Κ.Β.∆.  

Η Κ.Β.∆. έγινε δημοφιλής όταν οι οργανισμοί  συνειδητοποίησαν ότι μπορεί να θερα-

πεύσει τις αδυναμίες των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης. Μερικά από τα 

πλεονεκτήματα της Κ.Β.∆. είναι ( Hardy, Hubbard, 1992 ): 

 Παρέχει μια ακριβέστερη μέθοδο που υπολογίζει τα κόστη απορρόφησης από τις 

δραστηριότητες και τα προϊόντα 

 Υποστηρίζει καλύτερα τη λήψη αποφάσεων, με την παροχή καλύτερων πληρο-

φοριών ως προς το κόστος προϊόντων και επιτρέποντας τη διαφάνεια στον έλεγ-

χο συμπεριφοράς  

 Στοχεύει στην εύρεση μιας σχέσης αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ του κόστους 

αντικειμένου και του κόστους που πραγματοποιήθηκε 

 Προσφέρει τις καλύτερες πληροφορίες για τιμολόγηση βάσει κόστους, μίγματος 

προϊόντων και λήψης αποφάσεων 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση αποθεμάτων στις αναφορές των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Οι υποστηρικτές της Κ.Β.∆. αναγνωρίζουν ότι δεν είναι άψογη έχοντας αρκετές ατέ-

λειες όπως: 

 ∆εν μπορεί εύκολα να εφαρμοσθεί για όλα τα προϊόντα 

 Η αιτιώδης σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων και των προϊόντων δεν είναι πά-

ντα ευδιάκριτη 

 ∆εν εξαλείφει πλήρως τη χρησιμοποίηση αυθαίρετων κριτηρίων ή βάσεων κατα-

νομής του εμμέσου κόστους στα προϊόντα 

 Η λεπτομερής ανάλυση των λογαριασμών και η διαδικασία συλλογής δεδομένων 

είναι αναλυτικές διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες και παρά την θεωρητική υπερο-

χή του σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα απέτυχε να τα αντικαταστήσει 

(Kaplan, Anderson, 2004; Cohen et al, 2005). 

 Έχει υψηλό κόστος λειτουργίας που συνδέεται με το μεγάλο αριθμό των δημι-

ουργούμενων κέντρων κόστους, αντίστοιχων των δημιουργούμενων δραστηριο-

τήτων, καθώς και του μεγάλου αριθμού των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων κατα-

λογισμού του κόστους των επί μέρους δραστηριοτήτων. 

 Είναι στατική, από την άποψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις επιχειρησιακές διαδι-

κασίες συνεπάγεται και την αναδημιουργία του μοντέλου 

 ∆εν παρέχει εξήγηση για το πώς οι επιχειρησιακές διαδικασίες επηρεάζουν τα 

κόστη 

Τα οφέλη της Κ.Β.∆. υπερβαίνουν τις ατέλειές της, γεγονός που τη μετέτρεψε σε ευ-

ρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο επιμερισμού του έμμεσου κόστους στα μεμονωμένα 

προϊόντα, πελάτες ή υπηρεσίες. 

5.5  Η αποδοχή της Κ.Β.∆. στην Ελλάδα 

Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες  για την εφαρμογή  

της Κοστολόγησης βάσει ∆ραστηριοτήτων στον Ελληνικό χώρο όπως: (Vazakidis, A., 

Karagiannis, I., 2006; Vazakidis, A., Karagiannis, I., 2007; Βαζακίδης Α., Καραγιάν-

νης Ι., 2007; Βαζακίδης Α, Σταυρόπουλος Α, Καραγιάννης Ι. 2008;, Βαζακίδης Α, 

Τσιάλτα Α, Καραγιάννης Ι. 2009; Βαζακίδης Α, Σταυρόπουλος Α, Καραγιάννης Ι. 

2008; Cohen S. and Kaimenaki E. 2009; Cohen, S., Venieris, G. & Kaimenaki, E. 

2005; Ballas, A. and Venieris, G. 1996;, Pavlatos, O. and Paggios, I. 2007). Από τις 

παραπάνω μελέτες θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί η μελέτη που έγινε το 2003 

από τους (Cohen, et al, 2005) . Στη συγκεκριμένη έρευνα πήραν μέρος 88 κορυφαίες 

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διάχυση της Κ.Β.∆. στην 

Ελλάδα είναι αρκετά ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα αυτής της διάχυσης στις επι-
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χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών φαίνονται στον παρα-

κάτω πίνακα: 

Χρήστες της Κ.Β.∆. 13 65%

Μη Χρήστες της ΑΒC 7 35%

Σύνολο 20 100%

Πίνακας 5.1. ∆ιάχυση της ΑΒC στον τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα 

Στον τομέα παροχής υπηρεσιών όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, οι 13 

από τις 20 επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην έρευνα, χρησιμοποιούν το Κ.Β.∆., 

ένα ποσοστό δηλαδή της τάξης του 65%, στον τομέα της μεταποίησης στην ίδια έ-

ρευνα το ποσοστό υιοθέτησης συστημάτων Κ.Β.∆. ήταν 35,7%, ενώ στον κλάδο του 

εμπορίου 30,8%. 

Τα πιο σημαντικά οφέλη που ανέμεναν οι επιχειρήσεις από την υιοθέτηση του Κ.Β.∆. 

είναι: 

 Ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους προϊόντος 

 Η βελτίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με το κόστος προϊό-

ντος 

 Η ταυτοποίηση του κόστους δραστηριοτήτων 

 Ο προσδιορισμός των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του 

κόστους 

 Η μείωση του κόστους 

Από την άλλη πλευρά εκείνοι οι παράγοντες που σύμφωνα με την συγκεκριμένη έ-

ρευνα δεν φαίνεται να επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις για την απόφαση 

υλοποίηση του Κ.Β.∆. είναι: 

 η παρακίνηση του προσωπικού 

 η επίτευξη συνεργιών με συστήματα Just-in-time 

 η βελτίωση της αποδοτικότητας της διοίκησης «πελατών» 

Κρίνεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στη συγκεκριμένη έρευνα το γεγονός ότι υπάρχει 

σε μεγάλο βαθμό συνέπεια ανάμεσα στα αναμενόμενα οφέλη και στα πραγματικά 

οφέλη που αποκόμισαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις που εφάρμοσαν το Κ.Β.∆. ανεξαρ-

τήτως κλάδου. 

5.6  ∆ιοίκηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων (∆.Β.∆.) 

Ο στόχος οποιουδήποτε συστήματος κοστολόγησης είναι να παρέχει κατάλληλες και 

έγκαιρες πληροφορίες στη διοίκηση. Αυτές οι πληροφορίες υποστηρίζουν την καλύ-
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τερη διαχείριση των εταιρικών πόρων στην παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή 

υπηρεσιών, και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα από την άποψη του κόστους, της 

ποιότητας, και της αποδοτικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα σύστημα κοστολό-

γησης μπορεί επίσης να αντιμετωπισθεί ως σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου 

(Berliner, Brimson, 1988). Έτσι, η Κ.Β.∆. έχει εξελιχθεί σε ∆ιοίκηση Βάσει ∆ραστηριο-

τήτων (∆.Β.∆.) για να συμπεριλάβει και άλλα ζητήματα όπως η αποδοτικότητα των 

πελατών, τα κανάλια διανομής, και άλλα διοικητικά ζητήματα. Η Κ.Β.∆. είναι ένα σύ-

στημα πληροφοριών που αποκαλύπτει τη δομή κόστους και αποδοτικότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, ενώ η ∆.Β.∆. περιγράφει τις ενέρ-

γειες που εκτελούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους κα-

θώς και τον κύκλο ζωής, μόλις είναι γνωστές οι πληροφορίες για το κόστος ανά δρα-

στηριότητα (Babad, Balachandran, 1993).  

Ο όρος ∆.Β.∆. προέκυψε για να περιγράψει οποιαδήποτε εφαρμογή της πληθώρας 

πληροφοριών που συγκεντρώνονται από την Κ.Β.∆. Αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες 

που η Κ.Β.∆. παρέχει μπορούν να δώσουν μόνο μία σχετικά καλύτερη εκτίμηση κο-

στολόγησης για το παραγόμενο προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία (Raz, Elnathan, 

1999). 

Η Κ.Β.∆. εξελίχθηκε, και μετακίνησε το ενδιαφέρον της από το ‘σωστό κόστος’ των 

προϊόντων (και ως εκ τούτου λαμβάνοντας σωστές στρατηγικές αποφάσεις για τις 

κερδοφόρες και τις μη κερδοφόρες γραμμές της επιχείρησης) στο συντονισμό όλων  

των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτή τη 

μορφή η ∆.Β.∆. αυξητικά έγινε ∆ιαχείριση Βάσει ∆ραστηριοτήτων, η οποία ως σύ-

στημα παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των πληροφοριών πέρα από το προϊόν. 

 

5.6.1 Η ανάγκη για Κ.Β.∆./∆.Β.∆. 

Οι μεθοδολογίες Κ.Β.∆./∆.Β.∆. αναπτύχθηκαν ως μία πρακτική επίλυσης προβλημά-

των που σχετίζονται με τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης κόστους τα οποία 

τώρα θεωρούνται ανεπαρκή. Πρακτικές καταμερισμού εξόδων χωρίς τόκους και πά-

γιων εξόδων των παραδοσιακών συστημάτων μπορούν να κάνουν περισσότερο κα-

κό παρά καλό στους οργανισμούς. Το πρόβλημα με τον καταμερισμό πάγιων εξόδων 

δημιουργείται όταν χρησιμοποιούνται υπερβολικά απλουστευμένες αναλογίες κό-

στους κατά τον υπολογισμό των δαπανών. Ο καταμερισμός του κόστους συχνά βα-

σίζεται σε παράγοντες όπως ο αριθμός των υπαλλήλων ή τα έξοδα του τμήματος. 

Μερικοί παράγοντες βασίζονται στον όγκο ή τα ισοζύγια. Όμως αυτές οι μετρήσεις 

μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητες από το επίπεδο προσπάθειας ή από τη χρονική 
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διάρκεια. Η διόρθωση ενός λάθους μπορεί να χρειαστεί τον ίδιο χρόνο για ένα λογα-

ριασμό, ανεξαρτήτως του υπολοίπου του. 

Η χρήση καταμερισμών βασισμένων στον όγκο θα δώσει έναν αρκετά ακριβή υπολο-

γισμό του κόστους όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες : 

 Ελάχιστα και παρόμοια προϊόντα και γραμμές υπηρεσιών 

 Χαμηλές έμμεσες δαπάνες 

 Ομοιογενείς διαδικασίες μετατροπής 

 Ομοιογενή κανάλια, απαιτήσεις πελατών, και πελάτες 

 Χαμηλό επίπεδο εξόδων σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες 
 Πολύ υψηλά περιθώρια 

Ωστόσο οι επιχειρήσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ελάχιστες. 

Το αποτέλεσμα του ανακριβούς καταμερισμού του κόστους συμβαίνει επειδή σε με-

ρικά αντικείμενα κόστους δίνεται υπερβολικά μεγάλο κόστος ενώ στα υπόλοιπα υ-

περβολικά χαμηλό. Με άλλα λόγια, ως αποτέλεσμα των μη επαληθευμένων υπολο-

γισμών καταμερισμού του κόστους, τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα μπορούν 

να μας δώσουν εντελώς ανακριβή κόστη προϊόντων και γραμμών υπηρεσιών, τα ο-

ποία με τη σειρά τους θα διαστρεβλώσουν τα περιθώρια κέρδους. Πολλοί διευθυντές 

κατάλαβαν ότι τα απαρχαιωμένα λογιστικά συστήματα διαστρέβλωναν τα κόστη των 

προϊόντων και των γραμμών-υπηρεσιών, έτσι μερικές φορές λάμβαναν ανεπίσημες 

αποφάσεις για να επιτύχουν κάποια εξομάλυνση. Παρόλα αυτά, η πολυπλοκότητα 

και η μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες, κατέστησε σχεδόν αδύνατη την 

πρόβλεψη του μεγέθους και της επίδρασης των αναγκαίων προσαρμογών για τον 

ακριβή υπολογισμό του κόστους. 

Ένας διευθυντής τράπεζας είχε δηλώσει : «Γνωρίζεις τι πιστεύουμε για το σύστημα 

υπολογισμού κόστους στην τράπεζά μας; Είναι ένα μάτσο από ψέματα – αλλά όλοι 

τα πιστεύουμε». Η στάση αυτή είναι μία θλιβερή αποδοχή των ανακριβών πληροφο-

ριών σε μία εποχή στην οποία χρειάζονται αξιόπιστα και αληθή δεδομένα για τη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων (Smith, Harper 2001). 

Ορισμένοι λογιστές φοβούνται την ιδέα ενός καταιγισμού μεγάλου όγκου δεδομένων 

και αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη ενός καλύτερου λογιστικού συστήματος κόστους 

ως μία επαχθή εργασία. Ωστόσο ο ρόλος των λογιστών πρέπει να περιορίζεται στη 

συλλογή, τον υπολογισμό και τις αναφορές για τα στελέχη της διοίκησης. Οι βασικοί 

χρήστες των συστημάτων αυτών είναι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι που προσπα-

θούν να λάβουν αποφάσεις για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. 
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Στην εισαγωγή είδαμε πώς η παραδοσιακή λογιστική μπορεί να διαστρεβλώσει την 

πραγματικότητα. Μία βασική διαφορά ανάμεσα στις μεθοδολογίες  Κ.Β.∆./∆.Β.∆. και 

την παραδοσιακή τεχνική κατανομής κόστους χρησιμοποιώντας τα γενικά καθολικά 

(δηλαδή τον υπολογισμό κόστους σύμφωνα με την απορρόφηση) είναι ότι οι 

Κ.Β.∆./∆.Β.∆. περιγράφουν τις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας την σύνταξη «ενέρ-

γεια-ρήμα-επίθετο-ουσιαστικό»  όπως «προσφέρω ανάλυση λογαριασμού» ή «ά-

νοιγμα λογαριασμού συναλλαγών» ή «επεξεργασία συναλλαγών υποκαταστήματος». 

Αυτό παρέχει ευελιξία και δυναμική στις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. επειδή οι διευθυντές και οι υ-

πάλληλοι μπορούν καλύτερα να σχετιστούν με αυτές τις εκφράσεις, και η φρασεολο-

γία υπονοεί ότι οι εργασιακές δραστηριότητες μπορούν να επιδράσουν θετικά, να αλ-

λαχθούν, να βελτιωθούν ή να περιορισθούν. Το Γενικό Καθολικό χρησιμοποιεί τα λο-

γιστικά σχέδια ενώ οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. χρησιμοποιούν σχέδια δραστηριοτήτων όπως και 

στην ορολογία τους. Μεταφράζοντας τα δεδομένα του Γενικού Καθολικού σε δραστη-

ριότητες και διαδικασίες, οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. διατηρούν τα γενικά κέρδη και έξοδα που 

αναφέρονται, αλλά επιτρέπουν να δούμε ξεχωριστά τα κέρδη, τα προβλεπόμενα ο-

μόλογα και τα έξοδα. 

 

5.6.2 Οδηγοί, πόροι και αντικείμενα κόστους 

O σχεδιασμός των συστημάτων κοστολόγησης θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την 

κατανόηση της έννοιας του κόστους. Τα κόστη, αν και εμφανίζονται κατηγοριοποιη-

μένα στο γενικό καθολικό, είναι αφηρημένα και μη απτά, είτε είναι μετρήσιμα είτε όχι. 

Τα κόστη αυξάνονται ή μειώνονται καθώς υπάρχουν αλλαγές στο φόρτο εργασίας οι 

οποίες επηρεάζουν τα κόστη των δραστηριοτήτων (δια μέσου των οδηγών κόστους). 

Οι δραστηριότητες της εργασίας προκαλούνται από γεγονότα, και τα κόστη αντιδρούν 

ως αντίκτυπο. Τα κόστη είναι οι συλλογικές συνέπειες της δραστηριότητας της εργα-

σίας που προκαλείται από ποικίλες απαιτήσεις. Οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. συνδέουν αυτές τις 

συνέπειες με τη χρήση τους από διαφορετικούς τύπους πελατών, προϊόντων, γραμ-

μών εξυπηρέτησης, καναλιών, ή από κάποιο άλλο αντικείμενο του χρήστη. Τα συ-

στήματα Κ.Β.∆./∆.Β.∆. παρέχουν μια ευρεία εικόνα της επιχείρησης, όλων των συλ-

λογικών συνεπειών και επιπλέον των συνηθισμένων σχέσεων που έχουν ως αποτέ-

λεσμα τα κόστη μιας επιχείρησης. Έτσι τα κόστη δίνουν μια εικόνα της βάσης των 

αιτιών, κυρίως μέσα από τα συμπεράσματά τους (Cooper R. and Kaplan R., (1992),.  

Στη διαχείριση του κόστους δεν διαχειρίζεσαι τα κόστη και τα οικονομικά αποτελέ-

σματα αλλά κατανοείς τις αιτίες (ή τους οδηγούς) του κόστους και τότε διαχειρίζεσαι 
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τις αιτίες. Στις μεθοδολογίες Κ.Β.∆./∆.Β.∆. η διαχείριση των οδηγών επιτυγχάνει τη 

διαχείριση του κόστους. 

Η μεθοδολογία Κ.Β.∆. αναθέτει τα κόστη των πόρων στα αντικείμενα κόστους μέσω 

μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα κόστη των πό-

ρων ανατίθενται καταρχήν σε δεξαμενές δραστηριοτήτων (activity pools) . Στο δεύτε-

ρο και επακόλουθο στάδιο τα κόστη των δραστηριοτήτων ανατίθενται στα αντικείμενα 

κόστους μέσω μιας διαδικασίας διαστρωμάτωσης των δραστηριοτήτων που κατανα-

λώνονται από κάθε αντικείμενο κόστους. Και στα δύο στάδια η ανάθεση πραγματο-

ποιείται διαμέσου των αντίστοιχων οδηγών κόστους, πόρων και δραστηριοτήτων. 

Για την καλύτερη κατανόηση των επομένων κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν στη 

συνέχεια ορισμένοι θεμελιώδεις ορισμοί: 

Πόροι : Είναι το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός 

Οδηγοί Πόρων (Resource Drivers) : μετρούν τη συχνότητα και την ένταση των α-

παιτήσεων για πόρους που θέτουν οι δραστηριότητες. 

Αντικείμενα Κόστους : Είναι τα πρόσωπα ή τα  πράγματα που επωφελούνται από 

τα κόστη των δραστηριοτήτων. Παραδείγματα είναι τα προϊόντα, εσωτερικοί ή εξωτε-

ρικοί πελάτες,  οι μέτοχοι και οι εκροές εσωτερικών διαδικασιών. 

∆ραστηριότητες : είναι οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται από το ανθρώπινο 

δυναμικό και τον εξοπλισμό 

Οδηγοί δραστηριοτήτας (Activity Drivers) : μετρούν τη συχνότητα και την ένταση 

των απαιτήσεων για δραστηριότητες που θέτουν τα αντικείμενα κόστους. Είναι το με-

τρήσιμο αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας. Το αποτέλεσμα αυτό θα οδηγήσει στον 

επιμερισμό του κόστους κάθε δραστηριότητας στα αντικείμενα κόστους. 

Οδηγοί κόστους (Cost Drivers) : είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

μιας δραστηριότητας. Είναι οποιοιδήποτε παράγοντες αυξάνουν ή μειώνουν το κό-

στος σε ένα συμβάν ή το επίπεδο της προσπάθειας που απαιτείται για να εκτελεστεί 

μια δραστηριότητα. 

∆εξαμενές Κόστους (Cost Pools) : δραστηριότητες που παρουσιάζουν την ίδια κο-

στολογική συμπεριφορά, δηλ. έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ή παρόμοια σκοπιμό-

τητα ομαδοποιούνται σε δεξαμενές κόστους. Έτσι, οι δραστηριότητες που βρίσκονται 

στη ίδια δεξαμενή κόστους μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο οδηγό κόστους. 

Οι οδηγοί κόστους και οι οδηγοί δραστηριότητας εξυπηρετούν διαφορετικούς σκο-

πούς. Οι οδηγοί κόστους είναι μέτρα τελικού προϊόντος που αντικατοπτρίζουν την 
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χρήση κάθε δραστηριότητας εργασίας, και πρέπει να μπορούν να μετρηθούν ποσοτι-

κά. Ένας οδηγός δραστηριότητας που σχετίζει μία δραστηριότητα εργασίας με τα α-

ντικείμενα κόστους της, μετρά τη δραστηριότητα εργασίας σε σχέση με την ποικιλο-

μορφία και τη διαφοροποίηση των αντικείμενων κόστους τα οποία καταναλώνουν την 

δραστηριότητα. 

 

5.6.3 Οι οπτικές της Κ.Β.∆./∆.Β.∆. 

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3, η Κ.Β.∆. έχει δύο βασικές οπτικές: η μία αναφέρεται 

στην κατανομή του κόστους και η άλλη στη διαδικασία, κάθε μια από τις οποίες δια-

δραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ∆.Β.∆. ως εξής (Turney, 1992):  

 Οπτική της κατανομής του κόστους (κατακόρυφη άποψη) : Η Κ.Β.∆. απεικο-

νίζει την ανάγκη να κατανεμηθεί το κόστος των πόρων στις δραστηριότητες και το 

κόστος των δραστηριοτήτων στα κέντρα κόστους προκειμένου να ληφθούν ση-

μαντικές αποφάσεις όπως τιμολόγηση, σχεδιασμός προϊόντων, καθώς και να τε-

θούν προτεραιότητες σε τυχόν προσπάθειες βελτίωσης. 

 Οπτική της διαδικασίας (οριζόντια άποψη) : Η ∆.Β.∆. απεικονίζει την ανάγκη 

για μια νέα κατηγορία πληροφοριών για την απόδοση των δραστηριοτήτων. Αυ-

τές οι πληροφορίες παρουσιάζουν τι προκαλεί την εργασία (οδηγοί κόστους) και 

πόσο καλά πραγματοποιείται η εργασία (μέτρα απόδοσης). Με αυτό τον τρόπο 

βοηθά στον προσδιορισμό ευκαιριών και τρόπων βελτίωσης. 

 
Σχήμα 5.3 Πώς η ∆.Β.∆. χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της Κ.Β.∆. (Turney, 1992 ) 

Στην κατακόρυφη κατανομή της εκχώρησης κόστους Κ.Β.∆./∆.Β.∆. (Σχήμα 5.3):  

 Οι οδηγοί πόρων (resource drivers) ανιχνεύουν τις δαπάνες ως προς τις εργασί-

ες. 
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 Ο οδηγοί δραστηριότητας (activity drivers) ανιχνεύουν τα κόστη των εργασιών ως 

προς τα αντικείμενα κόστους. Οι οδηγοί δραστηριότητας θα έχουν τους δικούς 

τους υψηλότερης τάξης οδηγούς κόστους. Συμβάντα ή άλλες επιρροές που επί-

σημα αναφέρονται ως οδηγοί κόστους παρακινούν δραστηριότητες εργασιών.  

Με βάση τα ανωτέρω, η Κ.Β.∆. παράγει τις πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη α-

ποφάσεων με δύο τρόπους: ως προς τα κέντρα κόστους και ως προς τις εφαρμογές 

δραστηριοτήτων.  

 
5.7 Οδηγοί Κόστους 

Η επιβάρυνση των φορέων του κόστους με το κόστος των δραστηριοτήτων επιτυγχά-

νεται με τον προσδιορισμό ενός μηχανισμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η 

μεταφορά του κόστους της κάθε δραστηριότητας προς τους κατάλληλους φορείς. Ο 

μηχανισμός συνίσταται στον εντοπισμό των μεταφορέων του κόστους των δραστηρι-

οτήτων προς τους φορείς. Οι μεταφορείς αυτοί είναι οι οδηγοί του κόστους των δρα-

στηριοτήτων (activity cost drivers). 

Ως οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων λαμβάνονται ένα ή περισσότερα σταθερά  

επιχειρησιακά στοιχεία, π.χ. οι παρτίδες παραγωγής του κάθε προϊόντος, ή ο χρόνος 

της παραγωγικής διαδικασίας κατά προϊόν, ο χρόνος εξυπηρέτησης κατά την παροχή 

υπηρεσιών κλπ. Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων : 

 Εκφράζουν τα αίτια που καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 

 Προσδιορίζουν, με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, τον προορισμό μιας δραστη-

ριότητας. 

 Αποτελούν   το   μέσο   σύνδεσης των   δραστηριοτήτων   με   τους κοστολογικούς 

φορείς και χρησιμοποιούνται για την κατανομή του κόστους αυτής της δραστηριό-

τητας στους φορείς αυτούς.  

 Καταναλώνονται αναλογικά με το μέγεθος της δραστηριότητας. 

Στην Κ.Β.∆. ένας οδηγός κόστους για να θεωρείται έγκυρος πρέπει να εμπεριέχει τα 

δύο βασικά κριτήρια που εμπεριέχουν και τα κριτήρια επιμερισμού των γενικών εξό-

δων στα κλασικά συστήματα κοστολόγησης. Ήτοι, να επιτυγχάνεται: 

 Η ακριβέστερη δυνατή κοστολόγηση των φορέων. 

 Η συλλογή των περισσότερο δυνατών πληροφοριών. 

Οι οδηγοί κόστους μιας δραστηριότητας πολλαπλασιασμένοι με την ένταση της κατα-

νάλωσης αποδίδουν το κόστος της κατανάλωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

Ωστόσο στην πράξη η διοίκηση συχνά αναθέτει τα κόστη των πόρων βασιζόμενη σε 
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κατ’ εκτίμηση ποσοστά κατανάλωσης των πόρων από κάθε δραστηριότητα που συν-

δέεται με ένα συγκεκριμένο πόρο (Kaplan, Anderson, 2004). Καθώς τα κατ’ εκτίμηση 

ποσοστά κατανάλωσης των πόρων βασίζονται σε υπάρχουσες δεξαμενές δραστηρι-

οτήτων κάθε αλλαγή σε μια υπάρχουσα δεξαμενή δραστηριοτήτων θα επιφέρει αλλα-

γές στα ποσοστά κατανάλωσης των πόρων σε όλους τους πόρους που είναι συνδε-

δεμένοι με αυτήν την δεξαμενή δραστηριοτήτων. Το ίδιο προφανώς θα συμβεί και με 

οποιαδήποτε προσθήκη μιας νέας δεξαμενής δραστηριοτήτων καθώς θα μεταβλη-

θούν τα ποσοστά ανάλωσης των πόρων που έχουν ανατεθεί σε άλλες δραστηριότη-

τες. 

 
5.7.1 Κατηγορίες οδηγών κόστους 

Οι οδηγοί κόστους κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες (Μουστάκης 2001; Βενιέ-
ρης, Κοέν, 1996) 

Α. Οδηγοί συχνότητας 

Είναι οι οδηγοί που δείχνουν το βαθμό επανάληψης μιας δραστηριότητας, δηλαδή 

δείχνουν πόσες φορές εκτελέστηκε μια δραστηριότητα (υπό την προϋπόθεση ότι τα 

προϊόντα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από τη δραστηριότητα). Αυτοί οι οδηγοί κόστους 

είναι οι πιο φθηνοί αλλά παράλληλα είναι οι ολιγότερο ακριβείς, γιατί θεωρούν ότι η 

κάθε εκτέλεση μιας δραστηριότητας απορροφά την ίδια ποσότητα πόρων κάθε φορά 

που αυτή εκτελείται. Ο αριθμός παραλαβών, ο αριθμός των προϊόντων που υποστη-

ρίζονται, ο όγκος παραγωγής κατά προϊόν, ο αριθμός αποστολών προϊόντων στους 

πελάτες, είναι οδηγοί συχνότητας. 

Β. Οδηγοί χρονικής διάρκειας 

Είναι αυτοί που δείχνουν τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης μιας δραστηριότητας. Αυτοί 

οι οδηγοί κόστους πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που έχουν κοινό 

στόχο αλλά ο χρόνος χρήσης μιας εξ αυτών είναι αισθητά διαφορετικός από το χρόνο 

χρήσης μιας άλλης δραστηριότητας. Π.χ., σε μια βιομηχανία παράγονται δύο προϊό-

ντα, ένα απλό και ένα σύνθετο. Για την παραγωγή κάθε παρτίδας απλού προϊόντος 

απαιτούνται 20 λεπτά της ώρας για την ετοιμασία των μηχανημάτων, ενώ για την πα-

ραγωγή μιας παρτίδας σύνθετου προϊόντος απαιτείται 1 ολόκληρη ώρα. Εδώ πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί η χρονική διάρκεια ως οδηγός κόστους γιατί αν χρησιμοποιηθεί η 

συχνότητα επανάληψης των παρτίδων κατά προϊόν θα υπερκοστολογηθεί το απλό 

προϊόν κατά το 1/3 του κόστους της δραστηριότητας ενώ παράλληλα θα υποκοστο-

λογηθεί ανάλογα το σύνθετο προϊόν. 
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Από μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να αντληθεί ένα δεύτερο απλό παράδειγμα 

στην επιλογή κατάλληλου οδηγού κόστους. Αν το προϊόν Α έχει μέση διάρκεια απο-

θήκευσης 2 εβδομάδες και το προϊόν Β έχει 3 εβδομάδες, τότε σαν οδηγοί κόστους 

δεν θα ληφθούν απλώς οι ποσότητες των προϊόντων, αλλά για μεν το προϊόν Α η 

ποσότητα του σε σχέση με τις 2 εβδομάδες αποθήκευσης, ενώ για το προϊόν Β η πο-

σότητα του σε σχέση με τις 3 εβδομάδες αποθήκευσης. 

Ένας οδηγός χρονικής διάρκειας θεωρεί ότι η κάθε ώρα, σαν χρονική διάρκεια, είναι 

εξίσου δαπανηρή. Το ειδικό προσωπικό που αμείβεται πολύ διαφορετικά από το μέσο 

κόστος των υπολοίπων, πρέπει να επιβαρύνει το κόστος των φορέων βάσει των δι-

κών του ωρών απασχόλησης ανά φορέα. 

Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών οι οδηγοί χρονικής διάρκειας είναι οι κύριοι ο-

δηγοί και αντιστοιχούν στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται. 

Γ. Ισοδύναμοι οδηγοί 

Οι ισοδύναμοι οδηγοί μπορεί να είναι οδηγοί συχνότητας ή οδηγοί χρονικής διάρκειας 

που έχουν μετατραπεί σε ισοδύναμους οδηγούς μέσω κάποιου συντελεστή ισοδυνα-

μίας. Ακόμη, μπορεί να είναι οδηγοί που στηρίζονται στους όγκους παραγωγής (πο-

σότητες), υπό την προϋπόθεση ότι οι ποσότητες αυτές θα μετατρέπονται σε ισοδύ-

ναμες. 

Για παράδειγμα, στη δραστηριότητα του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων, οδηγός 

κόστους μπορεί να είναι ο αριθμός των ελέγχων για κάθε προϊόν (οδηγός συχνότη-

τας). Στην περίπτωση όμως που οι έλεγχοι για κάθε προϊόν διαφέρουν χρονικά, οδη-

γός κόστους μπορεί να είναι η χρονική διάρκεια του ελέγχου (οδηγός χρονικής διάρ-

κειας). Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, το κόστος της δραστηριότητας του χρό-

νου ελέγχου για ένα προϊόν να είναι, π.χ., διπλάσιο από το κόστος της ίδιας χρονικά 

δραστηριότητας του ελέγχου ενός άλλου προϊόντος. Τότε, μετατρέπουμε τον οδηγό 

χρονικής διάρκειας σε ισοδύναμο οδηγό, χρησιμοποιώντας τη σχέση 1/2 σαν συντε-

λεστή ισοδυναμίας μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων. 

5.7.2 Επιλογή οδηγών κόστους  

Επειδή ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και των οδηγών κόστους επηρεάζεται 

από την πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, τις συσχετίσεις και τον όγκο 

των παραγόμενων προϊόντων, ο προσδιορισμός και ο αριθμός τόσο των δραστηριο-

τήτων όσο και των οδηγών κόστους για κάθε μια απ' αυτές αποτελεί μία δύσκολη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Μάλιστα, ο αριθμός των οδηγών κόστους σχετίζεται άμεσα με 

την ακρίβεια που απαιτείται στην κοστολόγηση (Μουστάκης, 2001). 
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 Η επιλογή ενός οδηγού κόστους εξαρτάται από την επιθυμητή ακρίβεια στην εκτίμη-

ση του κόστους σε συνδυασμό με το κόστος της μέτρησης. Επειδή ο αριθμός των 

δυνητικών συνδέσμων των δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματά τους είναι μεγάλος, 

η επιλογή των οδηγών κόστους πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να είναι αποτελε-

σματική. 

Ένα σύστημα Κ.Β.∆. πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον νόμο της αποδοτικότητας. 

∆εν πρέπει να είναι εξαντλητικά αναλυτικό προκειμένου να δώσει αξιόπιστες πληρο-

φορίες. Βέβαια, το μέγεθος της οικονομικής μονάδας σε συνδυασμό με τα χαρακτη-

ριστικά δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας επηρεάζει αρκετά το κοστολογικό 

οργανωτικό σχήμα. Ένα σχετικά απλό σύστημα Κ.Β.∆. είναι ικανό να δώσει πολύ 

ακριβείς τιμές κόστους σε διαδικασίες και φορείς, με την ανάπτυξη και λειτουργία 150 

έως 200 δραστηριοτήτων - κέντρων δραστηριοτήτων, με παράλληλη όμως σύνδεση 

αυτών των δραστηριοτήτων με έγκυρους οδηγούς κατανομής του κόστους. Η ύπαρξη 

και λειτουργία μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων, σε μεγάλες και σύνθετες οικονομι-

κές μονάδες και οργανισμούς επιτρέπει την ανάπτυξη εύκαμπτων κοστολογικών και 

προϋπολογιστικών συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα στους managers να λει-

τουργούν με πλήρη διαφάνεια προς κάθε κατεύθυνση και επίπεδο λειτουργίας. Σύμ-

φωνα δε με τους καθηγητές (Kaplan , Atkinson), στις εγκαταστάσεις   των επιχειρή-

σεων Siemens και Mercedes τα κέντρα δραστηριοτήτων κυμαίνονται από 1.000 έως 

2.000. 

Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων είναι το θεμελιώδες συστατικό των συστημά-

των Κ.Β.∆., αλλά επίσης το πιο δαπανηρό. Επειδή ο όγκος των πληροφοριών που 

προκύπτουν από τις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, είναι επιτακτική η 

ανάγκη να καθορίζονται από την αρχή οι κύριες χρήσεις των δεδομένων στην επιχεί-

ρηση, πριν την έναρξη της μελέτης Κ.Β.∆./∆.Β.∆. Απαραίτητος είναι επίσης ένας σα-

φής ορισμός του επιχειρηματικού προβλήματος το οποίο θα αντιμετωπιστεί μέσω της 

εφαρμογής των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. Το ποσοστό λεπτομέρειας που θα χρησιμοποιηθεί 

στην εφαρμογή των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. επηρεάζεται άμεσα από την τελική χρήση των δε-

δομένων. Στην ιδανική περίπτωση, δημιουργείται αρχικά μία συνοπτική δομή των 

Κ.Β.∆./∆.Β.∆. και στη συνέχεια αναπτύσσονται επιλεκτικά περιοχές που χρειάζονται 

μεγαλύτερη ορατότητα. Οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. είναι επεκτάσιμες. 

Συχνά οι ομάδες ανάπτυξης των συστημάτων Κ.Β.∆. ενθουσιάζονται με τη δυναμική 

που τους παρέχεται να εντοπίσουν με ακρίβεια τις οικονομικές διαστάσεις των λει-

τουργιών του οργανισμού. Οι ομάδες αυτές βλέποντας την ποικιλία και πολυπλοκό-

τητα των λειτουργιών του οργανισμού, φτάνουν στο σημείο να σχεδιάζουν συστήμα-

τα με δραστηριότητες που μπορεί να πλησιάσουν τις πεντακόσιες. Αλλά όταν έρχεται 

η στιγμή της επιλογής και μέτρησης των οδηγών κόστους, αντιμετωπίζουν με περισ-
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σότερο ρεαλισμό την κατάσταση. Αν υποθέσουμε ότι κάθε δραστηριότητα απαιτεί το 

δικό της ξεχωριστό οδηγό κόστους, και ότι η επιχείρηση έχει 5000 διαφορετικά προ-

ϊόντα και 500 πελάτες (ένα όχι ασυνήθιστο νούμερο), τότε ο αναλυτής πρέπει να χει-

ριστεί 2.500.000 πληροφοριακά στοιχεία (500*5000). Αυτός είναι και ο αριθμός των 

οδηγών κόστους που χρησιμοποιούνται ανά προϊόν και ανά πελάτη. 

Για αυτούς τους λόγους, τα συστήματα Κ.Β.∆. κατασκευάζονται με σκοπό την κοστο-

λόγηση προϊόντων και πελατών χρησιμοποιώντας όχι περισσότερους από 30 – 50 

οδηγούς κόστους, η πλειοψηφία των οποίων μπορεί να ανιχνευθεί στα προϊόντα και 

τους πελάτες σχετικά απλά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού ή 

τουλάχιστον να αποκτηθεί με ένα νέο και απλό πληροφοριακό σύστημα. 

 
 
5.8  Η χρήση των πόρων στην Κ.Β.∆. 

 Η συμβατική αδυναμία των συστημάτων κοστολόγησης σχετικά με την ακριβή μέ-

τρηση του κόστους των πόρων που χρησιμοποιούνται ώστε να προκύψουν τα  απο-

τελέσματα δραστηριοτήτων, όπως τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, είναι εμφανής 

(Cooper, Kaplan, 1992). Αντιθέτως τα συστήματα Κ.Β.∆. είναι πρότυπα που απεικο-

νίζουν τη χρήση των πόρων, φωτίζοντας έτσι πτυχές της μη χρησιμοποιούμενης δυ-

ναμικότητας των πόρων μέσα στην επιχείρηση, για μια ορισμένη χρονική περίοδο. 

Η Κ.Β.∆. καθιστά φανερό το γεγονός ότι η χρήση των πόρων ποικίλλει με τις απαιτή-

σεις και τη ζήτηση για τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς. 

Οι πληροφορίες για τη μη χρησιμοποιούμενη δυναμικότητα των πόρων προσφέρουν 

διαφορετικούς πιθανούς τρόπους δράσης στη διοίκηση: μπορεί να επιλέξει να χρησι-

μοποιήσει τη διαθέσιμη ικανότητα των πόρων προκειμένου να αυξήσει τον όγκο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επίσης μπορεί να επιλέξει να μειώσει τα έξοδα 

στους πόρους, με την εξάλειψη της μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας, ή ακόμη 

και να μη λάβει κανένα μέτρο, οπότε τα κόστη των πόρων παραμένουν σταθερά, α-

νεξάρτητα από τη μη χρησιμοποιούμενη δυναμικότητα. 

Η μέτρηση της μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας παρέχει την κρίσιμη σύνδεση 

μεταξύ του κόστους των χρησιμοποιημένων πόρων όπως μετριέται από μία πρότυπη 

Κ.Β.∆. και του κόστους των πόρων που είναι διαθέσιμοι, όπως αναφέρεται στις περι-

οδικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Cooper, Kaplan, 1992,) 

Η ακόλουθη εξίσωση απεικονίζει την προαναφερθείσα σχέση και πρέπει να ορισθεί 

για όλες τις σημαντικές δραστηριότητες που εκτελούνται από τους πόρους της επι-

χείρησης: 
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ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ                  ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ                           ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ      =    ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ  +    ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ       ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ                 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(Cooper, Kaplan, 1992). 

Στην πραγματικότητα, τα συστήματα Κ.Β.∆. παρέχουν πληροφορίες για δύο σημαντι-

κά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των πόρων: 

1. Οι δραστηριότητες που καταναλώνουν πόρους, δεν παρουσιάζονται πάντα       

αναλογικά προς το συνολικό όγκο των μονάδων που έχουν παραχθεί. 

2. Τα συστήματα Κ.Β.∆. υπολογίζουν τα κόστη των χρησιμοποιημένων πόρων που 

δαπανώνται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προκειμένου να παραχθούν τα 

διαφορετικά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια μακρύτερων χρονικών περιόδων 

Ένα σημαντικό βήμα σε αυτήν την φάση είναι να συνταχτεί ένας λεπτομερής κατάλο-

γος στοιχείων κόστους που μπορούν να ληφθούν από το γενικό καθολικό ή από τη 

λεπτομερή κατάσταση εισοδήματος που χρησιμοποιείται στη λογιστική κόστους της 

επιχείρησης (Laitinen, 1996).  Κάθε κόστος πόρων ή στοιχείο κόστους στον κατάλο-

γο πρέπει να έχει έναν οδηγό πόρων σύμφωνα με τον οποίο θα μπορεί να ανιχνευθεί 

στις δραστηριότητες. 

Η Κ.Β.∆. κοστολογεί αρχικά τις δραστηριότητες και στη συνέχεια καταλογίζει το κό-

στος αυτών των δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες, πελά-

τες) με τη χρήση άμεσων οδηγών κόστους με τις ελάχιστες δυνατές τυχαίες κατανο-

μές έμμεσων ή γενικών εξόδων, συμβάλλοντας στην κατανόηση της πραγματικής 

κατανάλωσης των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή εκροών. Η 

χρήση επομένως της Κ.Β.∆. εκσυγχρονίζει τη διαδικασία λογισμού του κόστους δίνο-

ντας έμφαση στο κόστος μεμονωμένων δραστηριοτήτων τις οποίες αναγορεύει και 

μεταχειρίζεται σαν βασικούς φορείς κόστους. 

Η ανάλυση των δραστηριοτήτων κάθε τμήματος μέσα σε ένα οργανισμό ή επιχείρηση 

γίνεται έτσι ώστε να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη αποφά-

σεων. Ο σκοπός της Κ.Β.∆. είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς όλων των ειδών 

κόστους σε μια επιχείρηση και για το λόγο αυτό συνδέονται τα λειτουργικά και υπο-

στηρικτικά κόστη με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωριστούν οι παράγοντες που προ-

καλούν την πραγματοποίηση των δαπανών. Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας 

είναι να γίνει καλύτερη διαχείριση αυτών των ειδών κόστους και να διατηρηθεί ή και 

να αυξηθεί η αξία της επιχείρησης. 
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5.9 Συλλογή δεδομένων - Ο ρόλος του γενικού καθολικού  

Το γενικό καθολικό είναι συνήθως το βασικό λογιστικό αρχείο του οργανισμού. Το 

ονομαστικό ή γενικό καθολικό θα είναι συνήθως το βασικό σύστημα το οποίο θα κα-

ταγράφει όλα τα κόστη (έξοδα), έσοδα και υπόλοιπα με έναν περιληπτικό τρόπο 

(Smith, Harper 2001). Αυτό το καθολικό αποκτά επιπλέον δεδομένα για υπόλοιπα και 

έσοδα από συστήματα επεξεργασίας πράξεων και δεδομένα για κόστη από όλα τα 

λογιστικά καθολικά όπως λογαριασμοί πληρωτέοι, λογαριασμοί εισπρακτέοι, μισθο-

δοσίες (μισθούς) και πάγια στοιχεία. Το καθολικό θα αποθηκεύει δεδομένα ανά λο-

γαριασμό (ένας λογαριασμός είναι μια καταγεγραμμένη λίστα από οικονομικές πρά-

ξεις παρόμοιας φύσης οι οποίες παρουσιάζονται μέσα σε μία οικονομική περίοδο). 

Τα οικονομικά καθολικά είναι συνήθως οι πηγές της θεσπισμένης οικονομικής κατα-

γραφής και αναφοράς και διατηρούν λεπτομερειακά δεδομένα σε επίπεδο λογαρια-

σμού, σαν ελάχιστο, με βάση το νόμο. Τα περισσότερα καθολικά επίσης διατηρούν 

δεδομένα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο για διοικητικό έλεγχο, συνήθως με το να διαι-

ρούν τα δεδομένα σε μεμονωμένα κέντρα ευθύνης. Το ονομαστικό καθολικό μπορεί 

επίσης να διατηρεί προϋπολογιστικά και δεδομένα προηγουμένων περιόδων, για 

σκοπούς σύγκρισης. 

Η Κ.Β.∆. δύναται να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία από βάσεις κόστους, για παράδειγ-

μα, κανονικές, προϋπολογιστικές, προγραμματισμένες ή προβλέψεις. Ξεκάθαρα, ο 

τύπος του κόστους που αναφέρεται στα υφιστάμενα συστήματα θα επηρεάσει την 

επιλογή της βάσης του κόστους, όμως αυτός δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η επιλογή και εφαρμογή συγκεκριμένης βάσης κό-

στους θα καθορισθεί από τη χρήση για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η πληροφορία. 

Οι βάσεις κόστους οι οποίες μπορεί να εφαρμοσθούν, περιλαμβάνουν : 

 Πραγματικά κόστη εφαρμοσμένα σε μια περιοδική βάση για να προσδιορίσουν 

την ορθότητα των ποσοστών συμμετοχής δραστηριότητας που έχουν εφαρμο-

σθεί, και να επικυρώσουν τα προγραμματισμένα/προβλεφθέντα ή προϋπολογι-

σθέντα κόστη.  

 Επεξεργασμένα πραγματικά κόστη προηγουμένων περιόδων για να δώσουν τά-

σεις, σχέσεις και πρότυπα συμπεριφοράς. 

 Πρότυπα κόστη εφαρμοσμένα σε προϋπολογισμένους όγκους για να δημιουργή-

σουν «Πρότυπα κόστη ποσοστών συμμετοχής δραστηριότητας». 

 Τρέχοντα προγραμματισμένα / προβλεφθέντα, προϋπολογισθέντα κόστη που 

εφαρμόζονται για να εγκαθιδρυθούν προβλεφθέντα «ποσοστά κόστους δραστη-

ριότητας. 
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Η σταθερότητα των δεδομένων είναι μια σημαντική παράμετρος στην επιλογή της 

χρονικής περιόδου για τα δεδομένα του κόστους. Τα μηνιαία δεδομένα είναι ευαίσθη-

τα στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις, και παρόλο που τα ετήσια δεδομένα είναι σταθε-

ρά, δεν ενσωματώνουν τις δυναμικές μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Τα προϋπολογισθέντα ή προβλεφθέντα δεδομένα μπορεί να είναι πιο κατάλληλα. 

Γενικά, αν χρησιμοποιηθούν μηνιαία πραγματικά κόστη, η παρακολούθηση των μη-

νιαίων αποκλίσεων μεταξύ πραγματικού και προγραμματισμένου κόστους γίνεται σε 

ένα επίπεδο συναθροισμένου τμήματος / κέντρου κόστους (όχι σε επίπεδο δραστη-

ριότητας) έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση. Η συλλογή του μηνιαί-

ου πραγματικού κόστους σε επίπεδο δραστηριότητας είναι τόσο δύσκολη όσο και 

πολύ ακριβή. Μηνιαίες διακυμάνσεις οι οποίες συνεχώς αλλάζουν πρέπει ουσιαστικά 

να οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι τα προγραμματισθέντα κόστη είναι λανθασμένα και 

πρέπει να αναθεωρηθούν. 

Οι μεθοδολογίες Κ.Β.∆./∆.Β.∆. λειτουργούν ως μεταφραστές των δεδομένων του γε-

νικού καθολικού για να παρέχουν πιο εστιασμένα δεδομένα για τη βελτίωση των α-

ποφάσεων υποστήριξης. ∆εν γίνεται μια απλή μετάφραση στα κόστη του καθολικού 

σε μια πιο χρήσιμη και ευλύγιστη μορφή, αλλά παρέχονται πιο απτές πληροφορίες. 

Ο λόγος για τον οποίο οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. γίνονται δημοφιλείς είναι επειδή το Γενικό Κα-

θολικό έχει αναγνωριστεί ότι είναι στη βάση του ελλιπές για να δίνει καλές επιχειρη-

ματικές πληροφορίες στην υποστήριξη των αποφάσεων. Το Γενικό Καθολικό είναι 

ένας δυνατός μηχανισμός για τη συγκέντρωση και τη συνάθροιση του κόστους  στις 

συναλλαγές, αλλά όχι για τη μετατροπή αυτού του κόστους σε πληροφορίες χρήσιμες 

για τη διοίκηση. 

 

5.10 Η δομή των Κ.Β.∆./∆.Β.∆.  

Με τις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. τα υπόλοιπα του λογαριασμού του γενικού καθολικού αρχικά 

μετατρέπονται σε κόστη δραστηριότητας με τη χρήση οδηγών πόρων (Smith, Harper 

2001). Τότε οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆.: (1) ορίζουν τα κόστη της δραστηριότητας σε αντικείμενα 

κόστους, ή (2) συναθροίζουν εκ νέου τα κόστη της δραστηριότητας σε όλες τις επι-

χειρησιακές δραστηριότητες. Αυτά τα νέα και μετασχηματισμένα δεδομένα κόστους 

από τις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουν λειτουργι-

κές σχέσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την κατα-

σκευή προϊόντος, καναλιού, αγοράς, και πελατοκεντρικών αποφάσεων. Αυτές οι 

πληροφορίες από τις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. μπορούν να είναι επίσης χρήσιμες για τη διαχεί-
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ριση των διαδικασιών και οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν την ποιότητα μέσα στις 

διαδικασίες. Το σχήμα 5.4 δείχνει τη δομή των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. 

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

Πόροι

Πόροι ανάθεσης
δαπανών

∆ραστηριότητα 
ανάθεσης 
δαπανών

Αντικείμενο 
δαπανών

(αποδόσεις)

∆ιοίκηση 
δραστηριοτήτων

Οδηγοί 
δαπανών ∆ραστηριότητες

∆ιαδικασία της
άποψης (ABC/M)

Η άποψη ανάθεσης δαπανών(ABC)

Τι κοστίζουν τα 
αντικείμενα;

Οδηγοί 
πόρων

Οδηγοί 
δραστηρι
οτήτων

Καλύτερη λήψη 
αποφάσεων

Τι κοστίζουν τα 
αντικείμενα;  

Σχήμα 5.4 Το Σταυροειδές Μοντέλο  Κ.Β.∆./∆.Β.∆. 

 

Η διασταύρωση των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. αποκαλύπτει ότι οι εργασιακές δραστηριότητες 

που ανήκουν σε αυτήν, είναι συντελεστές στην αναφορά και του κόστους των διαδι-

κασιών και αυτών των αντικειμένων του κόστους.  

Το Σχήμα 5.5 αποκαλύπτει τα είδη των ερωτήσεων τα οποία απαντά η δομή των 

Κ.Β.∆./∆.Β.∆. 
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

Πόροι

Πόροι ανάθεσης
δαπανών

∆ραστηριότητα 
ανάθεσης 
δαπανών

Αντικείμενο 
δαπανών

(αποδόσεις)

Οδηγοί 
δαπανών ∆ραστηριότητες

∆ιαδικασία της
άποψης (ABC/M)

Η άποψη ανάθεσης δαπανών(ABC)

Τι ξοδεύουμε; 

Γιατί 
ξοδεύουμε 
αυτά που  
ξοδεύουμε;

Οδηγοί 
πόρων

Γιατί κάνουμε 
αυτά που 
κάνουμε; 

Και  πόσο συχνά;

Οδηγοί 
δραστηρι
οτήτων

Ποιος ή τι κάνουμε 
γι’ αυτό;

Τι κάνουμε;

Τι ξοδεύουμε; 

 
Σχήμα 5.5 Σε ποιες ερωτήσεις απαντά η Κ.Β.∆./∆.Β.∆.; 

 

Η κάθετη κατεύθυνση της θεώρησης της εκχώρησης του κόστους (δηλαδή των πα-

ραδοσιακών Κ.Β.∆./∆.Β.∆.) εξηγεί ότι συγκεκριμένα πράγματα κοστίζουν, ενώ η ορι-

ζόντια θεώρηση της διαδικασίας, εξηγεί τί προκαλεί την ύπαρξη και τη διακύμανση 

του κόστους. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τρόποι με τους οποίους αυτές οι δύο θε-

ωρήσεις εφαρμόζουν τα ίδια δεδομένα κόστους της δραστηριότητας, αλλά και καθο-

ρίζουν τα κόστη της δραστηριότητας διαφορετικά. 
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5.11 Η θεώρηση της επανατοποθέτησης του κόστους  

Ο κάθετος άξονας αντανακλά τα κόστη καθώς είναι ευαίσθητα στις απαιτήσεις από 

όλων των ειδών τα προϊόντα, τα κανάλια, και τη διαφορετικότητα και ποικιλία των πε-

λατών. Οι εργασιακές δραστηριότητες καταναλώνουν τους πόρους, και τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες των πελατών καταναλώνουν τις εργασιακές δραστηριότητες. 

Το Σχήμα 5.7 δείχνει αυτήν τη θεώρηση της επανατοποθέτησης του κόστους (Smith, 

Harper, 2001). 

Η θεώρηση της επανατοποθέτησης του κόστους στα Κ.Β.∆./∆.Β.∆. είναι μια αλυσίδα 

κατανάλωσης του κόστους. Όταν ανιχνεύεται κάθε δραστηριότητα του κόστους βασι-

ζόμενη στη μοναδική της ποσότητα ή στην αναλογία του οδηγού της, όλες οι δαπά-

νες των πόρων τελικά αθροίζονται εκ νέου στα τελικά αντικείμενα του κόστους. Οι 

οδηγοί της δραστηριότητας είναι κρίσιμοι για τις Κ.Β.∆./∆.Β.∆. επειδή δεν κατανέμουν 

μόνο αλλά και κινούν τα κόστη για την αντανάκλαση της διαφορετικότητας των προ-

ϊόντων και των πελατών, αλλά επίσης καθορίζουν τις ακριβολογίες. 
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ΣΧΗΜΑ 5.6 ∆ύο απόψεις δαπανών : Η άποψη αντικειμένων δαπανών 

∆ύο απόψεις δαπανών-Η άποψη αντικειμένων δαπανών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες διαδικασίας 

   

Προϊόντα 

Προμηθευτές 

Προϊόντα 

Κανάλια 

Πελάτες 

Επιχείρηση υπο‐
στήριξης 

Π
όροι 
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5.12 Η θεώρηση της διαδικασίας  

Η οριζόντια διάσταση της διαδικασίας των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. αντιπροσωπεύει την άποψη 

της επιχειρηματικής διαδικασίας. Μια επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να οριστεί ως 

δύο ή περισσότερες δραστηριότητες ή ένα δίκτυο από εργασιακές δραστηριότητες με 

έναν κοινό στόχο, συχνά πελατοκεντρικό. Οι δραστηριότητες ανήκουν στις επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, τα κόστη της δραστηριότητας αποτελούνται 

από τα κόστη των επιχειρηματικών διαδικασιών.  

Το Σχήμα 5.7 δείχνει τη θεώρηση της διαδικασίας (Smith, Harper 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.7 ∆ύο απόψεις δαπανών : Η άποψη της επιχειρησιακής διαδικασίας 

∆ύο απόψεις δαπανών-Η άποψη της διαδικασίας 
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Σε κάθε διαδικασία, τα κόστη της δραστηριότητας είναι διαδοχικά και προσθετικά. Σε 

αυτόν τον προσανατολισμό, τα κόστη της δραστηριότητας ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

για δημοφιλή διαγράμματα ροής και για τεχνικές τυποποίησης της διαδικασίας και του 

λογισμικού. Το σκεπτικό που βασίζεται στην επιχειρηματική διαδικασία, κυριαρχεί 

τώρα στη διοικητική σκέψη. Οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. παρέχουν τα στοιχεία του κόστους για 

την κοστολόγηση της διαδικασίας τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από το γενικό καθολι-

κό.  

Η διασταύρωση των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. εκθέτει με απλό τρόπο ότι οι εργασιακές δραστη-

ριότητες στη τομή των κάθετων και οριζόντιων αξόνων είναι αναπόσπαστες για τον 

καθορισμό του κόστους των διαδικασιών μιας επιχείρησης καθώς και του κόστους 

των αντικειμένων του κόστους. Η εργασιακή δραστηριότητα στη τομή σχηματικά α-

ντιπροσωπεύει μια μεμονωμένη εργασιακή δραστηριότητα, που είναι μια αρκετά επι-

τόπια άποψη. Όμως, από μια καθολική οπτική, η κάθετη (η εκχώρηση του κόστους) 

και η οριζόντια (διαδικασία) θεώρηση μπορεί να αποτελούνται από πολλές δραστη-

ριότητες οι οποίες είναι δικτυωμένες μεταξύ τους βασιζόμενες στις σχέσεις τους με 

τους πόρους, τα αντικείμενα του κόστους, και άλλες δραστηριότητες. 

Για να είμαστε ξεκάθαροι, και οι δύο απόψεις είναι σημαντικής αξίας για τους διευθυ-

ντές και τους υπαλλήλους επειδή τα λογιστικά σχέδια του γενικού καθολικού είναι 

δομικά ελλιπή. Είναι ένα άριστο εργαλείο για τη συγκέντρωση των συναλλαγών σε 

τομείς, αλλά αποτυγχάνει στην υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων. 

 

5.13 Επέκταση του μοντέλου των Κ.Β.∆./∆.Β.∆.  

Η θεμελιώδης δομή του μοντέλου διασταύρωσης των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. φαίνεται να έχει 

αντέξει στο χρόνο. Ωστόσο, η εμφάνιση της κατανομής του σε δύο στάδια μπορεί να 

δώσει την εντύπωση ότι η ανίχνευση του κόστους είναι μια υπερβολικά απλοϊκή δια-

δικασία. 

Τα δύο αρχικά στοιχεία της εφαρμογής των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. θα είναι πάντα (Smith, 

Harper 2001).:  

1. τα τρία τμήματα του κόστους και οι δύο εκχωρήσεις του κόστους της θεώρησης 

της εκχώρησης των αντικειμένων του κόστους, και 

2. ο συσχετισμός διαδοχικών δραστηριοτήτων στη θεώρηση της διαδικασίας ως 

διαδικασίες και υπό-διαδικασίες.  
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Η αρχική εστίαση των πρώιμων εφαρμογών των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. ήταν ο καθορισμός 

του κόστους των προϊόντων μέσω μιας καλύτερης κατανομής της κατανάλωσης των 

πόρων. Οι μεταγενέστερες εφαρμογές σε μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες επιχειρή-

σεις αποκάλυψε ότι τα δεδομένα των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. λύνουν ευρύτερα προβλήματα. 

Για αυτές τις λύσεις, ο υπολογισμός του κόστους των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. συνήθως απαι-

τούσε περισσότερο από μια απλή επανατοποθέτηση του κόστους σε «δύο στάδια», 

όπως έχει σημειωθεί από τη θεώρηση της τοποθέτησης του κόστους στη διασταύ-

ρωση των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. Το Σχήμα 5.6 δείχνει την επέκταση του δικτύου της τοποθέ-

τησης του κόστους από ένα δίκτυο δύο σταδίων σε ένα πολλών σταδίων.  

Το επεκτεινόμενο μοντέλο των Κ.Β.∆./∆.Β.∆. περιλαμβάνει ενδιάμεσα επίπεδα δρα-

στηριοτήτων, δηλαδή τελικά προϊόντα δραστηριοτήτων τα οποία είναι συντελεστές 

για επιτυχημένες εργασιακές δραστηριότητες (Σχήμα 5.8). Αυτοί οι ενδιάμεσοι συντε-

λεστές/τελικά προϊόντα δεν μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν άμεσα στα τελικά αντι-

κείμενα του κόστους (δηλαδή προϊόντα, γραμμές υπηρεσιών, τύποι καναλιών ή πε-

λάτες) από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια αιτιώδης σχέση. Ως αποτέλεσμα, οι μεσαί-

ες δραστηριότητες είναι κατά δύο στάδια ή περισσότερα απομακρυσμένες από το 

αντικείμενο του τελικού κόστους. 
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Σχήμα 5.8 Η απλή έναντι της ανεπτυγμένης Κ.Β.∆. 

Η ανάγκη για τοποθετήσεις κόστους πολλών σταδίων, σε αντίθεση με μια πιο πρώι-

μη χρήση μιας απλοϊκής τοποθέτησης των δύο σταδίων, ήταν αναμενόμενη εν μέρει 

για να εξασφαλίσει την ακριβή κοστολόγηση. Ένας ουσιώδης και σημαντικός αριθμός 

των εργασιακών δραστηριοτήτων της επιχείρησης υποστηρίζει περισσότερο αρχικές 

δραστηριότητες οι οποίες είναι σε στενότερη εγγύτητα με τα προϊόντα και τις υπηρε-

σίες των πελατών. Οι επιχειρήσεις συχνά αναφέρονται σε αυτή την εργασία που έχει 

να κάνει με την υποστήριξη ως γενική. Αυτά τα κόστη της δραστηριότητας που σχετί-

ζονται με την υποστήριξη δημιουργούν την απορία: «Πόσο μέρος από αυτή τη δρα-

στηριότητα καταναλώνεται από συγκεκριμένα προϊόντα ή γραμμές υπηρεσιών;». 
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Όμως είναι ουσιαστικά απίθανο να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση επειδή η εργασία 

είναι απλά τόσο έμμεση και απομακρυσμένη από τα προϊόντα για να εντοπίσουμε ή 

να αντιληφθούμε κάποιες διαφορές. Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες υποστήριξης 

μπορούν να ανιχνευτούν σε κανονικές αναλογίες σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες 

απαιτούν την εργασία τους. Τέτοια κόστη δραστηριότητας που σχετίζονται με την 

υποστήριξη τελικά επιβαρύνουν τα αρχικά κόστη της δραστηριότητας. Αυτές οι μεσο-

λαβητικές δραστηριότητες υποστηρίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες οι οποίες 

εντοπίζουν την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των προϊόντων ή της γραμμής υπη-

ρεσιών. Περιληπτικά, οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. χρησιμοποιούν πολλά στάδια για να ανιχνεύ-

σουν όλα τα κόστη μέσω ενός δικτύου τοποθετήσεων του κόστους στα τελικά αντι-

κείμενα. Πολλές σχέσεις δραστηριότητας του κόστους είναι στην πραγματικότητα έμ-

μεσες σε σχέση με τους πόρους των επιχειρήσεων και τα αντικείμενα του τελικού κό-

στους. Υπάρχουν τοποθετήσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα για γενικά και 

υποστηρικτικά κόστη, τα οποία δεν μπορούν άμεσα να αντανακλούν την ποικιλία με 

τα αντικείμενα του τελικού κόστους, και υπάρχουν επίσης τοποθετήσεις αντικειμένων 

κόστους σε αντικείμενα κόστους. Ένα παράδειγμα του τελευταίου τύπου τοποθέτη-

σης είναι τα κόστη για τη διεξαγωγή μιας ειδικής συναλλαγής (σε αντίθεση με μια συ-

νηθισμένη συναλλαγή) που ανιχνεύεται σε έναν συγκεκριμένο πελάτη ή μια ομάδα 

πελατών που καταναλώνουν μια μοναδική ποσότητα και ένα μείγμα από προϊόντα, 

υπηρεσίες ή τελικά προϊόντα. 

 
5.14 Εφαρμογή της Κ.Β.∆. για κόστη εκτός της παραγωγής  

Οι πωλήσεις, τα γενικά και διοικητικά έξοδα και γενικά τα κόστη που δεν αφορούν 

άμεσα την παραγωγή έχουν όλο και υψηλότερα ποσοστά κόστους παραγωγής. Έχο-

ντας υπόψη αυτή, την αυξανόμενη σημασία των γενικών εξόδων μη παραγωγής, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να ελέγξουν πολύ τις σχετικές με αυτά δαπάνες. Οι τεχνικές 

Κ.Β.∆. που εφαρμόσθηκαν για τα έμμεσα κόστη παραγωγής, θα πρέπει να ισχύουν 

όταν επιμερίζονται τα έμμεσα διοικητικά κόστη και τα κόστη πωλήσεων (Hayde, 

Τrass,1991). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κ.Β.∆. μπορεί να βοηθήσει με δύο τρόπους: 

 Με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέτρων για να καθορισθούν τα κόστη  

των δραστηριοτήτων που προκαλούνται από τις διοικητικές λειτουργίες και τις λει-

τουργίες των πωλήσεων 
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 Αφού μετρήσει τα κόστη των δραστηριοτήτων που καταναλώνουν διοικητικά έμ-

μεσα κόστη και αντίστοιχα των πωλήσεων, η Κ.Β.∆. μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να εφαρμόσει αυτά τα κόστη δραστηριότητας σε διαφορετικά τμήματα.   

Η διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τη χρησιμοποίηση της Κ.Β.∆. προκειμένου 

να ανιχνευθούν τα έμμεσα κόστη μη-παραγωγής, γενικά είναι η παρακάτω (Lewis, 

1991): 

1. Τα έμμεσα διοικητικά κόστη και πωλήσεων κατανέμονται μεταξύ των διοικητικών 

λειτουργιών και των λειτουργιών πωλήσεων που πραγματοποιούνται εντός της 

επιχείρησης 

2. Κατόπιν, οι σχεδιαστές της Κ.Β.∆. πρέπει να προσδιορίσουν τις δραστηριότητες 

που εκτελούνται σχετικά με τις λειτουργίες πωλήσεων, μάρκετινγκ, μεταφορών, 

αποθήκευσης, και γενικά λειτουργίες γραφείου 

3. Τα  κόστη που διανέμονται μεταξύ των λειτουργιών επαναμεταβιβάζονται  σε 

δραστηριότητες σχετικές με το προϊόν ή τους πελάτες 

4. Έτσι καθιερώνονται οι βάσεις για τη διανομή του κόστους των λειτουργιών.  

Ορίζοντας λοιπόν τους κατάλληλους οδηγούς κόστους, ακριβή κόστη προϊόντων ή 

πελατών μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν ή τον πελάτη ανάλογα.   

5. Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του κόστους μονάδας για κάθε δραστηριό-

τητα.  

6. Τέλος, τα κόστη δραστηριοτήτων μπορούν να επιμερισθούν στα προϊόντα ή        

στους πελάτες ή τμήματα στην βάση της σχέσης αιτίου και αιτιατού. 

Παραδείγματα  

Για την πώληση, ο οδηγός κόστους  μπορεί να είναι οι ακαθάριστες πωλήσεις ή οι 

παραγγελίες που ελήφθησαν  ή ο αριθμός από τις κλήσεις πωλήσεων.  

Η διαφήμιση είναι μια προωθητική δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

μονάδες του προϊόντος που έχουν πωληθεί ως οδηγό κόστους. 

 Για τις δραστηριότητες ελέγχου πιστώσεων και εργασιών γραφείου, ο προτεινόμενος 

οδηγός κόστους είναι ο αριθμός παραγγελιών των πελατών ή αριθμός τιμολογίων. 

 
5.15  Επίλογος 

Τα κύρια ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε ένα σύστημα Κ.Β.∆. είναι: 
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1. Ο σχεδιασμός ενός προτύπου κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες περι-

λαμβάνει δύο προσδιορισμένες φάσεις κόστους και η εστίαση του προτύπου 

Κ.Β.∆. είναι οι διενεργηθείσες δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση προκειμένου 

να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. 

2. Η επιλογή των οδηγών κόστους πρέπει να κριθεί με βάση τη σχέση όφελος / κό-

στος 

3. Ο σκοπός ενός προτύπου Κ.Β.∆. δεν είναι η δημιουργία ενός ακριβέστατου συ-

στήματος κοστολόγησης, αλλά ενός συστήματος κοστολόγησης που να απεικονί-

ζει πιο εξακριβωμένες πληροφορίες σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα. 

4. Ο υπολογισμός του προερχόμενου από τους πελάτες κόστους είναι δύσκολος, 

επειδή οι επιχειρήσεις δεν έχουν τα απαραίτητα αρχεία πληροφόρησης για να  α-

νιχνεύσουν την κατανάλωση των πόρων από τους πελάτες. 

5. Η ανάλυση αποδοτικότητας πελατών τοποθετεί  τον πελάτη στο κέντρο και κάνει 

καλή χρήση του κόστους  προϊόντων και του κόστους πελατών, όπως μετριέται 

από το σύστημα κοστολόγησης με βάση την δραστηριότητα 

6. Τα διοικητικά έμμεσα κόστη και αυτά των πωλήσεων επιμερίζονται στα αντικείμε-

να κόστους σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που ακολουθούν τα έμμεσα κόστη 

παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η Κοστολόγηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων (Κ.Β.∆.)  

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
 

6.1  Εισαγωγή 

Η Κ.Β.∆. διαχρονικά υιοθετήθηκε πρώτα από τις επιχειρήσεις μεταποίησης, έχει ό-

μως αποδειχθεί χρήσιμη και σε επιχειρήσεις υπηρεσιών. Οι διαφορές μεταξύ διαφό-

ρων κλάδων παροχής υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλες όσο και οι διαφορές ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών και σε εκείνες της μεταποίησης. Παρόλα αυτά επι-

χειρήσεις υπηρεσιών και μεταποίησης μπορούν να εμφανίσουν κάποια παρόμοια 

προβλήματα. Έτσι τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταμένη χρήση και υιοθέτηση συ-

στημάτων Κ.Β.∆. και στον τομέα των υπηρεσιών (Rotch, 1990). 

Σε μια επιχείρηση υπηρεσιών η εκροή περιγράφεται πολλές φορές σαν πακέτο ωφε-

λειών, πολλές από τις οποίες δεν είναι συγκεκριμένες, για παράδειγμα η ταχύτητα 

της υπηρεσίας, η ποιότητα πληροφόρησης ή η παρεχόμενη υπηρεσία. Αλλά όπως 

και στην περίπτωση της μεταποίησης αυτά τα οφέλη δημιουργούν δραστηριότητες 

που κοστίζουν χρήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με τη μεταποίηση, παρά το γεγονός ότι η άϋλη φύση της 

εκροής της υπηρεσίας καθιστά την κοστολόγηση σαφώς πιο δύσκολη. 

H σημασία εφαρμογής συστημάτων Κ.Β.∆. σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την κερδοφορία της επιχείρησης. Η ανάλυση της κερδοφορί-

ας των πελατών στο πλαίσιο εφαρμογής της Κ.Β.∆.), αναδεικνύει ότι συγκεκριμένοι 

πελάτες δεν είναι κερδοφόροι για την επιχείρηση, στοιχείο που δεν είναι αντιληπτό 

στο πλαίσιο του παραδοσιακού επιμερισμού του έμμεσου κόστους βάσει των εσόδων 

που αποφέρουν οι πελάτες σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου στο σύνολό 

τους εμφανίζονται κερδοφόροι (Lambert, Whitworth, 1996) . 

Στις υπηρεσίες πολλά έξοδα προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελα-

τών, ακόμα και κατά τη χρήση μίας βασικής υπηρεσίας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος 

που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μοντέλων που να αντιπροσωπεύουν τις ανά-

γκες των πελατών, ώστε να μειώνονται οι εμφανιζόμενες αποκλίσεις. Η αξία των πω-

λήσεων σε αυτούς μπορεί να καθορισθεί μόνο μέσω της ανάλυσης και μέτρησης των 

οδηγών των σχετικών δραστηριοτήτων, ενώ οι επιπρόσθετοι άλλοι παράγοντες που 

αφορούν π.χ. ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην τακτοποίηση των πληρωμών μπο-

ρούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των πόρων που αναλώνονται. 

Γενικότερα, οι αποφάσεις που βασίζονται στην κερδοφορία των πελατών εξαρτώνται 

σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια της πληροφόρησης που προκύπτει κατά την ανά-
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λυση της κερδοφορίας των πελατών και τα συστήματα Κ.Β.∆. παρέχουν τη δυνατό-

τητα λόγω της ακριβούς κοστολόγησης, ειδικά όταν ο σχεδιασμός τους αποσκοπεί σε 

αυτό (Smith, Dikolli, 1995). 

Στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών  (Mays, Sweeney 1997) βρή-

καν ότι το 30% των πελατών παρήγαγαν το 88% του κέρδους, το υπόλοιπο 40% των 

πελατών παρήγαγαν το 19% του κέρδους και το τελικό 30% των πελατών προκάλεσε 

7% ζημία. Η ανάπτυξη της Κ.Β.∆. θεωρείται ως το τρίτο κατά σειρά βήμα για την αύ-

ξηση της κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών , μετά από την ανάπτυ-

ξη συστήματος χρηματοοικονομικής ανάλυσης και συστήματος διοικητικών αναφο-

ρών και προηγείται της εμπλοκής σε πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης δεικτών 

απόδοσης με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς . 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που κάνουν την υι-

οθέτηση της Κ.Β.∆. ελκυστική  (Sephton, Ward, 1990 ) όπως: 

• Έντονα ανταγωνιστική αγορά 

• Ποικιλία στα προϊόντα, στις διαδικασίες και στους πελάτες 

• Σημαντικά πάγια έξοδα που δεν προσδιορίζονται εύκολα σε μεμονωμένα 

προϊόντα  

•  Ζήτηση σε πάγιους πόρους οι οποίοι καθορίζονται από μεμονωμένα προϊό-

ντα και πελάτες, όχι αναλογικά με τον όγκο τους. 

H Κ.Β.∆. μπορεί να ωφελήσει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υπολογίζοντας 

‘ασήμαντα’ παραγωγικά έξοδα. Αυτό βοηθά σε πολύ μεγάλο βαθμό  στην ανάλυση 

της αποδοτικότητας και στην κατανόηση της πρακτικής των εξόδων ως μέρος του 

σχεδίου της στρατηγικής διαχείρισης. Επίσης, γίνεται δυνατό να αναπτυχθεί μια απο-

τελεσματικότερη κατάρτιση του προϋπολογισμού, να γίνει πρόβλεψη μελλοντικών 

εξόδων και να χρησιμοποιηθούν συστήματα μέτρησης της αποδοτικότητας σε παρα-

δοσιακά ‘πάγια’ τμήματα. Από τη στιγμή που, όπως ισχυρίζονται, οι υπηρεσίες των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών δεν έχουν πρότυπα ενημέρωσης των εξόδων για 

τον εξωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο ή την αποτίμηση των αποθεμάτων, οι ση-

μαντικοί λόγοι για την εισαγωγή της Κ.Β.∆. θα είναι η λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος 

των εξόδων.   

Η δυναμική της Κ.Β.∆. να πραγματοποιήσει σημαντικά ωφέλιμη αλλαγή είναι ως εκ 

τούτου ισχυρή. Τα πλεονεκτήματα στο σύστημα της διαχείρισης προκύπτουν από τη 

δυνατότητα που παρέχεται στους διευθυντές να επικεντρώσουν την προσοχή τους 

στη διαχείριση των εξόδων και στη σύνδεση της ανάλυσης των εξόδων/κερδών με 

την αλυσίδα αξίας (Mabberley,1998). Συνεπώς, εστιάζουν σε εκείνες τις δραστηριό-
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τητες που προσθέτουν αξία, και έτσι, διαφοροποιούν τα προϊόντα τους και τις υπη-

ρεσίες ή την ικανότητα της μεταφοράς από ό,τι προσφέρεται από τους ανταγωνιστές 

με έναν τρόπο που μεγιστοποιεί την επιστροφή στον οργανισμό συνολικά.  

Έτσι το σύστημα της Κ.Β.∆. «οδηγεί σε μια καλύτερη κατανόηση της διαχείρισης εξό-

δων/πόρων, δίνοντας έμφαση στη διαφορά ανάμεσα στα έξοδα και στην κατανάλω-

ση και αναλύοντας τους παράγοντες οι οποίοι προκαλούν την αρχική δαπάνη. Ελέγ-

χοντας την κατανάλωση των πόρων και την πλήρη χρησιμοποίηση του εργατικού 

δυναμικού χωρίς να ελέγχει την επιχείρηση, παρέχει πληροφορίες που επηρεάζουν 

αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στη διαδικασία της διαχείρισης με την παροχή 

δεικτών που καταδεικνύουν το κόστος χρήσης στα πλαίσια του οργανισμού» 

(Mabberly, 1998 ). 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, υπήρξε ένας υψηλός δείκτης υιοθέτησης 

της μεθοδολογίας Κ.Β.∆. στον οικονομικό τομέα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες επιχειρή-

σεις ( Innes και Mitchell. 1995, 2000). Οι λόγοι που υιοθετείται αυτή η μέθοδος αφο-

ρούν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα, ή μπορεί απλώς να είναι 

αποτέλεσμα του ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών στον τομέα, οι οποίοι 

είχαν τους πόρους να εφαρμόσουν σημαντικά και δαπανηρά κίνητρα αλλαγής. Η 

Κ.Β.∆.. πάντα παρουσιαζόταν ως ένας πολύ ανώτερος τρόπος για τη διαχείριση των 

εξόδων και των δραστηριοτήτων από τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα τα 

οποία βασίζονται στα πάγια έξοδα (Innes, Mitchell, 1997).  

Οι τράπεζες που μπορούν να κοστολογήσουν τα προϊόντα με ακρίβεια, μπορούν να 

δημιουργήσουν  νέα είδη στρατηγικών αποφάσεων που να εστιάζουν στα προϊόντα. 

Μπορούν, να μεταφέρουν το ενδιαφέρον τους από το υποκατάστημα σε μια κεντρική 

στρατηγική δομή εντολών, όπου ο διευθυντής του υποκαταστήματος και η ομάδα του 

θα είναι υπεύθυνοι για μια ποικιλία στόχων.  

 

6.2 Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  

Υπηρεσία είναι κάθε άϋλη πράξη ή απόδοση την οποία μπορεί να προσφέρει μια 

πλευρά σε μια άλλη και δεν καταλήγει σε εξασφάλιση ιδιοκτησίας πάνω σε κάτι. Η 

παραγωγή της μπορεί να συνδεθεί ή να μη συνδεθεί με ένα υλικό προϊόν (Κotler 

2001). 

Υπηρεσία είναι το προϊόν της διαδικασίας μετασχηματισμού της πληροφορίας σε ε-

νέργεια και αντίστροφα, στη σφαίρα της μη υλικής παραγωγής, μέσω παραγωγικής 

εργασίας που άμεσα ή έμμεσα προσθέτει αξία στο σύστημα, παράγοντας κεφάλαιο  

(Gadrey J., 1992). 
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Η υπηρεσία είναι συχνά δύσκολο να προκαθοριστεί σε όλες τις διαστάσεις της. Επι-

πρόσθετα η δραστηριότητα που προκύπτει ως ανταπόκριση σε απαιτήσεις υπηρεσί-

ας, μπορεί να είναι λιγότερο προβλέψιμη. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή 

υπηρεσιών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι: 

• Άϋλη υπόσταση  

Η αβεβαιότητα που εισάγει η άϋλη φύση των υπηρεσιών ωθεί τον αγοραστή  να ανα-

ζητεί δείγματα ή αποδείξεις της ποιότητάς τους και να εξάγει ποιοτικά συμπεράσματα 

από το χώρο, τα άτομα, τα μηχανήματα, το διαφημιστικό υλικό, τα σύμβολα και την 

τιμή πώλησης. 

• Αδυναμία διαχωρισμού 

Η συνεχής αλληλεπίδραση πελάτη – υπηρεσίας στα διάφορα στάδια παροχής της 

καθιστά δύσκολο το διαχωρισμό της σε ανεξάρτητες φάσεις. Επιπλέον τόσο αυτοί 

που συμμετέχουν στην παροχή της υπηρεσίας όσο και ο ίδιος ο πελάτης επηρεάζουν 

το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

• Μεταβλητότητα 

Αφορά όλες τις οντότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών 

και παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις εξαρτώμενη από τον τόπο, το χρόνο και τον 

τρόπο παροχής. Οι αγοραστές συχνά προβαίνουν σε διερεύνηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών ώστε να επιλέξουν τον φορέα παροχής που ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

τους.  

• Ποιότητα 

Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών είναι σχετικά εύκολη 

όταν η ζήτηση είναι σταθερή, γιατί είναι εύκολο να προγραμματιστεί η χρήση των κα-

τάλληλων πόρων εκ των προτέρων. Όταν όμως η ζήτηση παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

δημιουργούνται προβλήματα. Για παράδειγμα σε υποκαταστήματα που παρουσιάζε-

ται εποχικά υψηλή ζήτηση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προκύπτουν έκτακτες κα-

ταστάσεις υψηλής ζήτησης, όπως στις περιπτώσεις υποκαταστημάτων αγροτικών 

περιοχών σε περιόδους πληρωμών, εκτάκτων δανειοδοτήσεων και αποζημιώσεων 

πρέπει να διατίθεται επιπλέον προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα. 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να ελέγ-

ξουν την ποιότητα.  

 Τυποποιούν τη διαδικασία προσφοράς της υπηρεσίας σε ολόκληρο τον οργα-

νισμό.  
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 Επενδύουν σημαντικά ποσά σε σωστή επιλογή και εκπαίδευση του προσω-

πικού.  

 Παρακολουθούν την ικανοποίηση των πελατών μέσω ενός συστήματος υπο-

δείξεων και παραπόνων, με τη διεξαγωγή ερευνών σε πελάτες και με τη σύ-

γκριση με άλλα καταστήματα, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν 

τυχόν λάθη στην παροχή υπηρεσιών.  

• Περιβάλλον 

Η προσέλκυση πελατών προϋποθέτει μια συνεχή υποστηρικτική προσπάθεια εκ μέ-

ρους των Τραπεζών που διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον για τη φυσική ή α-

πομακρυσμένη αλληλεπίδραση πελατών και Τράπεζας. 

Τα συνηθέστερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες για να υλοποιούν τη 

στρατηγική προσέλκυσης πελατών αλλά και για να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις τους 

είναι:   

1. Σύμβολα: η Τράπεζα πρέπει να επιλέξει ένα όνομα και ένα σύμβολο για τις 

υπηρεσίες της.  

2. Κατάστημα : ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η Τράπεζα πρέπει να υποδηλώνει 

γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Το εξωτερικό και το εσωτερικό 

της Τράπεζας πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Η διάταξη των γραφείων 

και η κίνηση των πελατών πρέπει να προγραμματίζονται προσεκτικά. Οι ου-

ρές δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλες. Οι πελάτες που περιμένουν να 

μιλήσουν στον υπεύθυνο πρέπει να βρίσκουν πολλές θέσεις για να κάθονται. 

Η μουσική που ακούγεται στο χώρο της Τράπεζας πρέπει να ενισχύει την 

άποψη της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης. 

3. Προσωπικό : το προσωπικό της Τράπεζας πρέπει να είναι απασχολημένο και 

κατάλληλα ενδεδυμένο για να εκμηδενίζεται η εξαγωγή αρνητικών συμπερα-

σμάτων σχετικά με το προσωπικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

4. Εξοπλισμός: ο εξοπλισμός της Τράπεζας - Η/Υ, φωτοαντιγραφικά μηχανήμα-

τα, γραφεία - πρέπει να φαίνεται σύγχρονος. Ο πελάτης θα προβληματιστεί 

αν δει ότι οι  Η/Υ είναι υπερβολικά παλαιά μοντέλα. 

5. Ενημερωτικά έντυπα: Οι προϋποθέσεις για χορήγηση δανείου πρέπει να είναι 

διατυπωμένες απλά. 

6. Τιμολόγηση: η τιμολόγηση των υπηρεσιών της Τράπεζας πρέπει πάντοτε να 

είναι απλή και σαφής. 

• Κόστος υπηρεσίας 

Η έλλειψη της υλικής διάστασης των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέ-

ντα χαρακτηριστικά και την άμεση αλληλεξάρτηση παραγωγής και κατανάλωσης, δη-
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μιουργεί την ανάγκη προσεκτικής συνεκτίμησης όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων κατά 

το σχεδιασμό των κοστολογικών συστημάτων. Η συνθετότητα των υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων που επιδρά στις εμπλεκόμενες οντότητες με διαφορετικούς τρό-

πους, είναι επίσης δύσκολο να αποτυπωθεί. Στρατηγικές διαφοροποιημένης προ-

σέγγισης συγκεκριμένων ομάδων πελατών αυξάνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα 

τυποποίησης. Όταν οι παραπάνω παράγοντες συνδυαστούν, προκαλούν ιδιαίτερα 

δύσκολα προβλήματα στους διοικούντες των υπηρεσιών στον προγραμματισμό των 

λειτουργιών, στον έλεγχο της ποιότητας, τη μέτρηση της επίδοσης και την κατανομή 

και τον έλεγχο του κόστους. Επιπλέον η εφαρμογή ενός συστήματος καταλογισμού 

και μέτρησης ίσως είναι υπερβολικά δαπανηρό σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη. 

Γενικά το κόστος υπηρεσίας (service cost) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το 

σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή της υπηρεσίας. Όταν οι πελάτες έχουν σα-

φή και ισχυρή προτίμηση όσον αφορά αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες, το υψηλό 

συνολικό κόστος υπηρεσιών χρησιμοποιείται τόσο ως μέσον “αποκλεισμού” υποψή-

φιων αγοραστών, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει στη διάθεσή του το άτο-

μο που τις παρέχει, όσο και για τη διατήρηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Τα κοστολογικά μοντέλα της παραδοσιακής κοστολόγησης που εφαρμόζονται στις 

περισσότερες εταιρείες, αναγνωρίζουν τρία σημαντικά στοιχεία στο κόστος μιας υπη-

ρεσίας: 

 Τις άμεσες προμήθειες: Είναι το κόστος απόκτησης όλων των προμηθειών 

που αναγνωρίζονται ως στοιχείο της υπηρεσίας και μπορούν να καταλογι-

στούν στην υπηρεσία αυτή με έναν οικονομικά εφικτό τρόπο.  

 Την άμεση εργασία: Εδώ περιλαμβάνονται οι όλοι οι μισθοί που μπορούν να 

συσχετιστούν άμεσα με μια υπηρεσία, με έναν οικονομικά εφικτό τρόπο. 

 Έμμεσα κόστη υπηρεσιών και διοίκησης : Πρόκειται για όλα τα υπόλοιπα κό-

στη εκτός της άμεσης εργασίας και των άμεσων προμηθειών που σχετίζονται 

με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Το κόστος υποστήριξης υπηρεσιών  

θεωρείται παραδοσιακά ως έμμεσο κόστος και δεν μπορεί να καταλογιστεί 

άμεσα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν γίνεται χρήση ενός συντελε-

στή εφαρμογής του έμμεσου κόστους, προκειμένου να αποδοθεί ένα λογικό 

μέρος του έμμεσου κόστους στις υπηρεσίες. 

 

6.3  Κ.Β.∆. στον χρηματοοικονομικό τομέα  

Η Κ.Β.∆. έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένα τμήματα του Χρηματοοικονομικού 

Κλάδου, σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση του κόστους, σε ένα κλάδο ο 
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οποίος λόγω των διεθνών πιέσεων υποχρεώνεται να διοικήσει το κόστος πιο αποτε-

λεσματικά. Η Κ.Β.∆. μπορεί να αποβεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο σε ορισμένα 

τμήματα του Χρηματοοικονομικού Κλάδου εφόσον συνδυαστεί με ένα σύνολο απα-

ραίτητων αλλαγών στην οργανωτική δομή των ιδρυμάτων ώστε οι αναγκαίες κατα-

γραφές κόστους να στοχεύσουν άμεσα στην παραγωγή πληροφοριών που θα συμ-

βάλλουν στη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν την αξία της επιχείρησης. Η ου-

σία πίσω από την Κ.Β.∆. είναι ότι η κοστολόγηση θα πρέπει να είναι κάτι περισσότε-

ρο από ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τους λογιστές: Θα 

πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας δημιουργίας κέρδους της επιχείρησης, ένας 

τρόπος επιβεβαίωσης ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, ώστε να δημι-

ουργούν αξία για την επιχείρηση (Mabberley, 1998).  

Στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ένα σημαντικό μέρος των πόρων χρησιμοποιούνται 

για την υποστήριξη της υποδομής του οργανισμού, σε τμήματα όπως η νομική συμ-

μόρφωση, η διοίκηση του κινδύνου, η τεχνολογία, η χρηματοδότηση και οι ανθρώπι-

νοι πόροι. Τα τμήματα  αυτά χρησιμοποιούν έμμεσα έξοδα όπου η αξία των μπορεί 

να αυξηθεί ή να μειωθεί εύκολα. Οι παραδοσιακές μέθοδοι βασίζονται στην κατανομή 

του έμμεσου κόστους στα λειτουργικά κέντρα κόστους με τη χρήση πολύπλοκων βά-

σεων καταλογισμού. Οι παραδοσιακές μέθοδοι εστιάζουν την προσοχή τους στη δια-

δικασία του καταλογισμού και όχι στη διαχείριση του ίδιου του κόστους. Η Κ.Β.∆. επι-

κεντρώνεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων και εξετάζει τα έμμεσα κόστη, ανα-

γνωρίζοντας τη χρήση των πόρων σε κάθε δραστηριότητα, καθώς και το εάν αυτή 

προσθέτει αξία στην επιχείρηση, χωρίς να κατανέμει τα κόστη στα κέντρα λειτουργί-

ας. Αναλύει τις δραστηριότητες όλων των τμημάτων μέσα σε ένα οργανισμό, με σκο-

πό να αποδώσει επικεντρωμένες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη λήψη απο-

φάσεων. Ο βασικός σκοπός της είναι η κατανόηση όλων των ειδών κόστους μέσα σε 

ένα οργανισμό, ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να εντοπίσει τους παράγοντες που 

προκαλούν την πραγματοποίηση εξόδων και να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελε-

σματικά αυτά τα κόστη, διατηρώντας ή  βελτιώνοντας την αξία που παρέχει στους 

πελάτες. Αναλυτικότερα, οι στόχοι της Κ.Β.∆. περιλαμβάνουν (Mabberley, 1998): 

 τη δημιουργία τρόπου της εκτίμησης πραγματοποίησης κόστους . 

 τη δημιουργία βάσης ελέγχου του κόστους μέσω της παρακολούθησης των αι-

τιών. 

 τη δημιουργία βάσης ευθυγράμμισης του κόστους με τις δραστηριότητες, ως μέσο 

εστίασης της προσοχής στη ∆ιοίκηση βάσει Αξιών. 

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να γίνουν κατανοητές οι δραστηριότητες που πραγμα-

τοποιούνται σε όλον τον οργανισμό και να μπορούν να εκτιμηθούν τα κόστη που 
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σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές. Έτσι, τα κόστη των δραστηριοτήτων μπο-

ρούν να συσχετιστούν με τις αιτίες τους, ώστε να παραχθεί περισσότερο σχετική 

πληροφόρηση, η οποία θα τροφοδοτήσει τελικά τη διαδικασία λήψης απόφασης 

(Mabberley, 1998).  

 

6.4 Η ανάγκη για Κ.Β.∆. στον τραπεζικό τομέα 

Οι τράπεζες διαθέτουν πολλά είδη δανείων (π.χ. αυτοκινήτων, στεγαστικά, κατανα-

λωτικά) και ενδιαφέρονται για την κερδοφορία κάθε προϊόντος. Αν κάποιος ενδιαφέ-

ρεται μόνο για το συνολικό κόστος ανά προϊόν, ως μία πρώτη προσέγγιση στην ανά-

λυση, τότε η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες μπορεί να είναι κατάλληλη 

(Godowski C., 2004),. Με άλλα λόγια απαιτείται ο προσδιορισμός και η μέτρηση των 

δραστηριοτήτων σε υψηλό επίπεδο (π.χ. συνεντεύξεις πελατών, λήψη αίτησης, ανα-

νέωση αίτησης, έγκριση αίτησης, προετοιμασία εγγράφων δανείου, χρηματοδότηση 

δανείου κλπ.). 

Αν το προσδιοριζόμενο κόστος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ένα συγκε-

κριμένο προϊόν ή ομάδα ομοειδών προϊόντων είναι μεγάλο η διεύθυνση ίσως οδηγη-

θεί σε εξεύρεση τρόπων μείωσής του έτσι ώστε το προϊόν να τιμολογηθεί ανταγωνι-

στικά και παράλληλα να αποφέρει κέρδος. Για περαιτέρω ανάλυση του προϊόντος, οι 

σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν σε κάθε είδος προϊόντος χρειάζονται προσδιο-

ρισμό και συλλογή δεδομένων. Το πλήθος των αιτήσεων που απορρίπτονται έως 

ότου εγκριθεί ένα δάνειο ή η συχνότητα επικοινωνίας με τον πελάτη για πρόσθετες 

πληροφορίες είναι πιθανοί οδηγοί που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συνολικό 

κόστος του προϊόντος και αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές κόστους ανάμεσα σε 

προϊόντα που μέχρι τώρα ο κόσμος πίστευε ότι ήταν συγκρίσιμα σε κόστος και κέρ-

δος. Ωστόσο, η γνώση αυτών των πληροφοριών για όλα τα προϊόντα και τις υπηρε-

σίες σε τόσο λεπτομερές επίπεδο απαιτεί την κατανόηση του κόστους σε υψηλότερο 

επίπεδο.  

 

Περιληπτικά, είναι συνετό να προγραμματίζουμε προσεκτικά την εφαρμογή μίας 

Κ.Β.∆./∆.Β.∆  για να λύσουμε τις ανάγκες πληροφόρησης της διεύθυνσης της τράπε-

ζας, ενώ παράλληλα πρέπει να σκεφτόμαστε σε ποια φάση εξέλιξης είναι ο οργανι-

σμός στην κοστολόγηση των δεδομένων. Ο σχεδιασμός πρέπει να ενσωματώνει μία 

προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» ώστε αρχικά να ενδυναμώσει την αντίληψη 

της δομής του συνολικού κόστους του οργανισμού και μετά να επικεντρώσει τις προ-

σπάθειες στις ευρύτερες ανάγκες της διεύθυνσης. Οι Κ.Β.∆./∆.Β.∆. μπορούν να ε-

φαρμοστούν σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας σε όλον τον οργανισμό. Είναι μία 
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επαναληπτική διαδικασία, με συνεχείς μελέτες κόστους που στοχεύουν στην καλύτε-

ρη κατανόηση του κόστους των διεργασιών, των διαδικασιών και των προϊόντων. 

Αυτό η εργασία δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εφαρμόσουν τις Κ.Β.∆./∆.B.∆. 

σε οποιοδήποτε επίπεδο του οργανισμού κρίνουν σκόπιμο. Σημαντικότερο είναι ότι 

προσφέρει ένα μοντέλο το οποίο ενσωματώνει την «από πάνω προς τα κάτω» προ-

σέγγιση και παρέχει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να δομηθεί, εκτός ενός σα-

φούς συνόλου λεπτομερέστερων αναλύσεων, και μία επαρκής συνοχή στη βαθμολό-

γηση των εργασιών της επιχείρησης. 

 

6.5  Προκλήσεις για την Κ.Β.∆.  

Σημαντικά  θέματα  που   μπορεί να   απασχολούν  κάθε  εταιρεία   μπορούν  να δια-

τυπωθούν στις παρακάτω ερωτήσεις (Mabberley, 1998)  : 

 

Ερωτήματα κερδοφορίας 

• Ποια στεγαστικά προϊόντα πρέπει να  προωθηθούν ;           

• Ποιο επιτόκιο πρέπει να θέσουμε στο στεγαστικό προϊόν;   

• Ποιοι από τους πελάτες είναι επικερδείς και γιατί;  

• Πόσα καταστήματα πρέπει να δημιουργήσουμε;  

• Πως πρέπει να μετρήσουμε την απόδοση; 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πολλά χρηματοοικονομικά ιδρύματα άρχισαν να 

καταλαβαίνουν ότι τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα έδιναν ανακριβείς πληρο-

φορίες κόστους. Η δομή ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος έχει αλλάξει σημαντικά 

και ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους στη 

διαχείριση και μείωση του κόστους σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι στο παρελ-

θόν. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, αναγνωρίζουν ότι αυτός ο τύπος της κοστολό-

γησης είναι περισσότερο κατάλληλος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτή-

ματος, μέσω της κατάλληλης διαχείρισης του κόστους, και όχι με αυθαίρετες αυξήσεις 

τιμών ή περικοπές στην κοστολογική βάση, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει 

τη βασική δομή της επιχείρησης. Η Κ.Β.∆. δίνει, τη δυνατότητα λήψης χρήσιμων 

πληροφοριών πάνω στις οποίες βασίζονται αποφάσεις κλειδιά σε σχέση με την τιμο-

λόγηση, την προώθηση προϊόντων, την κερδοφορία των πελατών, τη διοίκηση της 

επίδοσης και τη χρήση των καναλιών διανομής (Mabberley, 1998). 

Η Κ.Β.∆. παρέχει το υπόβαθρο στήριξης της κερδοφορίας ενός τραπεζικού οργανι-

σμού, προσεγγίζοντας κατ' αρχήν τα παραπάνω ερωτήματα με τον τρόπο που φαίνε-

ται στο παρακάτω. 

 



 163

Το πλαίσιο ενεργειών κατά Κ.Β.∆. (Σχήμα 6.1 Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτή-

ματος) 

• Ποια στεγαστικά προϊόντα πρέπει να  προωθηθούν;  Ανάλυση της συνεισφοράς 

κέρδους και τις συνέπειες από τις σχέσεις μεταξύ των προϊόντων .        

• Ποιο επιτόκιο πρέπει να θέσουμε στο στεγαστικό προϊόν; Αναγνώριση του 

πραγματικού κόστους / κέρδος των στεγαστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Ποιοι από τους πελάτες είναι επικερδείς και γιατί; Αναγνώριση του πραγματι-

κού κόστους / κέρδος των πελατών ή κατηγορίες πελατών. 

• Πόσα καταστήματα πρέπει να δημιουργήσουμε; Ανάλυση του κόστους και η 

απόδοση των καταστημάτων . 

• Πως πρέπει να μετρήσουμε την απόδοση;  Αναγνώριση της συμπεριφοράς 

κόστους του στεγαστικού προϊόντος. 

 

Ποιο επιτόκιο πρέπει να 
θέσουμε στο στεγαστικό 

προϊόν;

Αναγνώριση του πραγματικού 
κόστους/κέρδος των στεγαστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών

Ποια στεγαστικά 
προϊόντα πρέπει να 

προωθηθούν;

Ανάλυση της συνεισφοράς 
κέρδους και τις συνέπειες από τις 
σχέσεις μεταξύ των προϊόντων

Ποιοι από τους πελάτες 
είναι επικερδείς και 

γιατί;

Αναγνώριση του πραγματικού 
κόστους/κέρδος των πελατών ή 

κατηγορίες πελατών

Πώς πρέπει να 
μετρήσουμε την 

απόδοση;

Αναγνώριση της συμπεριφοράς 
κόστους του στεγαστικού 

προϊόντος 

Πόσα καταστήματα 
πρέπει να 

δημιουργήσουμε;

Ανάλυση του κόστους και η 
απόδοση των καταστημάτων

Απόκτηση 
Ανταγωνιστικού 
Πλεονεκτήματος

Σχήμα 6.1 Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος   

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αναλύουν την κερδοφορία κατά τμήμα ή 

κέντρο κόστους και μέσα σε κάθε κέντρο κόστους, αναλύουν τα κόστη κατά είδος δα-

νείου ή τύπο εξόδου. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους κατανέμεται λανθασμένα 

επειδή χρησιμοποιούνται ακατάλληλες βάσεις καταλογισμού. Το αποτέλεσμα είναι να 
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δίνονται λανθασμένα δεδομένα κόστους, ενώ δεν οδηγούν στον καθορισμό των συ-

σχετίσεων μεταξύ των εξόδων και των αιτίων τους (Mabberley, 1998). 

Ωστόσο οι τράπεζες χρησιμοποιώντας το σύστημα Κ.Β.∆., μπορούν να καταργήσουν 

ζημιογόνα προϊόντα, να αυξήσουν τις τιμές ή να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες τους 

ώστε να γίνουν πιο κερδοφόρες. Το σύστημα Κ.Β.∆. παρέχει μια πιο ακριβή ποσοτι-

κή τεκμηρίωση για την κερδοφορία πελατών, προϊόντων και τμημάτων της εταιρείας 

(Mabberley, 1998). 

Συχνά, οι τράπεζες προσφέρουν τα ίδια προϊόντα με τους ανταγωνιστές τους,  χωρίς 

να απαντήσουν στο θεμελιώδες ερώτημα: Το τραπεζικό προϊόν (δάνειο) που παρέχει 

είναι κερδοφόρο; η σχέση με τον πελάτη είναι συμφέρουσα; Τα παραδοσιακά συστή-

ματα κοστολόγησης κατανέμουν σωστά τα άμεσα κόστη, αλλά παραποιούν το πραγ-

ματικό κόστος των προϊόντων ή των ομάδων πελατών, όταν επιμερίζουν τα σταθερά 

έμμεσα κόστη με αυθαίρετες βάσεις επιμερισμού και χρησιμοποιούνται περισσότερο 

στη συμπλήρωση των εξωτερικών οικονομικών καταστάσεων(Generally Accepted 

Accounting Principles , Γενικά αποδεκτές Αρχές της λογιστικής) με αποτέλεσμα πολ-

λές τράπεζες να μη μπορούν να απαντήσουν αντικειμενικά στις παραπάνω ερωτή-

σεις.  
Ο καταλογισμός του κόστους σε τμήματα ή κέντρα κόστους γίνετε  με βάση τα παρα-

δοσιακά συστήματα κοστολόγησης τον όγκο, όπως τον αριθμό των συναπτόμενων 

δανείων ή των συνολικών εσόδων. Τα μέτρα όγκου συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα 

καταλογισμό κόστους που δεν αντανακλά τους καταναλωθέντες πόρους της εταιρεί-

ας. Θα εξετάσουμε μια παραδοσιακή τυποποιημένη προσέγγιση κοστολόγησης σε 

μια υποθετική τράπεζα που αποτελείται από δύο εμπορικά τμήματα δανεισμού και 

ένα τμήμα εξυπηρέτησης. Χρησιμοποιώντας ένα απλοποιημένο σύστημα κοστολό-

γησης, ολόκληρο το ποσό των 2.800.000€ του ετήσιου κόστους του Τομέα εξυπηρέ-

τησης αυτής της τράπεζας, κατανέμεται στα δύο εμπορικά του τμήματα. Για αυτό το 

παράδειγμα, υποθέτουμε ότι και τα δύο Τμήματα είχαν παραγωγή ίδιου αριθμού δα-

νείων κατά τη διάρκεια του έτους και επομένως το κόστος του τομέα εξυπηρέτησης 

μοιράστηκε εξίσου στα δύο τμήματα. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω 

Πίνακα (1), και δείχνουν ότι το Τμήμα ∆ανεισμού Α είχε μια άσχημη χρονιά και θα 

πρέπει να καταρτίσει σημαντικά σχέδια για βελτίωση (Cross Rob, et all 1997). 

Αυτή η ανάλυση δεν είναι απαραίτητα σωστή. Με το να υιοθετήσει μια διαφορετική 

μέθοδο στις δραστηριότητες που εκτελούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης , μπορεί 

να προκύψει μια διαφορετική εικόνα. Υποθέτουμε ότι το τμήμα Β συνάπτει περίπλοκα 

δάνεια, τα οποία απαιτούν τα διπλάσια έγγραφα, πιστοποιητικά και υπολογισμούς σε 

σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια του τμήματος Α.  
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Πίνακας 1: Συγκριτική παράθεση απόδοσης τμημάτων εμπορικού δανεισμού 

τμήμα δανεισμού Α τμήμα δανεισμού Β

Πωλήσεις 1.300.000€ 1.500.000€

Κόστος Πωλήσεων 400.000€ 500.000€

Γενικά, ∆ιοικητικά  Έξοδα  300.000€ 300.000€

Επιμερισμός Κόστους Τομέα 600.000€ 600.000€

Περιθώριο Συνεισφοράς 0€ 100.000€

Ποσοστό Περιθωρίου Συνεισφοράς 0% 8.3%

 

Αυτές οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι το τμήμα Β απαιτεί την διπλάσια εργασία 

από ότι απαιτεί το τμήμα Α. Επομένως το τμήμα Β θα πρέπει να χρεωθεί για τις με-

γαλύτερες ανάγκες εξυπηρέτησης που έχει. Η αρχή αυτή μπαίνει στην ουσία της 

Κ.Β.∆., που είναι η χρήση κοστολογικών σχέσεων που έχουν σημασία, αντί του τυπι-

κού καταλογισμού κόστους. Με την αναθεώρηση των αριθμών, ώστε να αποτυπώνο-

νται οι πόροι που πραγματικά καταναλώνει το τμήμα Β, λαμβάνουμε μια διαφορετική 

εικόνα κερδοφορίας, με διαφορετικές προεκτάσεις για στρατηγική λήψη αποφάσεων, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2. ( Cross Rob, et all 1997).  

 

Πίνακας 2 : Συγκριτική παράθεση απόδοσης τμημάτων εμπορικού δανεισμού, λαμ-

βάνοντας υπόψη την πραγματική κατανάλωση πόρων 

τμήμα δανεισμού Α τμήμα δανεισμού Β

Πωλήσεις  1.300.000€ 1.500.000€

Κόστος Πωλήσεων 400.000€ 500.000€

Γενικά, ∆ιοικητικά  Έξοδα  300.000€ 300.000€

Επιμερισμός Κόστους Τομέα 300.000€ 900.000€

Περιθώριο Συνεισφοράς 300.000€ -200.000€

Ποσοστό Περιθωρίου Συνεισφοράς 23% -13%

 
 

Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρε-

σιών για τους παρακάτω σκοπούς: 

• Να προσδιοριστεί εάν ένα στεγαστικό προϊόν θα καταργηθεί ή αν πρέπει να τρο-

ποποιηθεί (επεκτείνοντας τον κύκλο της ζωής του).  

• Να εντοπιστούν οι περιοχές όπου μπορεί να μειωθεί το κόστος, μέσα στην εται-

ρεία. 
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• Να προσδιοριστεί η κερδοφορία ενός στεγαστικού προϊόντος σε διαφορετικά επί-

πεδα (π.χ. εταιρικό, τοπικό, υποκαταστήματος).  

• Να αναπτυχθούν νέα προϊόντα. 

6.6 Η εγκατάσταση ενός συστήματος  Κ.Β.∆.  σε τράπεζα. 

Ένα αποτελεσματικό κοστολογικό σύστημα που βασίζεται στη μεθοδολογία Κ.Β.∆. 

θα πρέπει να δίνει ακριβέστερες κοστολογικές πληροφορίες που να μπορούν να υ-

λοποιηθούν εύκολα στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. Συνεπώς οι προϊο-

ντικές ∆ιευθύνσεις της τράπεζας θα πρέπει να αποτελούν ένα  κέντρα κέρδους. Σ’ 

ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό μπορούμε να έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες 

κέντρων κέρδους: 

 Υπηρεσίες Στεγαστικής Πίστης 

 Υπηρεσίες Καταναλωτικής Πίστης 

 Υπηρεσίες Επαγγελματικής Πίστης 

 Υπηρεσίες Επενδυτικής Πίστης 

Ο Sharma (1992) προτείνει ότι η Κ.Β.∆. μπορεί να είναι ένα σημαντικό στρατηγικό 

εργαλείο διοίκησης για τις τράπεζες. Παρέχει μια απλή βαθμιαία περιγραφή για το 

πώς οι τράπεζες μπορούν να εφαρμόσουν το ABC. Κατ' αρχήν, οι τράπεζες θα πρέ-

πει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να χωριστούν στα φυσικά κέντρα κέρ-

δους τους. Έπειτα, η διοίκηση προετοιμάζει έναν κατάλογο όλων των προϊόντων 

που συνδέονται με κάθε κέντρο κέρδους μαζί με έναν κατάλογο προϊόντος που δεν 

συνδέονται με αυτά. Στοιχεία όσον αφορά τις δραστηριότητες (ποιες δραστηριότητες 

εκτελούνται, ποιος τα εκτελεί, και πόσο χρόνο παίρνει για να τις εκτελέσουν) μαζεύο-

νται μέσω της χρήσης των ερωτηματολογίων. Οι δραστηριότητες που δεν συνδέονται 

άμεσα με το προϊόν  διαιρούνται σε δύο ομάδες: 1. δραστηριότητες που ασχολούνται 

με μια συγκεκριμένη μονάδα  και 2 δραστηριότητες που ασχολούνται με όλο τον ορ-

γανισμό (Τράπεζα). Το κόστος των δραστηριοτήτων που ασχολούνται με ένα συγκε-

κριμένο τμήμα καταλογίζονται σε όλα τα προϊόντα που παράγονται από  το συγκε-

κριμένο τμήμα .  
Γενικότερα, τα συστήματα Κ.Β.∆. μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα και πρέπει να 

ενημερώνονται συχνά προκειμένου να παραμείνουν αποτελεσματικά. Αναλυτικότερα, 

τα βήματα που απαιτούνται για τη υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος στον τραπεζι-

κό χώρο είναι:  

1. Καθορισμός σχετικών δραστηριοτήτων 

2. Πραγματοποίηση μελετών μέτρησης χρόνου. 

3. Ανάλυση της δομής του κόστους. 
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6.6.1 Καθορισμός σχετικών δραστηριοτήτων  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  υλοποίηση ενός συστήματος Κ.Β.∆. είναι να δια-

τυπωθούν οι στόχοι:  Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτόνομα ή ενσωματωμένο με 

το υπάρχον κοστολογικό σύστημα; Πόσο ακριβείς πληροφορίες δίνει το σύστημα αυ-

τό; Πρέπει το αρχικό σχέδιο να είναι σύνθετο ή απλό; Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα 

για να μετρηθεί και να αξιολογηθεί η συνολική κερδοφορία της επιχείρησης; Θα χρη-

σιμοποιηθεί το σύστημα για να κατανεμηθούν κόστη στις εσωτερικές μονάδες; Θα 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα για να εντοπιστούν διεργασίες που μπορούν να βελτιω-

θούν; Πρέπει να καταστρωθεί και εγκριθεί από τα ανώτερα στελέχη ένα σχέδιο πριν 

από την εφαρμογή; Απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα βοηθήσουν στον εντοπι-

σμό και καθορισμό δραστηριοτήτων, τις οποίες η μελέτη πρέπει να διασαφηνίσει και 

να μετρήσει. Για παράδειγμα, εάν η τράπεζα επιθυμεί αναφορές κερδοφορίας για κά-

θε στεγαστικό προϊόν, θα πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία του κόστους των στε-

γαστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τον υπολογισμό του κόστους των τό-

κων, των πληρωθέντων προμηθειών, κλπ. 

Η πιο πρακτική μέθοδος καθορισμού για το πως ένα τμήμα χρησιμοποιεί τους πό-

ρους του, είναι να γίνουν συνεντεύξεις με σημαντικά μέλη του στελεχιακού δυναμικού 

που είναι επιφορτισμένα με την συγκεκριμένη εργασία, όπως οι πιστωτικοί αναλυτές , 

οι ανάδοχοι κλπ. Μέσω των συνεντεύξεων μπορούν να καθοριστούν οι σχετικές 

δραστηριότητες. Οποιαδήποτε τεχνική και αν επιλεγεί, μια ανάλυση του χρόνου που 

ξοδεύεται μέσα στο τμήμα, θα καταστήσει ικανή τη σύνδεση του κόστους, του προ-

σωπικού, με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται. Παράδειγμα, το τμήμα στε-

γαστικών δανείων της τράπεζας μπορεί να αποτελείται από τις ακόλουθες δραστη-

ριότητες : 

 Κλήσεις προς υποψηφίους πελάτες 

 Αποστολή επιστολής 

 Εξέταση φακέλου 

 Συζήτηση του δανείου με τον προϊσταμένου τμήματος 

 Γραφική εργασία δανείου 

 Πακέτο αποφάσεων δανείου 

 Επισκόπηση πακέτου αποφάσεων δανείου 

 Επιστολή έγκρισης ή απόρριψης 

 Συμφωνία μεταξύ πελάτη και προϊσταμένου τμήματος 

 Καταχώριση δανείου 

 Εκταμίευση δανείου 
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Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορισθούν επακριβώς οι ομάδες εργασιών που θα 

κοστολογηθούν, καθώς υφίσταται πάντα ο κίνδυνος το σύστημα κοστολόγησης να 

φθάσει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και επιπλέον να αναλώνονται ανθρώπινοι και 

άλλοι πόροι δίχως να προστίθεται αξία στην τελική πληροφόρηση προς τη διοίκηση. 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται και αφορούν την τράπεζα πρέπει να αποκτη-

θούν μέσω επαφών και συζητήσεων με στελέχη της τράπεζας καθώς και από μελέτη 

και αποδελτίωση του κατάλληλου έντυπου υλικού της και κυρίως μετά από εκτενή 

μελέτη του πληροφοριακού συστήματός της και των δεδομένων που αυτό διατηρεί. 

Ένα αποτελεσματικό κοστολογικό σύστημα που βασίζεται στη μεθοδολογία Κ.Β.∆. 

θα πρέπει να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τους πόρους που χρησιμοποιεί ώστε 

συνολικά ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η συντήρησή του να κοστίζουν λιγότερο 

από το όφελος που προκύπτει από τη χρήση του. Με βάσει τα παραπάνω ορίζετε 

ένα λεξικό δραστηριοτήτων. Οι  δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται εί-

ναι οι παρακάτω:   

 Καταχώρηση χρηματοοικονομικών δεδομένων σε κατάλληλο λογισμικό 

 Καταχώρηση αρχείου πίστωσης στο λογαριασμό 

 Ετοιμασία αναφορών για πιστώσεις 

 Ετοιμασία σύνοψης του δανείου για τον ανάδοχο  

 Ετοιμασία εντύπου απόφασης επί της πίστωσης  

 Εκταμίευση δανείου 

 Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με τον υπεύθυνο τμήματος δανείου, 

σχετικά με την κατάσταση της πίστωσης 

 Ειδοποίηση πελάτη 

 Υπογραφή σύμβασης 

 Εκταμίευση δανείου 

 

6.6.2 Πραγματοποίηση μελετών μέτρησης χρόνου 

 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι μέτρησης της κατανομής του χρόνου των εργαζομένων 

στις διάφορες δραστηριότητες, η άμεση και οι έμμεσες.  

 Η άμεση μέθοδος είναι εύκολη και δίνει ακριβή αποτελέσματα, ωστόσο είναι 

αρκετά δαπανηρή. Κάθε υπάλληλος, με τη χρήση σαρωτή γραμμωτού κώδικα 

"σαρώνει" τη δραστηριότητα όταν αυτή ολοκληρωθεί εισάγοντας ταυτόχρονα 

έναν κατάλληλο κωδικό. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται «on line» σε μια 

βάση δεδομένων και επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση.  
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Οι έμμεσες μέθοδοι υλοποιούνται «off line» και είναι γενικά λιγότερο δαπανηρές αλλά 

και λιγότερο ακριβείς.  

 Με τη χρήση ειδικών ημερολογίων οι υπάλληλοι, στο τέλος κάθε εργάσιμης 

ημέρας, καταγράφουν το χρόνο που ξόδεψαν στις διάφορες δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας έντυπο υλικό ή κάποιο λογισμικό.  

 Με τη χρήση ενός τυποποιημένου λεξικού δραστηριοτήτων οι υπάλληλοι εκτι-

μούν πόσο χρόνο αφιερώνουν σε κάθε μια δραστηριότητα μέσα σε μια εβδο-

μάδα.  Η μέθοδος αυτή δεν είναι καθόλου δαπανηρή, αλλά είναι και η λιγότε-

ρο ακριβής. Μπορεί να είναι κατάλληλη για τμήματα όπου οι διεργασίες δεν 

είναι περίπλοκες και οι δραστηριότητες δεν εξαρτώνται από τον όγκο. Για πα-

ράδειγμα, σε ένα τμήμα marketing η ενασχόληση με κάποιο συγκεκριμένο έρ-

γο και ο χρόνος που αφιερώνεται, συχνά παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάν-

σεις.  

 
6.6.3 Ανάλυση της δομής του κόστους (Ε.Τ.Ε. MIS, 2001) 

 

Μετά από τις χρονικές εκτιμήσεις των δραστηριοτήτων, μπορούν να αποδοθούν και 

τα κόστη των δραστηριοτήτων. Τα κόστη που πρέπει γενικά να αποδοθούν στις 

δραστηριότητες είναι: 

 κόστος τόκων: αποτελεί ένα κόστος που μπορεί να αποδοθεί άμεσα σε ένα λογα-

ριασμό και ως εκ τούτου σε ένα προϊόν. Ο καθαρός τόκος ορίζεται σαν τα έσοδα 

τόκων αφού αφαιρεθεί το κόστος χρηματοδότησης. Αυτό απαιτεί κάποιο μέσο ε-

κτίμησης του κόστους της χρηματοδότησης για να αποδοθεί στο προϊόν. 

 προμήθειες: είναι γενικά συμβουλευτικές ή μεσιτικές υπηρεσίες και μπορούν να 

συνδεθούν αμέσως με τύπους εργασιών και με συγκεκριμένα προϊόντα. 

 λειτουργικά κόστη : περιλαμβάνουν τόσο άμεσα και έμμεσα στοιχεία. Τα κόστη 

προσωπικού, για παράδειγμα, σχετίζονται άμεσα με τις αναγνωρισμένες δραστη-

ριότητες. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν ανά δραστηριότητα σε ένα προϊόν. 

 γενικό κόστος ή κόστος συντήρησης. Τα κόστη των κτιριακών εγκαταστάσεων 

αποτελούν γενικά έξοδα, και μπορούν να διανεμηθούν σε προϊόντα και υπηρεσί-

ες με βάση τη χρήση τους. 

 
Για ένα κέντρο επεξεργασίας δανείων, τα κόστη περιλαμβάνουν τις πλήρεις αποδο-

χές (μισθούς και bonus) των υπαλλήλων που επεξεργάζονται τις πιστώσεις (ανάδο-

χοι, πιστωτικοί αναλυτές, προσωπικό υποστήριξης), υπαλληλικά έξοδα (ενοίκιο, α-

ποσβέσεις εξοπλισμού, προμήθειες, τηλεφωνήματα), άμεσα κόστη (αναφορές πι-
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στώσεων), κόστη του συστήματος (απόσβεση και συντήρηση του δανειοληπτικού 

συστήματος) και διάφορα άλλα κόστη (π.χ. συμβουλευτική). Η τράπεζα μπορεί, εξε-

τάζοντας προσεκτικότερα τα κόστη, να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των δια-

φορετικών εξόδων προκειμένου να συνεχιστεί μια υπάρχουσα συνεργασία ή να συ-

ναφθεί ένα νέο δάνειο. Η κατανόηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέα σχήματα τιμο-

λόγησης. 

 

Ικανοποιητικός επιμερισμός του κόστους επιτυγχάνεται με τη χρήση του σχετικού ό-

γκου δεδομένων για μια κανονική περίοδο δραστηριότητας. Για παράδειγμα, εάν μια 

τράπεζα θέλει να αποδώσει κόστη με διαφορετικό τρόπο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι 

διαφορετικές απαιτήσεις επεξεργασίας δανείων ύψους μεγαλύτερου από 300.000€, 

και δανείων μικρότερου ύψους, πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των δανείων που ε-

μπίπτουν σε κάθε κατηγορία. 

 

Με το σωστό όγκο δεδομένων, μπορούν εύκολα να αποδοθούν τα συνολικά κόστη 

των δραστηριοτήτων υποστήριξης στα κέντρα εσόδων, και στη συνέχεια να προσδι-

οριστεί η κερδοφορία κατά τμήμα, ομάδα πελατών ή δανειακό πρόγραμμα. Έχοντας 

επαρκή δεδομένα για το ρυθμό ανανεώσεων, το πλήθος των δανείων που δεν εμπί-

πτουν σε μια προκαθορισμένη περιοχή χρηματικών ορίων, το ποσοστό κάθε τύπου 

δανείου στο χαρτοφυλάκιο και το ρυθμό εγκρίσεων για τις πιστώσεις, μπορεί να ανα-

πτυχθεί ένα επιτυχημένο σύστημα Κ.Β.∆., για τις εταιρείες παροχής χρηματοοικονο-

μικών υπηρεσιών. 

 
Η προσέγγιση της δομής και της απόδοσης του κόστους που αναφέρθηκε προηγου-

μένως βασίζεται στις γενικές αρχές και παραδοχές της Κ.Β.∆. και  περιγράφει τις κα-

τηγορίες κόστους και τις προϋποθέσεις για έναν επιτυχή επιμερισμό του κόστους στις 

δραστηριότητες. 

 

Ωστόσο η δημιουργία ενός μοντέλου Κ.Β.∆. πρέπει να προσεγγίζει περισσότερο συ-

στηματικά το πρόβλημα. Η προσέγγιση που επιχειρείται στη συνέχεια περιγράφει 

υπό μορφή βημάτων μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη της δομής του κόστους ενός 

συστήματος Κ.Β.∆. σε μία τράπεζα (Karr, 1994). Για να εντοπιστούν και να αποδο-

θούν τα κόστη με βάση το σύστημα Κ.Β.∆., οι τράπεζες πρέπει να ακολουθήσουν τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Καταχώρηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στους κατάλληλους λογα-

ριασμούς 

2. Συγκέντρωση των στοιχείων κόστους στα κέντρα κόστους. 
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3. Ταξινόμηση των κέντρων κόστους διεργασιών στις δεξαμενές κόστους 

4. Καθορισμός οδηγών κόστους 

5. Καταλογισμός του κόστους δεξαμενών στους φορείς κόστους. 

Ακολουθεί η ανάπτυξη καθενός βήματος (Karr J.,1994) 

1. Καταχώρηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στους κατάλληλους 
λογαριασμούς 

 
Τα λογιστικά βιβλία αποτελούν το βασικό λογιστικό αρχείο της επιχείρησης όπου κα-

ταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα ανά λογαριασμό. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να 

συλλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των επιμέρους 

στοιχείων και να καταχωρηθούν στο χρηματοοικονομικό σύστημα της τράπεζας με τη 

χρήση των σωστών κωδικών λογαριασμών.  

 
2. Συγκέντρωση των στοιχείων κόστους στα κέντρα κόστους. 
Τα  έξοδα  που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία καταλογίζονται στους σω-

στούς κωδικούς λογαριασμούς. Επομένως, η τράπεζα θα πρέπει πρώτα να συγκε-

ντρώσει τα υπόλοιπα των λογαριασμών που αφορούν τα άμεσα έξοδα όπως μισθούς 

και επιδόματα, ενοίκια, ταξίδια κλπ. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά, που ονομάζονται 

και στοιχεία κόστους, οργανώνονται κατά κέντρο κόστους. Για το σκοπό της ανάλυ-

σης Κ.Β.∆.. τα κέντρα κόστους διακρίνονται σε δύο τύπους σε κύρια και βοηθητικά 

κέντρα κόστους :  

 κύρια: καλούνται τα κέντρα που συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή και τη 

διάθεση των τραπεζικών προϊόντων στους πελάτες.  

 βοηθητικά: καλούνται τα κέντρα που συμβάλλουν έμμεσα στην παραγωγή και 

τη διάθεση των τραπεζικών προϊόντων στους πελάτες. 

 

3. Ταξινόμηση των κέντρων κόστους διεργασιών στις δεξαμενές κόστους.  
Ένα σημαντικό σημείο του κοστολογικού συστήματος της Κ.Β.∆. είναι η ταξινόμηση 

της πληροφόρησης που παρέχουν τα κέντρα κόστους στις δεξαμενές κόστους. Οι 

δεξαμενές κόστους αποτελούν στην ουσία μια μορφή ομαδοποίησης του κόστους, 

βάσει διεργασιών ή δραστηριοτήτων. Παραδείγματα δεξαμενών κόστους θα μπο-

ρούσαν να είναι το τμήμα μισθοδοσίας, το τμήμα μηχανογράφησης.... 

 

4. Καθορισμός οδηγών κόστους. 
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∆ραστηριότητες παράγονται ως απάντηση σε εσωτερικές ή εξωτερικές, όσον αφορά 

την τράπεζα δράσεις. Παράδειγμα, τράπεζες που έχουν να κάνουν απ’ ευθείας με 

πελάτες, τείνουν να έχουν δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να καθορίζονται από 

παράγοντες εξωτερικούς ως προς την επιχείρηση. Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται 

οδηγοί κόστους, επειδή αποτελούν τις δυνάμεις που καθορίζουν το κόστος που προ-

καλείται όταν τελούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαδικασίες. 

 

 Το κόστος μπορεί να ελεγχθεί με ποικίλους τρόπους, σε πολλά επίπεδα και 

σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια,. Οι οδηγοί κόστους είναι οι παράγοντες που προκα-

λούν τις δαπάνες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζεται και υλοποιείται 

το τραπεζικό προϊόν.  Το κόστος σπάνια καθορίζεται από ένα μοναδικό παράγοντα 

και, ως εκ τούτου, η αναγνώριση των κατάλληλων οδηγών κόστους δεν είναι πάντα 

εύκολη. Έτσι, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν τα διοικητικά στελέχη στη διαδικα-

σία αναγνώρισης, ώστε να γίνει όσο πιο κατανοητός γίνεται ο βασικός παράγοντας, ο 

οποίος παίζει το μεγαλύτερο ρόλο σε κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα ή τύπο κό-

στους. Παράδειγμα, οι δραστηριότητες μίας μονάδος διακανονισμού χρεογράφων 

είναι πιθανό να  καθοδηγούνται από τον αριθμό των συμφωνιών που έχουν πραγμα-

τοποιηθεί από τη διοίκηση και ως εκ τούτου, ο οδηγός κόστους της διαδικασίας μπο-

ρεί να είναι ο αριθμός των συμφωνιών. η τράπεζα αναγνωρίζει έναν οδηγό κόστους, 

ο οποίος συσχετίζει τα κόστη των δεξαμενών στους τελικούς φορείς κόστους. 

5. Καταλογισμός του κόστους δεξαμενών στους φορείς κόστους. 
 
Ο καταλογισμός του κόστους δεξαμενών στους φορείς κόστους (στεγαστικά προϊό-

ντα, πελάτες..) είναι το πλέον κρίσιμο επίπεδο της ανάλυσης. Τα στοιχεία της τράπε-

ζας στα οποία επιμερίζονται τα κόστη (το πλήθος των υπαλλήλων, οι εγκαταστάσεις, 

η τεχνολογία, το μάρκετινγκ,  και τα νομικά έξοδα) θα πρέπει να αντιστοιχούνται σε 

κάθε δραστηριότητα με βάση έναν επαναλαμβανόμενο οδηγό.  Για παράδειγμα, ο 

βασικός οδηγός πόρων για τα κόστη προσωπικού, θα είναι ο χρόνος που κάθε εργα-

ζόμενος/τμήμα/κέντρο κόστους κλπ ξοδεύει στις παραπάνω δραστηριότητες. Το επί-

πεδο λεπτομέρειας που καθορίζει κάθε οδηγός πόρων εξαρτάται αποκλειστικά από 

τη σχέση κόστους / οφέλους. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο καταλογισμός του κόστους με βάσει τον προσδιορι-

σμός των οδηγών δραστηριοτήτων σκοπεύει στο χρόνο που κάθε εργαζόμε-

νος/τμήμα/κέντρο κόστους κλπ ξοδεύει στις δραστηριότητες και οι οποίες απορρο-

φώνται από τα τελικά αντικείμενα κόστους. Με αυτόν τον τρόπο χρόνος που δαπανά-

ται στις διάφορες δραστηριότητες από διαφορετικούς ανθρώπους δεν χρειάζεται να 

μοντελοποιηθεί ούτε μετατραπεί σε πρότυπες μονάδες.  
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6.7 Προβλήματα εφαρμογής Κ.Β.∆. στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν το σύστημα Κ.Β.∆. 

αντιμετωπίζουν γενικά παρόμοια προβλήματα κατά την υλοποίησή του. Μερικά από 

τα πιο σημαντικά παρουσιάζονται παρακάτω (Karr, 1994) :  

1. Επίπεδο Λεπτομέρειας : Η χρησιμοποίηση του συστήματος της ΚΒ∆ αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο στα χέρια των διοικητικών  στελεχών για τον καταλογισμό του έμμε-

σου κόστους στα αντικείμενα κόστους (πελάτες προϊόντα). Σε πολλές όμως εφαρμο-

γές της ΚΒ∆ τα διοικητικά  στελέχη καθόρισαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό δραστηριοτή-

των σε επίπεδο προσωπικών καθηκόντων. Η μεγάλη αυτή ανάλυση που προσφέρει 

ένα τόσο λεπτομερές σύστημα, έχει σαν συνέπεια το υψηλό κόστος συντήρησής του. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια το σύστημα της ΚΒ∆ να αποδειχτεί ακριβό και παραπλανητι-

κό. Επομένως οι τράπεζες πρέπει να βρουν το σημείο ισορροπίας μεταξύ του επιθυ-

μητού επιπέδου λεπτομέρειας και του κόστους. 

2. Πηγές δεδομένων : Το χρηματοοικονομικό σύστημα των τραπεζών διαθέτουν πολ-

λά κοστολογικά δεδομένα τα οποία δεν είναι επαρκή για τους σκοπούς της ανάλυσης 

Κ.Β.∆. Η αποτύπωση των δεδομένων εσόδων, δαπανών και ισολογισμών αποτελεί 

τη βασική λειτουργία κάθε Γενικού Καθολικού. Γενικά, τα συστήματα επεξεργασίας 

συναλλαγών αποτελούν τη βασική πηγή στατιστικών πληροφοριών και οι πηγές δε-

δομένων εσόδων, ισολογισμών, και κοστών για χρήση σε εκθέσεις προϊόντων μπο-

ρούν να περιλαμβάνουν τη χρήση του Γενικού Καθολικού, της λογιστικής κόστους και 

συστημάτων προϋπολογισμού και πρόβλεψης. Απαιτούν, όμως, τα στατιστικά δεδο-

μένα να επιτρέπουν τον υπολογισμό των Κοστών βάση ∆ραστηριοτήτων. Πρέπει να 

λαμβάνεται πρόληψη, ώστε να διασφαλίζεται πως όλες οι χρησιμοποιούμενες πηγές 

δεδομένων είναι συμβατές και ότι τα δεδομένα εν τέλει θα εναρμονιστούν με τα χρη-

ματοοικονομικά αποτελέσματα. 

3. Επικαιροποίηση των υπολογισμών του συστήματος Κ.Β.∆. : Τα κόστη που λαμβά-

νονται από το  Γενικό καθολικό καταλογίζονται στις δεξαμενές κόστους μιας τράπεζας 

και στη συνέχεια μέσω των οδηγών δραστηριοτήτων στο στεγαστικό προϊόν ή στους 

πελάτες (φορείς κόστους). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε δεδομένα που ίσχυαν κά-

ποια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά μεταβάλλο-

νται. Παράδειγμα,  η ∆ιοίκηση της τράπεζας αποφασίζει ότι πρέπει να υποστηρίξει 

ένα νέο στεγαστικό προϊόν μέσω της διαφήμισης και ένα άλλο στεγαστικό προϊόν να 

θεωρήσει ότι πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά.  

4. Έλλειψη οικειότητας με το σύστημα Κ.Β.∆. : Η χρησιμοποίηση  των διαδικασιών 

(process) και των οδηγών κόστους ως ένα τρόπο αναγνώρισης (αιτίας) και καταλογι-

σμού του κόστους, είναι μία νέα πρακτική  για τις περισσότερες τράπεζες. Το παρα-
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πάνω γεγονός φοβίζει και πολλοί διοικούντες-λογιστές προτιμούν να επιβλέπουν τις 

οικονομικές καταστάσεις με τον παραδοσιακό τρόπο.  

6.8 Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος Κ.Β.∆.  σε τράπεζες.  

Η  Κ.Β.∆. παρέχει στις τράπεζες τα ακόλουθα οφέλη: 

• Βελτιωμένη δυνατότητα να στραφούν οι προσπάθειες βελτιώσεις κόστους στους 

παράγοντες που καταναλώνουν πραγματικά το κόστος. 

• Αυξανόμενη δυνατότητα να μετρηθεί το κέρδος των πελατών βασισμένο στην 

πραγματική κατανάλωση πόρων. 

• Αυξανόμενη δυνατότητα να μετρηθεί το κέρδος των προϊόντων βασισμένο στην  

πραγματική κατανάλωση πόρων .  

• Αξιολόγηση Πελατών 

6.8.1 Βελτιωμένη ικανότητα επικέντρωσης των προσπαθειών μείωσης του κόστους 

σε παράγοντες που πράγματι καταναλώνουν κόστη. 

Υποθέτουμε ότι τα διοικητικά στελέχη αποφασίζουν  ότι οι δαπάνες μιας τράπεζας 

είναι πάρα πολύ μεγάλες και ότι όλα τα τμήματα πρέπει να μειώσουν το κόστος  κατά 

10%. Αυτή η απαίτηση οδηγεί τα υψηλότερα στελέχη του τμήματος να ψάχνουν τρό-

πους για τη μείωση του κόστους. Εάν η τράπεζά έχει τα στοιχεία τα διοικητικά στελέ-

χη μπορεί να εντοπίσουν τις κοστολογικές διαφορές σε ένα ορισμένο τμήμα. Τα στοι-

χεία όμως δεν εντοπίζουν ποιο κόστος στο τμήμα πρέπει να μειωθεί. Αντίθετα με το 

σύστημα Κ.Β.∆. μπορεί κάποιος να κατανοήσει καλύτερα τα σημεία που δίνουν ευ-

καιρίες για τη μείωση του κόστους. Παράδειγμα, μια τράπεζα θα μπορούσε να πραγ-

ματοποιήσει μια ανάλυση δραστηριοτήτων που να δείχνει με λεπτομέρεια πόσο κο-

στίζει η έκδοση ενός στεγαστικού δανείου :   

Χρόνος Υπαλλήλων 

5 εργάσιμες ημέρες, χρόνος για τον υπεύθυνο 

υπάλληλο*  

1 εργάσιμη ημέρα, χρόνος ανασκόπησης από 

το διοικούντα** 

4 εργάσιμες ημέρες, χρόνος του προϊσταμένου 

του τμήματος δανείων *** 

Συνολική επένδυση στην Πιστωτική Ανάλυση 

*     €32,500 ετήσιες αποδοχές και προνόμια 

**   €52,000 ετήσιες αποδοχές και προνόμια 

*** €54,600 ετήσιες αποδοχές και προνόμια 

Μηνιαίες Αποδοχές  

  

 1.000€  

 

   2.500€ 

 

  3.000€ 

Κόστος

 

 200€

   100€

   240€

           540€
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Με τα στοιχεία αυτά το διοικητικό στέλεχος μπορεί να αποφασίσει πώς θα μειώσει τα 

κόστη του τμήματος του. Έτσι το διοικητικό στέλεχος αντί να μειώσει το προσωπικό 

από ένα τμήμα στην τύχη και να παρακαλεί τους άλλους υπαλλήλους να δουλέψουν 

περισσότερο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του συστήματος Κ.Β.∆. και να 

προσδιορίσει γιατί τα κόστη είναι εκτός προβλέψεων και πώς μπορεί να αντιμετωπί-

σει την υπάρχουσα κατάσταση. Με τη θεώρηση της επανατοποθέτησης του κόστους 

η Κ.Β.∆. ανιχνεύει κάθε δραστηριότητα του κόστους βασιζόμενη στη μοναδική της 

ποσότητα ή στην αναλογία του οδηγού της, έτσι όλες οι δαπάνες των πόρων τελικά 

αθροίζονται εκ νέου, ώστε η τράπεζα να μπορεί να περιορίσει τη μείωση του προ-

σωπικού, η οποία ενδεχομένως συνοδεύεται από μεγαλύτερες απαιτήσεις σε παρα-

γωγικότητα από τους απομένοντες, γεγονός που οδηγεί σε παραιτήσεις προσωπικού 

και αυξημένα κόστη εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων. 

 

6.8.2 Αυξημένη ικανότητα μέτρησης της κερδοφορίας των πελατών, με βάση την 

πραγματική κατανάλωση πόρων 

Η ύπαρξη ενός αρχείου πληροφοριών πελατών αποτελεί στοιχείο κλειδί των τακτικών 

εκθέσεων αξιολόγησης πελατών οποιασδήποτε ουσιαστικής κλίμακας. Κάποια συ-

στήματα αρχειοθέτησης πληροφοριών πελατών περιλαμβάνουν και στοιχεία εκθέσε-

ων αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πελατών κανονικά εξαρτώνται από ακρι-

βείς πληροφορίες προϊόντων και από τη διαθεσιμότητα επιπρόσθετων πληροφοριών 

ανά πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες είναι σπανίως διαθέσιμες σε οποιοδήποτε λογι-

στικό σύστημα. Η πλέον ακριβής προσέγγιση είναι κανονικά η χρήση κοστών προϊό-

ντων που έχουν τροποποιηθεί με την πρόσθεση σε αυτά τα στοιχεία κόστους που 

μπορούν άμεσα να καταλογιστούν σε ανεξάρτητους πελάτες. Ο γενικός καταλογι-

σμός του έμμεσου κόστους με βάση την παραδοσιακή κοστολόγηση, μπορεί να απο-

κρύψει το πραγματικό κέρδος ή τη πραγματική ζημία των πελατών . Με την αναγνώ-

ριση του κόστους των δραστηριοτήτων, οι διοικούντες μπορούν να καταλάβουν κα-

λύτερα την αξία κάθε σχέσης με τους πελάτες. Σε ένα τμήμα στεγαστικής πίστης  δύο 

πελάτες λαμβάνουν δάνειο από 50.000€. Ο ένας είναι εκπρόθεσμος πελάτης και θα 

πρέπει η τράπεζα να στέλνει ειδοποιήσεις για να εισπράξει τις δόσεις του δανείου και 

δεύτερος πελάτης πληρώνει όλες τις δόσεις του δανείου.  Το κόστος και των δύο πε-

λατών είναι το ίδιο; Υπάρχουν πολλά κρυμμένα κόστη που αφορούν τους πελάτες . 

Η Κ.Β.∆. επιτρέπει στις τράπεζες να επικεντρώσουν τις προσπάθειες των διοικητικών 

στελεχών στο να κατανοήσουν ποιοι πελάτες είναι κερδοφόροι και ποιοι πελάτες εί-

ναι ζημιογόνοι. Τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών που έχουν κατανοήσει τα κόστη 

των υπηρεσιών τους, καθώς και τις δραστηριότητες που τα προκαλούν, μπορούν να 
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λάβουν πιο αποτελεσματικές αποφάσεις τμηματοποίησης της αγοράς και να εστιά-

σουν καλύτερα τις προσπάθειες τους στην πραγματοποίηση μεγαλύτερης κέρδους. 

 
6.8.3 Αυξημένη ικανότητα μέτρησης της κερδοφορίας των προϊόντων, με βάση την 

πραγματική κατανάλωση πόρων 

Τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα στους πελάτες 

τους είναι η παροχή ασφάλισης, οικονομική διαχείριση κεφαλαίων, δάνεια και οικο-

νομικές συμβουλές. Η ταχύτητα λοιπόν με την οποία παρέχονται υπηρεσίες ή τα 

τραπεζικά προϊόντα (δάνεια) έχει αντίκτυπο στο κόστος και τη δυνατότητα κέρδους, 

λόγω της χρονικής αξίας του χρήματος και του στοιχείου του επιπέδου της εξυπηρέ-

τησης πελατών μίας υπηρεσίας ή ενός τραπεζικού προϊόντος (δάνεια).Το κόστος των 

τόκων είναι ένα βασικό στοιχείο του τραπεζικού προϊόντος, και το ποσοστό του κό-

στους των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να μειωθεί μέσω της αποτελεσματικότερης 

λειτουργίας. 

Η κοστολόγηση του προϊόντος αποτελεί τη συνηθέστερη χρήση της πληροφόρησης 

βάση ∆ραστηριοτήτων και συχνά σχηματίζει τη βάση της τιμολόγησης των προϊό-

ντων και της ανάλυσης απόδοσης κέρδους αυτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο 

χρηματοοικονομικό τομέα, όπου το συνεχώς ανταγωνιστικότερο περιβάλλον και ο 

βαθμός της διαφοροποίησης των προϊόντων που απαιτείται για τη συντήρηση ή την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς απαιτεί την αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με 

το κόστος της ανάπτυξης και της παροχής τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η πληροφόρηση βάση δραστηριοτήτων σα βάση κοστολόγησης προϊόντων δεν είναι 

μόνο εφαρμόσιμη σε αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στην εξω-

τερική αγορά, αλλά και σε αυτές τις εσωτερικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται 

κάποια μορφή κόστους μεταφοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα βάση για την τιμο-

λόγηση της εσωτερικής μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται σε 

άλλα μέρη της επιχείρησης και ίσως να εστιάσουν την προσοχή της διοίκησης στην 

ευκαιρία είτε να παρέχουν την υπηρεσία αυτή σε άλλες εξωτερικές επιχειρήσεις είτε 

να αγοράσουν την υπηρεσία αυτή από κάποιον εξωτερικό πάροχο σε χαμηλότερο 

κόστος. 

 
6.8.4 Αξιολόγηση Πελατών 

Η πληροφόρηση βάσει ∆ραστηριοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 

ανάλυση της αξιολόγησης των πελατών. Το κόστος της παροχής του μείγματος προ-

ϊόντων και υπηρεσιών σε έναν πελάτη ή τύπο πελάτη βασίζεται συνήθως στις πλη-

ροφορίες κόστους του προϊόντος, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβά-
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νει και αυτά τα κόστη (όπως η διαχείριση σχέσεων) που μπορούν να αποδοθούν ά-

μεσα στον κάθε πελάτη ή ομάδα πελατών. Τα έσοδα που σχετίζονται με τον πελάτη 

είναι συνήθως διαθέσιμα, αν και είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος τύπος αμοιβής ή 

προμήθειας που μπορεί να αναγνωριστεί μόνο κατά προϊόν ή υπηρεσία. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, τα έσοδα ανά πελάτη μπορούν να εκτιμηθούν μόνο βασισμένα στο ε-

πίπεδο της δραστηριότητας. 

Πολλά πιστωτικά ιδρύματα βρίσκουν δυσκολία στο να δικαιολογήσουν το κόστος της 

ανάπτυξης και συντήρησης πληροφοριών αξιολόγησης πελατών για ξεχωριστούς 

πελάτες, επειδή αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και αποθήκευση της ατομικής ανάλυ-

σης συναλλαγών από όλα τα αυτόματα και χειροκίνητα συστήματα μέσα στην επιχεί-

ρηση, καθώς και τη διατήρηση ενημερωμένων προφίλ πελατών. Η αξία που δίνεται 

σε αυτήν την πληροφορία εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το πως χρησιμοποιείται 

και αυτό γενικά αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει μία επιχείρηση στις σχέσεις με 

τον κάθε πελάτη σαν άτομο. Κάποια μορφή ανάλυσης αξιολόγησης πελατών είναι 

απαραίτητη για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, όμως το επίπεδο της εφαρμοζόμενης λεπτο-

μέρειας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Στα περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα η κατηγοριοποίηση των πελατών είτε κατά εισόδημα, είτε με βάση την από-

δοση συναλλαγών με την επιχείρηση είτε με βάση τη χρήση του προϊόντος γίνεται 

όλο και πιο σημαντική, τόσο επειδή οι αγορές γίνονται συνεχώς πιο ανταγωνιστικές 

όσο και επειδή οι ίδιοι οι πελάτες είναι όλο και περισσότερο ενημερωμένοι.  

 
6.9  Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων 

Η Κ.Β.∆. κατέστη δυνατή όχι μόνον διότι προέκυψε ως ανάγκη του ανταγωνισμού 

αλλά κυρίως διότι η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-

νιών κατέστησε εφικτή την υλοποίηση και την αποδοχή της. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη 

σύγχρονων συστημάτων βάσεων δεδομένων καθώς και των τεχνολογιών του ∆ιαδι-

κτύου επιτρέπει, ακόμη και τις on-line επεξεργασίες μεγάλου όγκου συναλλαγών σε 

κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζικών ομίλων που διακινούν κα-

θημερινά τεράστιο όγκο συναλλαγών και δεδομένων, αν και έναντι σημαντικού κό-

στους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός συστήματος 

Κ.Β.∆. είναι ο πυρήνας του λογιστικού συστήματος της τράπεζας να περιλαμβάνει 

εγγραφές δοσοληψιών (κινήσεων), οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάλυση των δεδο-

μένων κατά προϊόν, αν και σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται μερική επέκταση ή α-

ναβάθμιση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος τόσο σε λογισμικό όσο και 

σε υλικό. Χωρίς ένα τέτοιο σύστημα καταχώρησης κινήσεων με δυνατότητες ανα-
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γνώρισης κάθε οντότητας που εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, η αντιστοίχιση των εσό-

δων στα προϊόντα, μπορεί μόνο να επιτευχθεί με ταυτοποίηση των εσόδων από τα 

λειτουργικά τμήματα της εταιρείας και άμεση τροφοδοσία τους στο σύστημα Κ.Β.∆. 

Ωστόσο λίγα συστήματα κοστολόγησης, προϋπολογισμού, προβλέψεων και γενικού 

λογιστηρίου διατηρούν δεδομένα σε επίπεδο πελάτη. Ένα άλλο κοινό πρόβλημα δια-

θεσιμότητας δεδομένων προέκυπτε στα αρχικά στάδια της Κ.Β.∆. σχετικά με τη δια-

σύνδεση και επεξεργασία των δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, ακόμη και 

της ίδιας τράπεζας, όταν στο σύστημα εφαρμογής, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται 

σε μορφή που διευκολύνει την ανάκτησή τους.  

Το συνηθέστερο πρόβλημα όσον αφορά την ανάλυση των πελατών είναι ότι δεν επι-

σημαίνονται όλες οι πτυχές της σχέσης του πελάτη με το χρηματοοικονομικό ίδρυμα 

και επομένως δεν συνδέονται με αποτελεσματικό τρόπο. Καθοριστικός παράγοντας 

για μια επιτυχή ανάλυση είναι η εύρεση των σημαντικών διασυνδέσεων των δεδομέ-

νων που θα επιτρέψουν την εύκολη, γρήγορη και μη δαπανηρή εξόρυξη εκείνων των 

πληροφοριών που θα οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για όλες τις οντότητες 

που συμμετέχουν, είτε στη δημιουργία κέρδους (πελάτες), είτε στην κοστολόγηση 

των προϊόντων (υπάλληλοι, πάγια στοιχεία, αποσβέσεις κλπ). 

Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται μόνο κατά την έναρξη της απολογι-

στικής διαδικασίας αλλά είναι ένα συνεχόμενο πρόβλημα παρακολούθησης, μια και ο 

πελάτης μπορεί να κάνει χρήση και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μερικές φορές 

οι εταιρείες διαθέτουν κάποιο πληροφοριακό σύστημα πελατών, αλλά μπορεί αυτό να 

μην αποθηκεύει δεδομένα για όλες τις δοσοληψίες που έχει κάθε πελάτης με κάθε 

τμήμα του οργανισμού ή να μην υπάρχει η δυνατότητα «ενημέρωσης» των αντίστοι-

χων οντοτήτων «on-line» ή «off-line». Από την άλλη μεριά ένα τέτοιο σύστημα μπο-

ρεί να υπάρχει, αλλά να είναι δύσκολη η ανάκτηση των πληροφοριών για λόγους που 

αφορούν περιορισμούς στη διασύνδεση των υποσυστημάτων, στην ποιότητα των 

τηλεπικοινωνιών, στην έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού κλπ. Πρέπει πάντως να 

αναγνωρίσουμε ότι τα δεδομένα που απαιτούνται για τον αναλυτικό απολογισμό κατά 

πελάτη, είναι τα πιο δύσκολα ως προς τη συλλογή. Ο απολογισμός κατά πελάτη γε-

νικά βασίζεται σε ένα πληροφοριακό σύστημα που συνδέει όλες τις πιθανές σχέσεις 

του πελάτη με τον οργανισμό, τουλάχιστον μέσω ενός συστήματος αποτελεσματικής 

κωδικοποίησης. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος κωδικών για τις οντότητες 

που ενδιαφέρουν την Κ.Β.∆. πρέπει να γίνεται προσεκτικά και πάντοτε υποστηρικτικά 

προς τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο 

δυνατό όφελος με τις λιγότερες δυνατές τροποποιήσεις και προσθήκες στις σχετιζό-

μενες βάσεις δεδομένων. Το κανονικό σύστημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

δεν παίζει κανένα ρόλο στον απολογισμό των πελατών, μια και ουσιαστικά κανένα 
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δεδομένο μέσα σε αυτό δεν μπορεί να συσχετιστεί με κάποιο πελάτη, αφού συγκε-

ντρώνεται σε αθροιστικό επίπεδο, πριν την εισαγωγή του στο λογιστικό σύστημα 

(Mabberly, 1998). 

Παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα  παρακολούθησης των δανείων πρέπει να 

παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των πελατών, τον δια-

χωρισμό κατά είδος και τύπο τα τραπεζικά προϊόντα, ώστε το λογιστήριο να έχει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες. θα πρέπει  να τροποποιηθεί το πληροφοριακό σύστη-

μα  αναφορών προσθέτοντας πεδία σε μια βάση δεδομένων για να υποστηριχθεί η 

αναφορά των δανείων στις κατηγορίες των πελατών κατά είδος και τύπο των τραπε-

ζικών προϊόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ή να αντικατασταθεί το υ-

πάρχον σύστημα, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για επαρκή απεικόνιση της 

κερδοφορίας (Cross, et all, 1997). 

Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να μετρηθεί η αποδοτικότητα των  πελατών είναι 

πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά η επεξεργασία ακόμη και αυτού του όγκου πληροφοριών 

είναι το εύκολο μέρος. Οποιαδήποτε τράπεζα μπορεί να το αντέξει οικονομικά.  Οι 

τράπεζες με 200.000 λογαριασμούς μπορούν εύκολα να στεγάσουν μια βάση δεδο-

μένων αποδοτικότητας πελατών σε ένα προσωπικό υπολογιστή των  7.000 $ .  Μέ-

χρι ένα σημείο, οι δαπάνες υλικού ανά λογαριασμό μειώνονται υπό τον αριθμό των 

λογαριασμών.  Οι τράπεζες με 20 εκατομμύρια λογαριασμούς θα μπορούσαν να ξο-

δέψουν πολύ λιγότερα από 700.000 $ χρησιμοποιώντας έναν server που προσφέρει 

σωστή αρχειοθέτηση. Φυσικά, το υλικό είναι μόνο ένα κομμάτι του συνολικού προϋ-

πολογισμού, αλλά το θέμα είναι ότι οι περισσότερες τράπεζες μπορούν να αντέξουν 

οικονομικά να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τη βάση δεδομένων πελατών που 

απαιτείται  για να ανταγωνιστούν στον επόμενο αιώνα. 

Προφανώς με την κατακόρυφη πτώση των τιμών σε υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες 

διαδικτύωσης που συμβαδίζει με ταυτόχρονη τρομακτική αύξηση της υπολογιστικής 

ισχύος και των ταχυτήτων στις τηλεπικοινωνίες είναι εφικτή η διατήρηση όλων των 

απαραίτητων δεδομένων που απαιτεί η Κ.Β.∆.  

Η υλικοτεχνική υποδομή είναι φυσικά ένα μόνο μέρος του συνολικού προϋπολογι-

σμού, αλλά σημασία έχει το ότι οι περισσότερες τράπεζες μπορούν να διαθέσουν το 

ποσό που απαιτείται για την ανάπτυξη και συντήρηση της βάσης δεδομένων των πε-

λατών που απαιτείται για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους.  

Οι σύγχρονες εφαρμογές που υιοθετούνται πλέον από τις περισσότερες τράπεζες 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες O.L.A.P. (On Line Analytical Processing), διασυνδέουν 

όλες τις βάσεις δεδομένων όλων των πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας σε 

τοπικό ή κατανεμημένο επίπεδο και παρέχουν τη δυνατότητα εξόρυξης δεδομένων 

και πληροφοριών μέσω ερωτήσεων σε περιβάλλον SQL. Η χρήση τεχνολογιών 
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O.L.A.P. καθιστά δυνατή τη δημιουργία ποικίλων «σεναρίων» από τα στελέχη της 

τράπεζας για τη διερεύνηση της κερδοφορίας πελατών και προϊόντων, της επιτυχούς 

δημιουργίας και προώθησης νέων προϊόντων καθώς και εύρεσης νέων τρόπων 

προσέγγισης πελατών. Η πληθώρα παρεμφερών προϊόντων δανείων, χορηγήσεων 

κλπ που κατακλύζει την τραπεζική αγορά με πολλές εναλλακτικές δυνατότητες είναι 

αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων εκ μέρους των τραπεζών σε τέτοιου εί-

δους πληροφοριακά συστήματα. 

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, στα δυσδιάκριτα όρια «νομιμότητας» και «προ-

σωπικών δεδομένων» σε πολλές περιπτώσεις είναι εγκατεστημένα πληροφοριακά 

συστήματα που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία N.O.R.A. (Non Obvious Relationship 

Awareness) και δημιουργώντας προφίλ πελατών προωθούν σταυροειδείς πωλήσεις 

αλλά και ελέγχουν συμπεριφορές «συνέπειας» πελατών, πιθανότητες ξεπλύματος 

«μαύρου χρήματος» κλπ.  

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα πληροφοριακά συστήματα, με τον κα-

τάλληλο σχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση είναι το απαραίτητο εργαλείο για οποια-

δήποτε νέα προσέγγιση σε θέματα κοστολόγησης. 

 



 
 

181

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 Σχεδιασμός νέου κοστολογικού μοντέλου με βάση την Κ.Β.∆. 

 
 

 
7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό 

ενός κοστολογικού μοντέλου για τα προϊόντα στεγαστικής πίστης της Ε.Τ.Ε. βασι-

σμένου στη μεθοδολογία Κ.Β.∆. 

Η εφαρμογή συστημάτων Κ.Β.∆. στα προϊόντα στεγαστικής πίστης είναι σημαντική 

για να αναδειχθεί η διάσταση τόσο της εξυπηρέτησης των πελατών σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών όσο και η κερδοφορία της τράπεζας. Η ανάλυση της κερδοφο-

ρίας των πελατών στα πλαίσια εφαρμογής ενός συστήματος Κ.Β.∆. θα αναδείξει 

στοιχεία που δεν είναι αντιληπτά στο πλαίσιο του παραδοσιακού επιμερισμού του 

έμμεσου κόστους βάσει των εσόδων που αποφέρουν οι πελάτες σύμφωνα με τα α-

ποτελέσματα του οποίου στο σύνολό τους εμφανίζονται κερδοφόροι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός κοστολογικού μοντέλου που έχει ως 

στόχο να προσφέρει σημαντικά ακριβέστερες κοστολογικές πληροφορίες είναι να 

γνωρίζει ο σχεδιαστής του μοντέλου το θεμελιώδες θεωρητικό υπόβαθρο της χρησι-

μοποιούμενης μεθοδολογίας. 

Ξεκινώντας από τη βασική παραδοχή ότι ένα κοστολογικό σύστημα είναι πρωτίστως 

ένα πληροφοριακό σύστημα το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί 

να υλοποιηθεί εύκολα, χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία, τόσο από την οργανωτική 

και διοικητική δομή της Ε.Τ.Ε. όσο και από πληροφορίες που υπάρχουν στο πληρο-

φοριακό σύστημα IRIS της Ε.Τ.Ε. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση το νέο οργανωτικό 

και λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας, ενώ θα ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο κοστο-

λογικό μοντέλο. 

 Η επιλογή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε η υλοποίηση να είναι κατά το δυνατόν 

ενταγμένη στη φιλοσοφία της Ε.Τ.Ε. και κυρίως να γίνει σχετικά εύκολα και με το μι-

κρότερο δυνατό κόστος. Σε όλες τις ενότητες αυτού του κεφαλαίου οι πληροφορίες 

που χρησιμοποιούνται και αφορούν την Ε.Τ.Ε. αποκτήθηκαν μέσω επαφών και συ-

ζητήσεων με στελέχη της τράπεζας καθώς και από μελέτη και αποδελτίωση του κα-

τάλληλου έντυπου υλικού της Ε.Τ.Ε. και κυρίως μετά από εκτενή μελέτη του πληρο-

φοριακού συστήματος IRIS και των δεδομένων που αυτό διατηρεί, ώστε να είναι εφι-

κτή και χαμηλού κόστους η ανάπτυξή του. Ένα αποτελεσματικό κοστολογικό σύστη-

μα που βασίζεται στη μεθοδολογία Κ.Β.∆. θα πρέπει να εκμεταλλεύεται αποτελεσμα-
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τικά τους πόρους που χρησιμοποιεί ώστε συνολικά ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 

συντήρησή του να κοστίζουν λιγότερο από το όφελος που προκύπτει από τη χρήση 

του. 

Η προτεινόμενη ανάλυση παρέχει μια εκτενή παρουσίαση της αλληλεπίδρασης της 

δομής του κόστους και της απόδοσης των διαδικασιών. Τα πλεονεκτήματα προκύ-

πτουν από την συνολική θεώρηση των οντοτήτων που συμμετέχουν σε όλες τις δια-

δικασίες που άπτονται της στεγαστικής πίστης και θεωρούνται σημαντικά εντασσόμε-

να στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών στο συγκεκριμένο 

τραπεζικό τομέα. Με το προτεινόμενο κοστολογικό μοντέλο, που σχεδιάζεται ώστε να 

είναι αυτοματοποιημένο στο μεγαλύτερο τμήμα του,  μειώνεται δραματικά η πολυ-

πλοκότητα που απαιτούν οι παραδοσιακές διαδικασίες συλλογής δεδομένων του 

Κ.Β.∆./∆.Β.∆. και εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο λεπτομέρειας γεγονότων 

και οντοτήτων οδηγώντας τελικά στην υπερνίκηση οποιωνδήποτε αμφιβολιών εγεί-

ρουν οι οπαδοί της παραδοσιακής κοστολόγησης. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά κάθε διαδικασίας και 

βοηθά στην ανάλυση των δεδομένων. Είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την πα-

ρακολούθηση της ροής στο σύστημα μέσω των εμπλεκόμενων οντοτήτων. Η αποτε-

λεσματική χρήση της υπολογιστικής ισχύος εφαρμόζεται για να παραχθεί μια ρεαλι-

στική κοστολογική ανάλυση, δημιουργώντας δείκτες απόδοσης που θα βοηθήσουν 

στη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών, των παραγόντων που σχετίζονται με 

το κόστος αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. 

Η διαγραμματική απεικόνιση θα γίνει με χρήση διαγραμμάτων σε γλώσσα UML. 

Τα στάδια για τον σχεδιασμό του κοστολογικού μοντέλου είναι τα παρακάτω: 

 Καθορισμός των σκοπών και των στόχων. 

 Καθορισμός των παραδοχών που αφορούν τόσο τη χρησιμοποιούμενη μεθο-

δολογία όσο και ειδικές παραδοχές που αφορούν την Ε.Τ.Ε. 

 Καθορισμός των παραγόντων που θα αναλύονται για τους σκοπούς του μο-

ντέλου. 

 Συλλογή δεδομένων. 

 Ανάπτυξη κοστολογικού μοντέλου. 

 

 
7.2 Σκοποί και στόχοι 

Επιδιώκεται η δημιουργία ενός κοστολογικού μοντέλου βασισμένου στο Κ.Β.∆. που 

θα διατηρεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, όλες 

τις πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών στε-

γαστικής πίστης, εφοδιάζοντας όλη την αλυσίδα της διοίκησης με τα κατάλληλα δε-
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δομένα ώστε να αποτιμά και να αξιολογεί διαρκώς όλα τα τρέχοντα στεγαστικά προ-

ϊόντα, τις υπηρεσίες, τους πελάτες και φυσικά την κερδοφορία. Στόχος δεν είναι ένα 

τυπικό σύστημα που παρέχει μόνον μέσες τιμές και δείκτες απόδοσης. Μέσω της 

αναλυτικής προσέγγισης που θα παρέχει θα απλοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις προ-

σπάθειες για να καταγραφούν και να γίνουν γνωστά τα δεδομένα σε όλα τα στάδια 

της συνολικής διαδικασίας, επιτρέποντας την πρόοδο της διαδικασίας να συμπερι-

ληφθεί σαφώς και λεπτομερώς στο πληροφοριακό σύστημα και κατ’ επέκταση και 

στα συστήματα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. 

Βασικός στόχος του σχεδιασμού του νέου κοστολογικού μοντέλου είναι η απλότητά 

του, η διατήρηση του ελάχιστου δυνατού κόστους (σχεδίαση, υλοποίηση, συντήρηση) 

καθώς και η περιορισμένη πολυπλοκότητά του, διατηρώντας και εξασφαλίζοντας την 

κατάλληλη ισορροπία. Θα πρέπει , για να είναι επιτυχημένο, να παρέχει τις κατάλλη-

λες πληροφορίες στο αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας. Ο σχεδιασμός του πρέπει να 

είναι απλός αλλά να παρέχει ταυτόχρονα ακριβείς κοστολογικές πληροφορίες. Επι-

πλέον θα πρέπει να παρέχει δείκτες απόδοσης σε επίπεδο δραστηριοτήτων  που θα 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την αποτίμηση διαδικασιών και δρα-

στηριοτήτων καθώς και για την ενίσχυση της βελτίωσης της θέσης της Τράπεζας 

στον τομέα της στεγαστικής πίστης.  

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στην από-

δοση του κόστους, και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

της ανάλυσης για τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιακών διαδικασιών. 

Αναλυτικότερα,  σκοπός της ανάπτυξης του κοστολογικού μοντέλου είναι : 

 Η κατανόηση της κερδοφορίας συγκεκριμένων ομάδων πελατών.  

 Η κατανόηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτή-

των και των αναλισκόμενων πόρων της Τράπεζας. 

 Η ορθότερη και αντικειμενικότερη κατανόηση του κόστους των προϊόντων της 

τράπεζας και η εξ αυτού απορρέουσα αποτελεσματικότερη τιμολογιακή πολι-

τική.  

 Ο  καθορισμός της στρατηγικής αξίας των εργασιών και η βελτιστοποίηση της 

χρήσης των πόρων. 

 
Επιπρόσθετα το υπό ανάπτυξη κοστολογικό μοντέλο θα πρέπει : 

  να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον 

έμψυχο δυναμικό και την τεχνολογική υποδομή της τράπεζας. 

  να είναι τροφοδότης του νέου συστήματος διοίκησης της τράπεζας. 
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  να βασίζεται σε παραδεγμένες αρχές και υποδειγματικές πρακτικές κοστολό-

γησης. 

  να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της 

τράπεζας με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση και εφαρμογή του στο διοικητι-

κό και υπηρεσιακό μηχανισμό της τράπεζας. 

  να στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη διοίκηση της τράπεζας, ού-

τως ώστε, να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή του σε μελ-

λοντικές ανάγκες της τράπεζας. 

 να είναι εργαλείο μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού. 

 να είναι εργαλείο διαχείρισης του δικτύου καθώς τα καταστήματα που υστε-

ρούν σημαντικά στην απόδοση αποτελούν υποψήφια καταστήματα για κλείσι-

μο, συγχώνευση, μετεγκατάσταση ή και αλλαγής μορφής λειτουργίας. 

 να μην είναι πολύπλοκο ή δύσχρηστο και να εξυπηρετεί τη βασική αρχή κό-

στους / οφέλους. 

 
 

7.3 Παραδοχές 

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τη μεθοδολογία Κ.Β.∆. αποδέχεται και ενσωματώνει τις 

παρακάτω παραδοχές (http://ezinearticles.com/?Designing-Activity-Based-Costing-

(Κ.Β.∆.)-Systems&id=2340227, Carl Marx, 2009 , 02/06/2009): 

1. Οι δραστηριότητες καταναλώνουν πόρους. 

2. Τα παραγόμενα προϊόντα και η εξυπηρέτηση των πελατών χρησιμοποιούν 

δραστηριότητες. 

3. Η δομή του επιχειρησιακού μοντέλου έχει ως βασικό συστατικό την κατανά-

λωση πόρων. 

4. Η κατανάλωση των πόρων μπορεί να γίνεται για πολλούς λόγους 

5. Οι δραστηριότητες είναι πολλές, στρωματοποιούνται σε επίπεδα που περι-

λαμβάνουν ομάδες δραστηριοτήτων που θα αναφέρονται ως διαδικασίες. 

6.  Οι δεξαμενές κόστους θα πρέπει να είναι ομογενείς. 

7. Τα κόστη σε κάθε δεξαμενή είναι μεταβλητά και ευθέως ανάλογα με την εκά-

στοτε δραστηριότητα. 

 

 
 

7.4 Παράγοντες που συμμετέχουν στο μοντέλο. 

Οι παράγοντες που θα πρέπει να καθορισθούν στο κοστολογικό μοντέλο είναι: 

 τα προϊόντα / υπηρεσίες,  
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 οι ομάδες δραστηριοτήτων (εργασιών),  

 οι οδηγοί κόστους 

 οι πελάτες και οι κατηγορίες πελατών 

 τα καταστήματα 

 το κόστος χρήματος 

 
Το μοντέλο μπορεί να καθορίσει και να εξετάσει όλα εκείνα τα προϊόντα στεγαστικής 

πίστης τα οποία είτε λόγω σημαντικότητας είτε λόγω του πελατοκεντρικού τους χα-

ρακτήρα έχουν σημασία για την τράπεζα. Τα στεγαστικά αυτά προϊόντα θα αποτελέ-

σουν τα κοστολογημένα προϊόντα. 

 
Μια από τις δυσκολότερες δραστηριότητες (εργασίες) στο στάδιο αυτό είναι ο καθο-

ρισμός των ομάδων δραστηριοτήτων. Το κοστολογικό μοντέλο της τράπεζας χωρίζει 

τις δραστηριότητες στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
 Κύριες 

 Επιτελικές 

 ∆ιαδικασίες ανάπτυξης νέων εργασιών 

 ∆ιαδικασίες υποστήριξης 

 
Οι ομάδες δραστηριοτήτων προσδιορίζονται στο επίπεδο της οργανωτικής μονάδας 

και ορίζονται προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν οι δραστηριότητες κάθε μο-

νάδας με τα στεγαστικά προϊόντα. Κρίνεται πολύ σημαντικό να προσδιορισθούν επα-

κριβώς οι ομάδες εργασιών που θα κοστολογηθούν, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυ-

νος το σύστημα κοστολόγησης να φθάσει σε πολύ μεγάλη ανάλυση και να αναλώνο-

νται ανθρώπινοι και άλλοι πόροι χωρίς να προστίθεται αξία στην τελική πληροφόρη-

ση προς τη ∆ιοίκηση. 

Έπειτα από τον καθορισμό των ομάδων δραστηριοτήτων, ακολουθεί ο προσδιορι-

σμός των οδηγών κόστους. Οι οδηγοί κόστους είναι είτε οδηγοί πόρων και χρησιμεύ-

ουν για τη μέτρηση της κατανάλωσης των πόρων από τις ομάδες δραστηριοτήτων, 

είτε οδηγοί εργασιών που χρησιμεύουν για την μέτρηση της ποσότητας των δραστη-

ριοτήτων που απορροφώνται στα τελικά αντικείμενα κόστους. Οι οδηγοί κόστους ε-

ξαρτώνται από παράγοντες όπως ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών που 

διεκπεραιώνονται, ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των προϊόντων, ο αριθμός και οι 

ιδιαιτερότητες των καναλιών διάθεσης, ο αριθμός και οι ιδιομορφίες των πελατών. 

Όσον αφορά τον καθορισμό των πελατών, αυτός γίνεται πάλι με κριτήρια στρατηγι-

κής σημασίας. Χωρίζονται έτσι οι πελάτες σε κατηγορίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χα-
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ρακτηριστικά τους ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα π.χ. Επάγγελμα, Ηλι-

κία, Γεωγραφική περιοχή κ.α. 

Τέλος αξιολογείται και το κατάστημα καθώς όλα  τα στεγαστικά προϊόντα παρέχονται 

από το κατάστημα και οι πελάτες , που θεωρούνται ότι είναι οι τελικοί φορείς, χρησι-

μοποιούν εξ ολοκλήρου τις εργασίες του καταστήματος . 

 
Η σημαντικότερη παράμετρος στη διαμόρφωση της πολιτικής στεγαστικών δανείων , 

και στην εν γένει διαδικασία χορήγησης δανείων είναι το κόστος του χρήματος. Είναι 

γνωστό το κόστος του χρήματος αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κάθε τρα-

πεζικού ομίλου. Λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμων στοιχείων της τράπεζας ως προς την 

παράμετρο αυτή για τη στεγαστική πίστη μια υλοποίηση του προτεινόμενου κοστο-

λογικού μοντέλου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως κόστος αναφοράς το επιτόκιο 

Euribor τριμήνου. Το επιτόκιο αυτό χρησιμοποιεί η τράπεζα στο πληροφοριακό της 

σύστημα IRIS για να αξιολογήσει την απόδοση των δανείων εν γένει.  

Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι τα κεφάλαια της τράπεζας μπορούν να 

προέρχονται  από καταθέσεις που δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους βελτιστοποίηση. 

Ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία για το ποσοστό κεφαλαίων της τράπεζας, προερχο-

μένων από τις καταθέσεις, που διατίθενται για δάνεια στεγαστικής πίστης. 

 

7.5 Μεθοδολογία σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός του κοστολογικού μοντέλου έχει ως τελικό στόχο την ανάπτυξη ενός 

αντικειμενοστρεφούς πληροφοριακού συστήματος που μέσω της συλλογής των κα-

τάλληλων δεδομένων θα παρέχει στην τράπεζα όλες τις πληροφορίες για τις οποίες 

αυτό σχεδιάστηκε (Guy R., et al 2009). Από την πλευρά του πληροφοριακού συστή-

ματος απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας, που αποτελούν ταυτόχρονα και στό-

χους του αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού είναι να : 

 αναπαραστήσει με συνέπεια τα αναγκαία δεδομένα και τις συσχετίσεις τους 

 καταστήσει τα υπάρχοντα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων της 

τράπεζας περισσότερο επαναχρησιμοποιήσιμα 

 βελτιώσει την παραγωγικότητα στον τομέα της στεγαστικής πίστης 

 μειώσει κατά το δυνατόν την πολυπλοκότητα υλοποίησης του πληροφοριακού 

συστήματος που θα προκύψει από την υλοποίηση του προτεινόμενου νέου 

κοστολογικού μοντέλου, ενοποιώντας συναφείς δραστηριότητες χωρίς πα-

ράλληλη απώλεια του αναγκαίου επιπέδου λεπτομέρειας. 

 αυξήσει την αποδοτικότητα με τη χρήση επιτυχών αυτοματοποιημένων διαδι-

κασιών. 
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Η δόμηση ενός νέου μοντέλου κοστολόγησης που θα βασίζεται στη μεθοδολογία 

Κ.Β.∆. περιλαμβάνει μια σειρά από επαρκώς ορισμένα βήματα που καλύπτουν όλες 

τις φάσεις ανάπτυξης και δημιουργίας του μοντέλου. Τα βήματα αφορούν αφενός 

γνώση της μεθοδολογίας Κ.Β.∆. και των σχετικών με αυτήν απαιτήσεων και αφετέ-

ρου το σύνολο των διαδικασιών και οντοτήτων που απαρτίζουν το υπό εξέταση σύ-

στημα (εν προκειμένω της στεγαστικής πίστης). Τα βήματα αυτά είναι: 

1. Κατανόηση της μεθοδολογίας Κ.Β.∆. και των αντικειμενικών στόχων. 

2. Κατανόηση της συνολικής δομής του μοντέλου. 

3. Προπαρασκευή της πορείας που θα ακολουθηθεί. 

4. Κατανόηση της υπόστασης του μοντέλου καθώς και του τι θα μπορεί να κάνει 

5. Κατανόηση του σχεδιασμού που απαιτείται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το νέο 

μοντέλο θα μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και να παράγει τα επιθυμητά 

παραδοτέα (δείκτες απόδοσης κλπ.). 

6. Προσδιορισμό των κλάσεων, των συνδέσεων και των συσχετίσεων των αντι-

κειμένων μεταξύ τους. 

7. Αναλυτική καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών (processes) και των 

επιμέρους δραστηριοτήτων (activities). 

8. Προσδιορισμό των κοστολογικών αντικειμένων (cost objects). 

9. Εμφύτευση του τρόπου αντίληψης των οδηγών κόστους (cost drivers). 

10. Κατανόηση της ανάγκης για τον ορθό προσδιορισμό της ταυτότητας των οδη-

γών κόστους. 

11. Συσχέτιση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων με τους οδηγούς και τα 

αντικείμενα κόστους. 

12. Κατανόηση του τρόπου και της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων. 

 
 

7.6 Πόροι  

 Οι πόροι της Τράπεζας ομαδοποιούνται σε τρεις ομογενείς δεξαμενές πόρων που 

περιλαμβάνουν την εργασία, τα κόστη τεχνολογίας και τα λειτουργικά έξοδα. 

1. Εργασία : αμοιβές και έξοδα προσωπικού, μισθοί προσωπικού, γενικά διοικη-

τικά έξοδα, δαπάνες προσωπικού, προβλέψεις, αμοιβές και έξοδα τρίτων, 

κόστος υπηρεσιών που προσφέρονται στους τομείς από τρίτους εκτός τραπέ-

ζης. 

Το κόστος εργασίας είναι το κόστος όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζο-

νται με την πρόσληψη, εκπαίδευση και υποστήριξη των εργαζομένων. Εδώ 

περιλαμβάνονται κυρίως μισθοί και συναφείς δαπάνες προσωπικού. Το κό-
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στος εργασίας, άμεσο και έμμεσο, κατανέμεται στις δραστηριότητες, χρησι-

μοποιώντας πληροφορίες από το γενικό καθολικό, τις εγγραφές μισθοδοσίας 

και τους πίνακες απασχόλησης του προσωπικού. 

2. Κόστη τεχνολογίας: 

Περιλαμβάνει το κόστος όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 

απόκτηση και λειτουργία τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων του κόστους 

του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της απόκτησης, 

του κόστους δραστηριοτήτων εγκατάστασης και λειτουργίας και το κόστος 

των άμεσα επηρεαζόμενων δραστηριοτήτων υποστήριξης. 

3. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν: τηλεπικοινωνίες, ενοίκια/μίσθωση εξο-

πλισμού, ενοίκια/μίσθωση καταστημάτων, αποθήκευτρα και ασφάλιστρα, επι-

σκευές-συντηρήσεις, λοιπές παροχές τρίτων, έξοδα μεταφορών, έξοδα προ-

βολής και διαφήμισης, συνδρομές-εισφορές και δωρεές, έντυπα και γραφική 

ύλη, υλικά άμεσης ανάλωσης, λοιπά διάφορα έξοδα τού εξοπλισμού της μο-

νάδας, αποσβέσεις πάγιων στοιχείων δηλαδή όλη η ομάδα 6. 

 
 
7.7 Οντότητες και αντικείμενα 

Ο προσδιορισμός οντοτήτων και αντικειμένων είναι μια δύσκολη διαδικασία που υ-

λοποιείται επαναληπτικά μια και είναι σπάνιο να γίνει σωστά από την πρώτη φορά. 

Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές προσεγγίσεις για την αναγνώριση των αντικειμένων έτσι 

ώστε το πλήθος τους να είναι τέτοιο που να οδηγεί σε μια πλήρη κάλυψη των απαι-

τούμενων χαρακτηριστικών και λειτουργιών της στεγαστικής πίστης αλλά και των ι-

διαίτερων χαρακτηριστικών της τράπεζας. Η σταδιακά αποκτηθείσα γνώση των χα-

ρακτηριστικών της τράπεζας οδήγησε στην ανακάλυψη σημαντικών λεπτομερειών 

για την οριστικοποίηση των οντοτήτων που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον η αποκτη-

θείσα εμπειρία και γνώση θα οδηγήσει εύκολα στην ανάπτυξη κοστολογικών μοντέ-

λων και για αλλά προϊόντα της τράπεζας ή παρεμφερείς διαδικασίες παροχής υπη-

ρεσιών. 

Ο σχεδιασμός έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διακρίβωση και αποτύπωση των βασι-

κών οντοτήτων που θα συμμετέχουν στο νέο μοντέλο και αφορούν τους κύριους πα-

ράγοντες που θα μελετηθούν. Αυτοί είναι : 

 Τα υπό εξέταση προϊόντα που διαθέτει η τράπεζα στον τομέα της στεγαστικής 

πίστης και λόγω του πελατοκεντρικού τους χαρακτήρα έχουν σημασία για την 

τράπεζα και πρέπει να κοστολογηθούν. 
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 Τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διάθεση και την υπο-

στήριξη αυτών των προϊόντων. 

 Τις ομάδες δραστηριοτήτων και διαδικασιών που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 Τους οδηγούς κόστους. 

 Τους πελάτες. 
 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κοστολογικού μοντέλου προσδιορίζονται στη συνέ-

χεια τα ενδιάμεσα και τελικά αντικείμενα κοστολόγησης για τα οποία η τράπεζα 

προσδοκά κοστολογικές πληροφορίες. Τα αντικείμενα που προσδιορίζονται : 

 τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις διοικητικές δομές της Ε.Τ.Ε. και το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστημα IRIS, 

 οδηγούν σε σαφείς υλοποιήσεις των συστημάτων και  

 απλοποιούν τη μελλοντική βελτίωση, συντήρηση και επέκταση των συστημάτων. 

Τα αντικείμενα αυτά είναι τα ακόλουθα : 

1. ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης  

2. Υποκατάστημα 

3. Στεγαστικό προϊόν 

4. ∆άνειο 

5. Υπάλληλος 

6. Λογαριασμός 

7. Πελάτης 

8. Επικοινωνία/συναλλαγή 

Τα αντικείμενα αυτά θα αποτελέσουν και το κύριο σημείο του σχεδιασμού. Η συσχέ-

τιση και η επικοινωνία των αντικειμένων αυτών, σε συνδυασμό με την καταγραφή 

των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων, των οντοτήτων και των οδηγών κόστους και 

πόρων θα δημιουργήσουν το υπόβαθρο για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του 

κοστολογικού μοντέλου. 

Το διάγραμμα κλάσεων αποτυπώνεται στο Σχήμα 1. 



 
 

190

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

∆ΑΝΕΙΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

1

-εργάζεται

*

1

-ανήκει*

1

-κατέχει

1

1

-περιλαμβάνει 1

*

-παρέχει 1

-αναλαμβάνει

1

* *

-εκτελεί 1

1

-αιτείται1

-συναλλάσεται

1

-αιτείται*

Σχήμα 1. ∆ιάγραμμα κλάσεων 

 
 
7.8 Μετρήσεις χρόνου 

Οι συνήθεις πρακτικές μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χρό-

νου που καταναλώνει μια δραστηριότητα  (εκτίμηση, χρονομέτρηση και δειγματολη-

πτική μέτρηση εργασίας) προσδιορίζουν γενικευμένους μέσους ή πρότυπους χρό-

νους, δεν μετρούν τις πραγματικές τιμές για κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο της δρα-

στηριότητας και ως εκ τούτου παρουσιάζουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα :  

 Έχουν υψηλό κόστος και πρακτικές δυσκολίες 

 Βασίζονται στην εμπειρία και τις εκτιμήσεις συγκεκριμένων ομάδων εργαζο-

μένων 

 Οδηγούν στην εκτίμηση μέσων χρόνων που είναι ακατάλληλοι για τη δημι-

ουργία ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης προ-

ϊόντων, πελατών και υπαλλήλων 
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Ωστόσο η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων δι-

ευκολύνει τη λειτουργία του συστήματος Κ.Β.∆. δεδομένου ότι επιτρέπει ακριβείς με-

τρήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται από μία δραστηριότητα και μετατρο-

πή σημαντικού αριθμού και ύψους αξίας δαπανών από έμμεσες σε άμεσες. 

Για τους παραπάνω λόγους στο προτεινόμενο κοστολογικό μοντέλο όλοι οι απαιτού-

μενοι χρόνοι που αφορούν άμεσα μετρήσιμες δραστηριότητες θα αντλούνται ως δε-

δομένα πραγματικού χρόνου από τις οντότητες και τα σχετικά αντικείμενα που ε-

μπλέκονται στις αντίστοιχες διαδικασίες και δραστηριότητες, αποτελώντας θεμελιώ-

δεις συνιστώσες του σχετικού λογισμικού που θα υλοποιεί το κοστολογικό μοντέλο. 

Το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει στις αντίστοιχες οντότητες πεδία χρό-

νου που θα καταγράφουν αυτόματα τους χρόνους έναρξης και λήξης κάθε σχετικής 

δραστηριότητας και μέσω προκαθορισμένων λειτουργιών θα επεξεργάζεται τους 

χρόνους αυτούς ενημερώνοντας κατάλληλα το σύστημα. 

Η προσέγγιση αυτή ενώ απαλλάσσει την τράπεζα από όλα τα μειονεκτήματα που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως έχει πολύ χαμηλό κόστος (που συνίσταται στην ουσία 

στο υπολογιστικό κόστος του λογισμικού) και κυρίως έχει το πλεονέκτημα της εξατο-

μικευμένης μέτρησης για κάθε συνδυασμό των παραγόντων που συμμετέχουν στο 

μοντέλο (το συγκεκριμένο στεγαστικό προϊόν, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και το 

συγκεκριμένο πελάτη). 

 
 
7.9 ∆ιαδικασίες και δραστηριότητες 
Μια από τις δυσκολότερες δραστηριότητες (εργασίες) στο στάδιο αυτό είναι ο καθο-

ρισμός των διαδικασιών (ομάδες δραστηριοτήτων) και των δραστηριοτήτων. Το κο-

στολογικό μοντέλο της τράπεζας χωρίζει τις δραστηριότητες στις ακόλουθες κατηγο-

ρίες : 

 Παραγωγικές – κύριες 

 Επιτελικές 

 ∆ιαδικασίες ανάπτυξης νέων εργασιών 

 ∆ιαδικασίες υποστήριξης 

Οι ομάδες δραστηριοτήτων προσδιορίζονται στο επίπεδο της οργανωτικής μονάδας 

και ορίζονται προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν οι δραστηριότητες κάθε μο-

νάδας με τα παραγόμενα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορισθούν επα-

κριβώς οι ομάδες εργασιών που θα κοστολογηθούν, καθώς υφίσταται πάντα ο κίνδυ-

νος το σύστημα κοστολόγησης να φθάσει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και επιπλέον 



 
 

192

να αναλώνονται ανθρώπινοι και άλλοι πόροι δίχως να προστίθεται αξία στην τελική 

πληροφόρηση προς τη διοίκηση . 

 
7.9.1 Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων  

Τα κριτήρια για την ομαδοποίηση των ∆ραστηριοτήτων μπορεί να διαφέρουν από 

τράπεζα σε τράπεζα και είναι πάρα πολλά (Mabberley, 1998).  

Όσον αφορά το κριτήριο ανάλωσης πόρων είναι σημαντικό να παρακολουθούνται 

συστηματικά εργασίες που καταναλώνουν σημαντικούς πόρους οιαδήποτε μορφής, 

ενώ για εργασίες που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια κατάλληλος οδη-

γός πόρων λόγω του ότι είναι αυτοματοποιημένες / τυποποιημένες ή είναι χαμηλής 

συχνότητας, απαιτείται ομαδοποίηση εργασιών (Gunasekaran A.,1999). 

∆ραστηριότητες (εργασίες) που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της, 

θα πρέπει να παρακολουθηθούν σε αρκετά αναλυτικό επίπεδο προκειμένου να επι-

σημανθούν βελτιωτικοί τρόποι εκτέλεσης, ενώ δραστηριότητες (εργασίες) όχι και τό-

σο κρίσιμες για την κερδοφορία παρακολουθούνται συνήθως σε ομαδοποιημένη 

μορφή. 

∆ραστηριότητες (εργασίες) που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή κάποιου προϊό-

ντος ή υπηρεσίας κατά κανόνα παρακολουθούνται ξεχωριστά. Εξαίρεση αποτελούν 

δραστηριότητες (εργασίες) μικρής έντασης που η ένταξή τους σε μια  ευρύτερη ομά-

δα δεν αλλοιώνει σοβαρά το κόστος του τελικού προϊόντος. Π.χ. εργασίες ανοίγματος 

λογαριασμού (ταμιευτηρίου, όψεως) δύναται να ομαδοποιηθούν καθώς περιλαμβά-

νουν παρεμφερείς κινήσεις και μπορούν να διασυνδεθούν με έναν γενικό οδηγό ερ-

γασιών όπως αριθμός νέων λογαριασμών. 

Ευρέως διαδεδομένη κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων προκειμένου να αναλυ-

θούν και να αξιολογηθούν, είναι η διάκρισής τους σε βασικές και ελαστικές καθώς και 

σε εργασίες υποδομής και λειτουργικές. 

Το κοστολογικό μοντέλο ομαδοποιεί όλες τις δραστηριότητες σε τρεις ομάδες δρα-

στηριοτήτων που είναι: 

1. Σχεδιασμός 

2. Στεγαστική πίστη 

3. Υπηρεσίες 

 

7.9.2 Προσδιορισμός δραστηριοτήτων και οδηγών 

Για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση τριών επιπέ-

δων. Στα πρώτα δύο επίπεδα περιγράφονται γενικευμένες διαδικασίες (ομογενείς 

ομάδες δραστηριοτήτων) που ανταποκρίνονται στο επιχειρησιακό και διοικητικό ορ-
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γανόγραμμα της τράπεζας. Το τρίτο επίπεδο που αποτελεί και το τελευταίο επίπεδο 

ανάλυσης αλλά και μέτρησης των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία του κόστους. 

 
Ο περιοριστικός παράγοντας δημιουργίας δραστηριοτήτων στα πλαίσια της παραγω-

γικής λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, είναι η σχέση κόστους-

οφέλους, δηλαδή μια δραστηριότητα αποφασίζεται να υπάρχει αυτόνομη όταν το κό-

στος λειτουργίας της είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος της ωφέλειας που 

εξασφαλίζεται για τον προσδιορισμό του ακριβούς κόστους της παραγόμενης υπηρε-

σίας. 

 
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί, ότι προκειμένου για τα υποστηρικτικά τμήμα-

τα, το κόστος των οποίων καταλογίζεται στις παραγόμενες υπηρεσίες, η κατάτμησή 

τους σε δραστηριότητες πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να αποφασίζεται 

μόνο στο βαθμό που επιβάλλεται από την ανάγκη παραγωγής ομοιογενούς έργου 

από τη δραστηριότητα. 

 
Ο προσδιορισμός οδηγών δραστηριοτήτων σκοπεύει στη μέτρηση ποσότητας δρα-

στηριοτήτων που απορροφώνται από τα τελικά αντικείμενα κόστους. Πριν καθορι-

στούν οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι κοστολογητέες ομάδες δραστηριο-

τήτων καθώς και τα τελικά αντικείμενα κόστους ( πελάτες, προϊόντα κ.α.)  

Οι οδηγοί δραστηριοτήτων προσδιορίζονται μόνο για όσες εργασίες υποστηρίζουν 

άμεσα ή έμμεσα την παροχή των προϊόντων και την εξυπηρέτηση πελατών και συμ-

μετέχουν έτσι στον σχηματισμό του κόστους της λειτουργίας παραγωγής. 

 
 

7.9.3 Ανάλυση διαδικασιών και δραστηριοτήτων 
 
7.9.3.1 Πρώτο Επίπεδο 

Στο πρώτο επίπεδο, οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν το σχεδιασμό νέων στεγα-

στικών προϊόντων, τους πελάτες που θα στοχευθούν και τις ανάγκες που η τράπεζα 

θέλει να καλύψει στo συγκεκριμένη χρονικό ορίζοντα. Το πρώτο επίπεδο αντιπρο-

σωπεύει το κόστος κεφαλαίου και τα έμμεσα έξοδα (υψηλόβαθμα στελέχη, διοίκηση, 

χρηματοοικονομικά και νομικά). Στο πρώτο επίπεδο ουσιαστικά υπάρχουν τρεις λει-

τουργίες: 

1. Σχεδιασμός 

2. Στεγαστική Πίστη 

3. Υπηρεσίες 
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Όλες οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες της τράπεζας που σχετίζονται με τη στεγα-

στική πίστη μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτές τις λειτουργίες. Παρόλο που τα κό-

στη που αφορούν το πρώτο επίπεδο δεν είναι απολύτως σταθερά, θα πρέπει να θε-

ωρούνται σταθερά αφού κανένα από αυτά τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε αυτό 

το επίπεδο δεν είναι άμεσα ή έμμεσα συσχετισμένα με το προϊόν, τον πελάτη, το δί-

κτυο διανομής (υποκαταστήματα κλπ) κλπ. Για τους λόγους αυτούς το πρώτο επίπε-

δο είναι περιορισμένης σημασίας στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την αποτελε-

σματικότητα του κοστολογικού μοντέλου και θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για 

την εκτίμηση της λειτουργικής διαδικασίας. 

 

7.9.3.2 ∆εύτερο Επίπεδο  

Στο δεύτερο επίπεδο, συμμετέχουν τα κόστη που υλοποιούν τη στρατηγική. Τα έμ-

μεσα κόστη που αντιστοιχούν σε διαδικασίες αυτού του επιπέδου αφορούν τομείς 

όπως μάνατζμεντ, διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων, τεχνολογίες πληροφο-

ρικής, μάρκετινγκ, νομική υποστήριξη κλπ και η κατανάλωσή τους ποικίλει, εξαρτώ-

μενη από το επίπεδο της εταιρικής δραστηριότητας, διατηρούμενη με σαφή όρια κατά 

ένα επίπεδο υψηλότερα από τις απλές συναλλαγές ή τους λογαριασμούς. Το δεύτερο 

επίπεδο  παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.  Σε αυτό το επίπεδο διαφαίνονται περισσότερα 

από την ιεραρχική δομή των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι δι-

αδικασίες του δευτέρου επιπέδου που ομαδοποιούνται κάτω από κάθε λειτουργία 

του επιπέδου ένα.  

Στο επίπεδο αυτό οι οδηγοί πόρων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα. Όλα τα 

κόστη του δεύτερου επιπέδου είναι έμμεσα κόστη και μπορεί να είναι σημαντικά. Το 

ύψος του κόστους των εγκαταστάσεων, του μάνατζμεντ, της χρησιμοποιούμενης τε-

χνολογικής υποδομής, του μάρκετινγκ και των νομικών που επιμερίζονται σε κάθε 

διαδικασία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός επαναλαμβανόμενου οδηγού πόρων 

που βοηθά τη μοντελοποίηση.  

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η κατανομή κόστους σε κάθε διαδικασία του δευτέρου 

επιπέδου που ανήκει στις λειτουργίες πρώτου επιπέδου του τομέα της στεγαστικής 

πίστης. Σε αυτό το επίπεδο της εκ νέου ανάθεσης του κόστους, τα κόστη δραστηριό-

τητας μπορούν τώρα να καλύψουν και τους δύο σκοπούς του υπολογισμού του κό-

στους. Τα κόστη που αντιστοιχούν στις διαδικασίες αυτές μπορούν να αναλυθούν για 

περαιτέρω λειτουργική βελτίωση. Ωστόσο, αυτά τα κόστη δραστηριότητας μπορούν 

εκ νέου να επιμεριστούν στο προϊόν, στο δίκτυο ή στον πελάτη, με βάση την κατανά-

λωσή τους διαμέσου του οδηγού δραστηριότητας. Οι οδηγοί δραστηριότητας του 
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δευτέρου επιπέδου πρέπει να είναι ίδιοι με εκείνους του τρίτου επιπέδου, όπως θα 

αναφερθεί στη συνέχεια. 

 

7.9.3.3 Τρίτο Επίπεδο 

Τα κόστη που παρουσιάζονται στο τρίτο και τελικό επίπεδο μπορούν να αποδοθούν 

απευθείας στη δραστηριότητα στο επίπεδο λογαριασμού ή συναλλαγής και λογίζο-

νται ως άμεσα κόστη. Τα κόστη του τρίτου επιπέδου είναι όλα τα κόστη που πραγμα-

τοποιούνται όταν αποκτώνται κεφάλαια, όταν επενδύονται/δανείζονται κεφάλαια, και 

όταν εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι και οι χρήστες αυτών των κεφαλαίων. Εμφανώς, 

για τα πολλά αν όχι για τα περισσότερα στεγαστικά προϊόντα ο τόκος είναι το μεγα-

λύτερο άμεσο κόστος. Η εσωτερική τιμολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 

καθοριστεί το κατάλληλο περιθώριο για κάθε προϊόν της στεγαστικής πίστης πριν 

εφαρμοστεί το Κ.Β.∆./A.B.M. Τα επόμενα δύο υψηλότερα κόστη στο τρίτο επίπεδο 

είναι τα κόστη προσωπικού και τεχνολογίας. Τα κόστη μισθοδοσίας που αφορούν 

στην εξυπηρέτηση και στην υποστήριξη των στεγαστικών προϊόντων είναι άμεσα κό-

στη, όπως είναι και όλα τα τεχνολογικά κόστη που σχετίζονται άμεσα με την παρά-

δοση αυτών των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Βασικός στόχος παραμένει η συσχέ-

τιση των δραστηριοτήτων που άμεσα συμμετέχουν στην παράδοση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών με τα έξοδα κεφαλαίου. Το μοντέλο αναλύει κάθε διαδικασία του 

δευτέρου επιπέδου σε δραστηριότητες.  

 

Οι οδηγοί δραστηριότητας και πόρων είναι κρίσιμοι για το τρίτο επίπεδο της ανάλυ-

σης δραστηριοτήτων. Όλα τα κόστη του τρίτου επιπέδου είναι άμεσα κόστη και θα 

πρέπει να αντιστοιχούνται με την πραγματοποίησή τους. Τα πλήθος των υπαλλήλων, 

οι εγκαταστάσεις, η τεχνολογία, το μάρκετινγκ,  και τα νομικά έξοδα θα πρέπει να α-

ντιστοιχούνται σε κάθε δραστηριότητα με βάση έναν επαναλαμβανόμενο οδηγό πό-

ρων που βοηθά στη μοντελοποίηση. Για παράδειγμα, ο βασικός οδηγός πόρων για 

τα κόστη προσωπικού, θα είναι ο χρόνος που κάθε εργαζόμενος/τμήμα/κέντρο κό-

στους κλπ ξοδεύει στις παραπάνω δραστηριότητες. Το επίπεδο λεπτομέρειας που 

καθορίζει κάθε οδηγός πόρων εξαρτάται αποκλειστικά από τη σχέση κόστους / οφέ-

λους. Ωστόσο υπάρχουν πολλά άλλα κόστη τα οποία μπορούν να αντιστοιχηθούν 

απευθείας σε δραστηριότητες όπως τα έξοδα ανά λογαριασμό για τα πληροφοριακά 

συστήματα. Η διαδικασία αναγνώρισης για τα κόστη αυτά και η συσχέτιση μεταξύ 

δαπανών και δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του μοντέλου 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη λήψη α-

ποφάσεων. 
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Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ο επιμερισμός των εξόδων κάθε διαδικασίας του τρίτου 

επιπέδου. Σε αυτό το επίπεδο της εκ νέου ανάθεσης του κόστους, τα κόστη δραστη-

ριότητας μπορούν τώρα να καλύψουν και τους δύο σκοπούς του υπολογισμού του 

κόστους. Τα κόστη που αντιστοιχούν στις διαδικασίες αυτές μπορούν να αναλυθούν 

για περαιτέρω λειτουργική βελτίωση. Ωστόσο, αυτά τα κόστη δραστηριότητας μπο-

ρούν εκ νέου να επιμεριστούν στο προϊόν, στο δίκτυο ή στον πελάτη, με βάση την 

κατανάλωσή τους διαμέσου του οδηγού δραστηριότητας.  

 
 

Σχήμα 3. ∆ιαδικασίες Επιπέδου 2 
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Σχήμα 4. Η Κατανομή Κόστους του Επιπέδου 2 
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Σχήμα 5. Κατανομή Κόστους Επιπέδου 3 
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7.9.4 Συνοπτική παράθεση διαδικασιών – δραστηριοτήτων & διαγράμματα δραστη-
ριοτήτων 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται ανά επίπεδο οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μαζί με 

τους οδηγούς κόστους και τα αντίστοιχα διαγράμματα δραστηριοτήτων. Οι δραστη-

ριότητες του τρίτου επιπέδου προσδιορίζουν τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των διαδι-

κασιών των προηγούμενων δύο επιπέδων.  

 
1ο Επίπεδο 

1. Σχεδιασμός  
2ο Επίπεδο 

10.  ∆ιοίκηση Κεφαλαίου  

11.  Τιμολογιακή πολιτική στεγαστικών προϊόντων 

12.  Τεκμηρίωση και υλοποίηση       
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3ο Επίπεδο 

10.00 Στρατηγικός Σχεδιασμός. 

10.01 Σύνταξη μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

10.02 Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

10.03  Σύνταξη  μηνιαίων προϋπολογισμών. 

10.04  Σύνταξη  ετήσιων προϋπολογισμών. 

10.05 Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-

παθητικού.  

10.06 Αποδοχή – απόρριψη των εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-

παθητικού. 

 

Σύνταξη μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Σύνταξη  μηνιαίων προϋπολογισμών

Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού

Αποδοχή – απόρριψη των εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού
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11.00 Ανάπτυξη στεγαστικών προϊόντων.  

11.01 Έρευνα αγοράς.  

11.02 Ποιοτικός έλεγχος στεγαστικών προϊόντων (περιβάλλον, δοκιμή και δη-

μιουργία σεναρίων). 

11.03 Σχεδιασμός και έρευνα νέων στεγαστικών προϊόντων(δανείων). 

11.04 Εκπαίδευση. 

11.05 Πολιτική επιτοκίων στεγαστικών προϊόντων. 

11.06 ∆ιανομή του στεγαστικού προϊόντος  στο δίκτυο καταστημάτων και στη 

δευτερογενή αγορά. 

 
 
 
 
 

Ανάπτυξη στεγαστικών προϊόντων

Έρευνα αγοράς

Ποιοτικός έλεγχος στεγαστικών προϊόντων

Σχεδιασμός και έρευνα νέων στεγαστικών προϊόντων

Πολιτική επιτοκίων στεγαστικών προϊόντων

∆ιανομή του στεγαστικού προϊόντος  στο δίκτυο καταστημάτων και στη δευτερογενή αγορά

 



 
 

202

12.00 Προσχέδιο νέου στεγαστικού προϊόντος προς έγκριση. 

12.01 ∆ιοικητική έγκριση νέου στεγαστικού προϊόντος. 

12.02 Έγκριση πολιτικής  από το διοικητικό συμβούλιο. 

12.03  ∆ιανομή της πολιτικής. 

12.04  Έλεγχος συμμόρφωσης. 

12.05  Προτάσεις, αλλαγές.     
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1ο Επίπεδο 

2. Στεγαστική πίστη 
 

 

2ο Επίπεδο 

20.  Υπογραφή της αίτησης.  

21.  Άνοιγμα λογαριασμού δανείου.  

22.  Σύνταξη της  έκθεσης εκταμίευσης του δανείου.  

23.  Καθορισμός ύψους δανείου.   

24.  Εκταμίευση δανείου. 

 
 
 
 
 

3ο Επίπεδο 

20.00 Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφιου δανειολήπτη. 

20.01 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη για τα στεγαστικά προϊόντα 

των οποίων μπορεί να κάνει χρήση.  

20.02 Έκδοση προσφοράς.  

20.03 Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος. 

20.04 Άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

20.05 Παραλαβή των δικαιολογητικών και δημιουργία του φακέλου. 

20.06 Υπογραφή της αίτησης από τους ενεχόμενους στο δάνειο. 
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21.00 ∆ημιουργία φακέλου στεγαστικού δανείου από την τράπεζα 

21.01 Είσπραξη των προβλεπόμενων δαπανών 

21.02 ∆ιαβίβαση της αίτησης στη διεύθυνση κτηματικής πίστης. 

21.03 Έγκριση των δανείων που είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο 

(πραγματοποιείται στο κατάστημα). 

21.04 Ενημέρωση του καταστήματος για προέγκριση δανείου.  Επιστολή 

προέγκρισης ή απόρριψης δανείου.   

21.06 Άνοιγμα λογαριασμού στο IRIS.   

 

 

 

 

 



 
 

206

22.00 Εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγχου αυτοψίας από τον υπάλλη-

λο.  

22.01 ∆ιενέργεια αυτοψίας / προόδου εργασιών. 

22.02 Πιστοποίηση προόδου εργασιών. 

22.03 Συμπλήρωση του  σημειώματος συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

22.04 Επιστροφή του  υποφακέλου στο κατάστημα. 

 

Εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγχου αυτοψίας από τον υπάλληλο

∆ιενέργεια αυτοψίας / προόδου εργασιών

Πιστοποίηση προόδου εργασιών

Συμπλήρωση του  σημειώματος συμπληρωματικών δικαιολογητικών

Επιστροφή του  υποφακέλου στο κατάστημα
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23.00 Προσδιορισμός ύψους δανείου. 

23.01 Καταχώρηση των στοιχείων της τεχνικής έκθεσης στο IRIS. 

23.02 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη (έγγραφη διαβεβαίωση του 

πελάτη για το ύψος του δανείου). 

23.03 Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πάγια εντολή εξόφλησης δόσεων 

στεγαστικού δανείου. 

23.04 Βεβαίωση ασφάλισης. 

23.05 Προώθηση σταυροειδούς πώλησης. 

23.06 Νομική επεξεργασία.  

Προσδιορισμός ύψους δανείου

Καταχώρηση των στοιχείων της τεχνικής έκθεσης στο IRIS

Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη (έγγραφη διαβεβαίωση του πελάτη για το ύψος του δανείου)

Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πάγια εντολή εξόφλησης δόσεων στεγαστικού δανείου

Βεβαίωση ασφάλισης

Προώθηση σταυροειδούς πώλησης

Νομική επεξεργασία
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24.00 Έγκριση της εκταμίευσης. 

24.01 Εκκαθάριση προμηθειών και εξόδων. 

24.02 Υπολογισμός αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών. 

24.03 Ενημέρωση του δανειολήπτη για την εκταμίευση. 

24.04 ∆ιενέργεια αυτοψίας προόδου εργασιών και έλεγχος των δικαιολογητι-

κών του φακέλου.  

24.05 Πιστοποιητικό ασφάλισης. 

24.06 Εκταμίευση του δανείου και εφάπαξ ενεργοποίηση του  δανείου. 

24.07 Εκταμίευση του δανείου και τμηματική ενεργοποίηση του  δανείου. 
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1ο Επίπεδο 
3. Υπηρεσίες 

2ο Επίπεδο 

30. Κινήσεις υποκαταστημάτων    

31. Ηλεκτρονικές συναλλαγές  

32. Παρακολούθηση και επεξεργασία λογιστικών συναλλαγών 

33. ∆ιαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού 

 
 
 
 
3ο Επίπεδο 

 
30.00 Εντολή πληρωμής δόσης  δανείων. 

30.01 Επίλυση προβλημάτων πελάτη.  

30.02 Επαναδιαπραγμάτευση.  

30.03 Μεταβολή ύψους επιτοκίου. 

30.04 Μεταβολή χρονικής διάρκειας  δανείου.  

30.05 Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν προσωρινή καθυστέρηση. 

30.06 Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν οριστική καθυστέρηση. 

30.07 Πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου. 

30.08 Κλείσιμο ημέρας / Ισοζύγιο. 
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31.00 Κινήσεις μέσω ΑΤΜ. 

31.01 Κινήσεις μέσω internet.  

31.02 Επιστροφές και μη παραληφθέντα (απόρριψη κινήσεων που δεν ολο-

κληρώθηκαν ηλεκτρονικά). 

31.03 Πληρωμή δόσεων με πάγια εντολή. 

31.04 ∆ημιουργία λογαριασμού πελάτη στο internet. 

 

Κινήσεις μέσω ΑΤΜ

Επιστροφές και μη παραληφθέντα (απόρριψη κινήσεων που 
δεν ολοκληρώθηκαν ηλεκτρονικά)

Κινήσεις μέσω internet

Πληρωμή δόσεων με πάγια εντολή

∆ημιουργία λογαριασμού πελάτη στο 
internet
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32.00 Λογιστική επεξεργασία συναλλαγών 

32.01 Ημερολόγιο / επεξεργασία ημερολογίου κινήσεων. 

32.02 ∆ιαχείριση παραμέτρων γενικής λογιστικής 

32.03 Εκτύπωση αποδείξεων λογαριασμών του δανείου. 

32.04 Εκτύπωση ενημερωτικών καταστάσεων (δελτίων) του δανείου. 

32.05 Παράδοση στο ταχυδρομείο. 

32.06 Επεξεργασία επιστρεφόμενης αλληλογραφίας. 

32.07 Κλείσιμο ημέρας. 
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33.00 Συντήρηση ηλεκτρονικών  υπολογιστών. 

33.01 Συντήρηση λογισμικού. 

33.02 Αποσβέσεις. 

33.03 Έντυπα , γραφική ύλη, τηλεπικοινωνίες.  

33.04 Συνδρομές, εισφορές,  δωρεές. 

 

 
 
7.9.5 Οδηγοί κόστους 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι οδηγοί κόστους για κάθε δραστηριό-

τητα τρίτου επιπέδου. Οι οδηγοί κόστους κατατάσσονται στις δύο κύριες κατηγορίες 

οδηγών : χρονικής διάρκειας και συχνότητας. 
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1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
Ο∆ΗΓΟΙ  ΚΟΣΤΟΥΣ Χρόνος 

διεκπε-
ραίω-
σης 

Χρόνος 
εξυπη-
ρέτη-
σης 

Χρόνος 
υλο-
ποίη-
σης 

Τύπος 
∆α-
νείων 

Πλή-
θος 
∆α-
νείων 

Πλήθος
Κατα-
στημά-
των 

Αριθμός 
συνε-
δριά-
σεων 

10.00 Στρατηγικός σχεδιασμός.         
10.01 Σύνταξη μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.        
10.02 Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.         
10.03  Σύνταξη  μηνιαίων προϋπολογισμών.        
10.04  Σύνταξη  ετήσιων προϋπολογισμών.        
10.05 Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού.        
10.06 Αποδοχή – απόρριψη των εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού.        

11.00 Ανάπτυξη στεγαστικών προϊόντων.         
11.01 Έρευνα αγοράς.         
11.02 Ποιοτικός έλεγχος στεγαστικών προϊόντων (περιβάλλον, δοκιμή και δημι-
ουργία σεναρίων). 

       

11.03 Σχεδιασμός και έρευνα νέων στεγαστικών προϊόντων δανείων).        
11.04 Εκπαίδευση.        
11.05 Πολιτική επιτοκίων στεγαστικών προϊόντων.        
11.06 ∆ιανομή του στεγαστικού προϊόντος  στο δίκτυο καταστημάτων και στη 
δευτερογενή αγορά. 

       

12.00 Προσχέδιο νέου στεγαστικού προϊόντος προς έγκριση.        
12.01 ∆ιοικητική έγκριση νέου στεγαστικού προϊόντος.        
12.02 Έγκριση πολιτικής  από το διοικητικό συμβούλιο.        
12.03  ∆ιανομή της πολιτικής.        
12.04  Έλεγχος συμμόρφωσης.        
12.05  Προτάσεις ,αλλαγές        
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2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
Ο∆ΗΓΟΙ  ΚΟΣΤΟΥΣ Χρόνος δι-

εκπεραίω-
σης 

Χρόνος εξυπη-
ρέτησης 

Χρόνος 
υλοποίησης

Τύπος 
∆ανείων 

Πλήθος 
∆ανείων 

Πλήθος 
Καταστημά-

των 

Αριθμός συ-
νεδριάσεων 

20.00 Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψή-
φιου δανειολήπτη. 

       

20.01 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη 
για τα στεγαστικά προϊόντα των οποίων μπορεί 
να κάνει χρήση.  

       

20.02 Έκδοση προσφοράς.         
20.03 Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος.        
20.04 Άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο 
ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

       

20.05 Παραλαβή των δικαιολογητικών και δημι-
ουργία του φακέλου. 

       

20.06 Υπογραφή της αίτησης από τους ενεχό-
μενους στο δάνειο. 

       

21.00 ∆ημιουργία φακέλου στεγαστικού δανείου 
από την Τράπεζα.  

       

21.01 Είσπραξη των προβλεπόμενων δαπανών        
21.02 ∆ιαβίβαση της αίτησης στη διεύθυνση 
κτηματικής πίστης. 

       

21.03 Έγκριση των δανείων που είναι εγγυημέ-
να από το ελληνικό δημόσιο (πραγματοποιείται 
στο κατάστημα). 

       

21.04 Ενημέρωση του καταστήματος για προέ-
γκριση δανείου.  Επιστολή προέγκρισης δανεί-
ου.   

       

21.05 Ενημέρωση του καταστήματος για απόρ-
ριψη προέγκρισης. Επιστολή απόρριψης προέ-
γκρισης δανείου.   
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21.06 Ενημέρωση του πελάτη από το κατάστη-
μα  για προέγκριση του δανείου ή απόρριψη 
προέγκρισης του δανείου.  

       

21.07 Άνοιγμα λογαριασμού στο IRIS.           
22.00 Εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγ-
χου αυτοψίας από τον υπάλληλο.  

       

22.01 ∆ιενέργεια αυτοψίας / προόδου εργα-
σιών. 

       

22.02 Πιστοποίηση προόδου εργασιών.        
22.03 Συμπλήρωση του  σημειώματος συμπλη-
ρωματικών δικαιολογητικών. 

       

22.04 Επιστροφή του  υποφακέλου στο κατά-
στημα. 

       

23.00 Προσδιορισμός ύψους δανείου.        
23.01 Καταχώρηση των στοιχείων της τεχνικής 
έκθεσης στο IRIS. 

       

23.02 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη 
(έγγραφη διαβεβαίωση του πελάτη για το ύψος 
του δανείου). 

       

23.03Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πά-
για εντολή εξόφλησης δόσεων στεγαστικού δα-
νείου. 

       

23.04 Βεβαίωση ασφάλισης.        
23.05 Προώθηση σταυροειδούς πώλησης.        
23.06 Νομική επεξεργασία.        
24.00 Έγκριση της εκταμίευσης.        
24.01 Εκκαθάριση προμηθειών και εξόδων.        
24.02 Υπολογισμός αμοιβών δικηγόρων και 
μηχανικών. 

       

24.03 Ενημέρωση του δανειολήπτη για την ε-
κταμίευση. 

       

24.04 ∆ιενέργεια αυτοψίας προόδου εργασιών        
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και έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου.  
24.05 Πιστοποιητικό ασφάλισης.        
24.06 Εκταμίευση του δανείου και εφάπαξ ε-
νεργοποίηση του  δανείου. 

       

24.07 Εκταμίευση του δανείου και τμηματική 
ενεργοποίηση του  δανείου. 
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ο∆ΗΓΟΙ  ΚΟΣΤΟΥΣ Χρόνος 

διεκπεραί-
ωσης 

Χρόνος εξυ-
πηρέτησης 

Χρόνος 
υλοποίησης

Τύπος 
∆ανείων 

Πλήθος 
∆ανείων 

Πλήθος 
Καταστημά-
των 

Αριθμός συ-
νεδριάσεων 

30.00 Εντολή πληρωμής δόσης  δανείων.        
30.01 Επίλυση προβλημάτων πελάτη.         
30.02 Επαναδιαπραγμάτευση.         
30.03 Μεταβολή ύψους επιτοκίου.        
30.04 Μεταβολή χρονικής διάρκειας  δανείου.         
30.05 Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν 
προσωρινή καθυστέρηση. 

       

30.06. Παρακολούθηση των δανείων που  έ-
χουν οριστική καθυστέρηση. 

       

30.07 Πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου.        
30.08 Κλείσιμο ημέρας / Ισοζύγιο.        
31.00 Κινήσεις μέσω ΑΤΜ.        
31.01 Κινήσεις μέσω internet .        
31.02 Επιστροφές και μη παραληφθέντα (α-
πόρριψη κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν 
ηλεκτρονικά). 

       

31.03 Πληρωμή δόσεων με πάγια εντολή        
31.04 ∆ημιουργία λογαριασμού πελάτη στο 
internet.  

       

32.00 Λογιστική επεξεργασία συναλλαγών.        
32.01 Ημερολόγιο / Επεξεργασία ημερολογίου 
κινήσεων. 

       

32.02 ∆ιαχείριση παραμέτρων γενικής λογιστι-
κής. 

       

32.03 Εκτύπωση αποδείξεων λογαριασμών του 
δανείου. 

       

32.04 Εκτύπωση ενημερωτικών καταστάσεων        
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(δελτίων) του δανείου. 
32.05 Παράδοση στο ταχυδρομείο.        
32.06 Επεξεργασία επιστρεφόμενης αλληλο-
γραφίας. 

       

32.07 Κλείσιμο ημέρας.        
33.00 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.        
33.01 Συντήρηση λογισμικού.        
33.02 Αποσβέσεις.        
33.03 Έντυπα, γραφική ύλη, τηλεπικοινωνίες.         
33.04 Συνδρομές, εισφορές, δωρεές.        
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7.9.6 Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών & δραστηριοτήτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:   ∆ραστηριότητα : 1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ   ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο     
  
∆ραστηριότητα: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Κωδικός: 1 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή:O Σχεδιασμός αποτελεί ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και ενερ-

γειών οι οποίες καθορίζουν την μακροχρόνια επίδοση ενός οργανισμού. Είναι η τέχνη 

και η επιστήμη της διαμόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης αλληλοεξαρτώμενων 

αποφάσεων με βάση τις οποίες επιτυγχάνεται ο σκοπός μίας επιχείρησης. Βασιζόμε-

νη στην ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 

εστιάζεται στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, την χρηματοοικονομική, την παραγωγή, την 

έρευνα και ανάπτυξη και τα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η επιτυχία (Λυμπερόπουλος, Χ. 1994),. 

Στην επιστήμη της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, o σχεδιασμός αντικατέστησε την επιχει-

ρηματική πολιτική, η οποία εστιάζεται μόνο στη διοίκηση και στις λειτουργίες της επι-

χείρησης και δεν λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, αποτελώντας 

έτσι ένα μόνο κομμάτι της στρατηγικής διοίκησης. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η διαδικασία του σχεδιασμού περι-

λαμβάνει διαδοχικά τις εξής φάσεις: 

• Ανίχνευση εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος 

• ∆ιαμόρφωση στρατηγικής 

• Υλοποίηση στρατηγικής 

• Αξιολόγηση & έλεγχος 
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∆ραστηριότητα:  10 ∆ιοίκηση Κεφαλαίου  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  

∆ραστηριότητα: ∆ιοίκηση(διαχείριση ) κεφαλαίου   

Κωδικός: 10 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Η ∆ιαχείριση Κεφαλαίου περιλαμβάνει την εφαρμογή μετρήσεων αύξη-

σης της απόδοσης του κεφαλαίου, τον καθορισμό της κατάστασης των ταμιακών 

ροών και τον υπολογισμό του ποσοστού επάρκειας κεφαλαίου (Φίλιος, Β., 1995). 

Ο βαθμός επάρκειας του κεφαλαίου είναι ο βαθμός που καθορίζει τη δυναμικότητα 

της τράπεζας όσον αφορά στην εκπλήρωση των αποθεματικών και στην αντιμετώπι-

ση των κινδύνων όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, κλπ. Στην 

πιο απλή περίπτωση το κεφάλαιο της τράπεζας είναι το «δίχτυ ασφαλείας» για πιθα-

νές απώλειες, που προστατεύει τους καταθέτες και δανειστές. Οι ρυθμιστικές τραπε-

ζικές αρχές στις περισσότερες χώρες, καθορίζουν και παρακολουθούν το CAR με 

σκοπό να προστατεύσουν τους καταθέτες, και κατά συνέπεια να διατηρηθεί η εμπι-

στοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.   

 
 
 
∆ραστηριότητα:  10.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός. 

∆ραστηριότητα: Στρατηγικός Σχεδιασμός. 

Κωδικός: 10.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Τύπος ∆ανείων 

Περιγραφή: Με την ευρεία έννοια, που θα ακολουθήσουμε στην ανάλυση μας, στρα-

τηγική είναι η κύρια κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η τράπεζα, βάσει ενός 

προκαθορισμένου σχεδίου, που ενοποιεί τους στρατηγικούς στόχους, τους τακτικούς 

στόχους, τα προγράμματα, τους προϋπολογισμούς και τις πολιτικές σε μια συνεκτική 

ολότητα. 
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∆ραστηριότητα:  10.01 Σύνταξη μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

∆ραστηριότητα: Σύνταξη μηνιαίων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Κωδικός: 10.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος ∆ανείων 

Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ(ΓΕΝΙΚΑ) ΚΑΘΟΛΙΚΑ 

Τα οικονομικά καθολικά είναι κανονικά τα βασικά λογιστικά αρχεία της επιχείρησης 

(αρχεία της λογιστικής οργάνωσης). Το ονομαστικό ή γενικό καθολικό θα είναι βασικά 

(χαρακτηριστικά) το κεντρικό σύστημα που θα καταγράψει το συνολικό κόστος, το 

εισόδημα και τα ισοζύγια (υπόλοιπα) σε μια συνοπτική (συνοψισμένη) μορφή. Αυτό 

το καθολικό λαμβάνει τα ισοζύγια (υπόλοιπα) και τα εισοδηματικά στοιχεία από τα 

συστήματα επεξεργασίας κατά τη δοσοληψία και τα στοιχεία δαπανών από άλλα κα-

θολικά λογιστικής όπως οι λογαριασμοί πληρωτέοι και οι εισπρακτέοι, η οι μισθοδοτι-

κή κατάσταση και πάγια ενεργητικά. Το καθολικό θα αποθηκεύσει τα στοιχεία κατά 

λογαριασμό (ένας λογαριασμός (που) είναι ένας καταγραμμένος κατάλογος οικονομι-

κών συναλλαγών παρόμοιας φύσης και που εμφανίζεται εντός μιας οικονομικής πε-

ριόδου υποβολής εκθέσεων). 

Τα οικονομικά καθολικά θα είναι συνήθως η πηγή της νομικής-τυπικής οικονομικής 

αναφοράς υποβολής της έκθεσης και θα διατηρούν φυλάξουν σε επίπεδο λογαρια-

σμών λεπτομερή στοιχεία, ως ελάχιστο, από το νομικό πρόσωπο. Τα περισσότερα 

καθολικά φυλάσσουν επίσης τα στοιχεία σε χαμηλότερο επίπεδο για το διοικητικό 

έλεγχο, μοιράζοντας γενικά τα δεδομένα σε μεμονωμένα κέντρα ευθύνης. Το ονομα-

στικό καθολικό μπορεί επίσης να φυλάξει τα προϋπολογιστικά (δημοσιονομικά) και 

προγενέστερα στοιχεία περιόδου για συγκριτικούς λόγους. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Τα περισσότερα οικονομικά καθολικά παρέχουν επίσης κάποια διοικητική υποβολή 

έκθεσης δεδομένου ότι περιλαμβάνουν κάποια κατανομή δαπανών μεταξύ των κέ-

ντρων υπηρεσιών και των κέντρων κέρδους και δαπανών. Οι δαπάνες όπως οι δα-

πάνες εγκαταστάσεων, οι δαπάνες συστημάτων, οι διοικητικές δαπάνες, τα χαρτικά 

και οι προμήθειες, οι δαπάνες επικοινωνιών, του ανθρώπινου δυναμικού, και οι δα-

πάνες άλλων κεντρικών υπηρεσιών μπορούν ήδη να διατεθούν από τα νέα κέντρα 

κόστους στους χρήστες σε κάποια βάση. 

Για τις βασισμένες σε δραστηριότητες πληροφορίες, είναι απαραίτητο να εξεταστούν 



 
 

223

αυτές οι κατανομές εξόδων και να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλες ως τμήμα της 

ανάθεσης δαπανών για τις δραστηριότητες. Όπου οι στόχοι των activity-based πλη-

ροφοριών περιλαμβάνουν μια ανάγκη για μια καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών 

υποστήριξης, μπορεί να είναι πιό σωστό αρμόζον ώστε να αντιστραφούν αυτές οι 

κατανομές και να αντιμετωπιστούν τα τα αρχικά κέντρα (νέα κέντρα) κόστους σαν 

οποιαδήποτε κέντρα δραστηριότητας προκειμένου να βοηθηθεί η ανάλυση της υπο-

στήριξης των δραστηριοτήτων.  

Μερικές από αυτές τις κατανομές μπορούν να είναι ένας λογικός τρόπος να συμπερι-

λάβουν τις άμεσες δαπάνες για να προσφερθεί μια υπηρεσία. Οι εγκαταστάσεις, οι 

επικοινωνίες και η τεχνολογία είναι γενικά ένα απαραίτητο μέρος του περιβάλλοντος 

που απαιτείται για ένα άτομο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και επομένως να 

υπάρχει κάποιο επιχείρημα για την εύρεση μιας λογικής μεθόδου για να δώσουμε 

αυτές τις δαπάνες στους χρήστες. Ακόμα εάν οι προκύπτουσες πληροφορίες πρόκει-

ται να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις αποφάσεις σχετικά με τη κατασκευή 

ή την ανάπτυξη της επιχειρήσεις, ο συνυπολογισμός ενός διατιθέμενου κόστους των 

εγκαταστάσεων μπορεί να παρέχει τα λανθασμένα αποτελέσματα.  

Επομένως τα στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συ-

στατικά στοιχεία να μπορούν να χωριστούν αν είναι απαραίτητο για την τελική από-

φαση. Μπορεί επομένως να έχει νόημα να κρατηθούν μερικές δαπάνες χωριστά, εάν 

οι πληροφορίες θα απαιτηθούν τακτικά. ∆εν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος να 

χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους τύπους δαπανών και δραστηριοτήτων. Κάθε οικονο-

μικός οργανισμός (οικονομικό όργανο) μπορεί να τους μεταχειριστεί διαφορετικά. 

 
        
 
∆ραστηριότητα:  10.02 Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

∆ραστηριότητα: Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Κωδικός: 10.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα: 10.03 Σύνταξη  μηνιαίων προϋπολογισμών.  

∆ραστηριότητα: Σύνταξη  μηνιαίων προϋπολογισμών. 

Κωδικός: 10.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εκμεταλλεύεται σε μέγιστο βαθμό 

όλων των ειδών τους πόρους της και να γνωρίζει τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις αλλά 

και τα προσδοκώμενα οφέλη κατά το δυνατόν νωρίτερα. Αναλυτικότερα η εφαρμογή 

των προϋπολογισμών συμβάλλει στην πραγματοποίηση των ακολούθων: 

Ωθεί τους μάνατζερ να προγραμματίσουν. Η ύπαρξη προϋπολογισμών αναγκάζει 

κατά κάποιο τρόπο τους μάνατζερ να αποστασιοποιηθούν από τα καθημερινά τους 

καθήκοντα και να εξετάσουν το ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση καθώς και τη συμ-

βολή τους στους μελλοντικούς της στόχους. Η συνειδητοποίηση των ευρύτερων στό-

χων καθώς και των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται η επιχείρηση 

μπορούν να διευρύνουν τον τρόπο δράσης των στελεχών στις λειτουργικές δραστη-

ριότητες. 

Αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το μέλλον της επιχείρησης και κατά συνέπεια μειώνει 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις μελλοντικές της δραστηριότητες. Οι διαφορε-

τικές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις των αποκεντρωμένων τμημάτων, 

αναφορικά με τους πόρους της επιχείρησης, μπορεί να μην είναι εμφανής στην αρχή 

αν δεν παρουσιαστούν σε ένα συγκεντρωτικό προϋπολογισμό (budget). Ο συνδυα-

σμός των επιμέρους προϋπολογισμών θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανού πλεο-

νάσματος ή ελλείμματος των πόρων, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται πιο σωστά το 

κόστος για τη χρήση των εν λόγω πόρων. 

Ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων. Η διαδικασία 

κατάρτισης του προϋπολογισμού έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση των πληροφοριών 

αναφορικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες για την επιχείρηση, σε όλους τους 

τομείς και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχεί-

ρηση. Η διάδοση αυτή των πληροφοριών βοηθά στο συντονισμό των στόχων που 

έχουν τεθεί και την εξεύρεση επαρκών πόρων για την επίτευξη τους. Ειδικά σε περι-

πτώσεις όπου μια επιχείρηση λειτουργεί σε πολλές ανομοιογενείς αγορές μέσω Βα-

σικές Έννοιες Προϋπολογισμού ο προϋπολογισμός εξυπηρετεί στη διάδοση των κα-

θορισμένων στόχων των μελών της επιχείρησης, με τρόπο κατανοητό για όλα τα 

στελέχη της, ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις και οι τυχόν αποκλίσεις από την 

σχεδιαζόμενη πολιτική. 
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Σχέδιο δράσης. Η καθεαυτή διαδικασία του προϋπολογισμού δίνει πληροφορίες στη 

διοίκηση σχετικά με την δυνατότητα πραγματοποίησης των επιδιωκόμενων λειτουρ-

γιών και ενεργειών δράσης αλλά και την καταλληλότητα τους και βοηθάει τη διοίκηση 

να αναγνωρίσει τους παράγοντες εκείνους που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία των 

στόχων. Αν διαπιστωθεί ότι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί είναι ανέφικτες ή 

ακατάλληλες, δίνεται το έναυσμα για αναπροσαρμογή και διορθωτικές κινήσεις για να 

σχηματιστεί ο τελικός προϋπολογισμός. Έτσι τα στελέχη έχουν μια πιο καθαρή εικό-

να για τα καθήκοντα τους καθώς και τι περιμένει η διοίκηση από αυτά. 

Τρόπος μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης. Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι 

αυτή ίσως είναι η πιο σημαντική παράμετρος του προϋπολογισμού. Η προετοιμασία 

και τελική μορφή του προϋπολογισμού προσφέρει ένα μέτρο συγκριτικής προτυπο-

ποίησης (benchmark) τόσο για την εταιρεία, όσο για τη απόδοση των επιμέρους στε-

λεχών. Η σύγκριση των προϋπολογιστικών προγραμμάτων με την πραγματική ε-

μπειρία αποτελεί πηγή επαναπληροφόρησης σχετικά με την ποιότητα του προγραμ-

ματισμού, τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον και στην εφικτότητα των δρα-

στηριοτήτων. Τα στελέχη με αυτόν τον τρόπο καθίσταται υπεύθυνα για το μέρος του 

προϋπολογισμού για το οποίο είναι υπεύθυνα. Οι προϋπολογισμοί ενθαρρύνουν ε-

πίσης τη χρησιμοποίηση του «management by exception», αφού είναι απαραίτητο 

για τους managers να διερευνήσουν μόνο τις διαστάσεις των λειτουργιών οι οποίες 

θα μπορούσαν να αποδώσουν περισσότερο από τα αναμενόμενα (δηλαδή να προ-

τείνουν κάποιους νεωτερισμούς, αλλαγές κτλ.). 

6) Σύγκλιση στόχων. Η διαδικασία του προγραμματισμού και του ελέγχου είναι επα-

ναλαμβανόμενη και βοηθά στο «πάντρεμα» των στόχων της επιχείρησης με εκείνους 

των επιμέρους φορέων της  (δηλαδή οδηγεί στην σύγκλιση στόχων μεταξύ των επι-

μέρους τμημάτων της επιχείρησης και της ίδιας της επιχείρησης). 

 

 
 
∆ραστηριότητα:  10.04  Σύνταξη  ετήσιων προϋπολογισμών. 

∆ραστηριότητα: Σύνταξη  ετήσιων προϋπολογισμών. 

Κωδικός: 10.04   

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:10.05 Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-

παθητικού. 

∆ραστηριότητα: Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων δι-

αχείρισης ενεργητικού-παθητικού. 

Κωδικός: 10.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Αριθμός συνεδριάσεων 

Περιγραφή: Στη τραπεζική, η διαχείριση παθητικού κεφαλαίου, είναι η πρακτική της 

διαχείρισης κινδύνων που προκύπτουν μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Οι τράπε-

ζες αντιμετωπίζουν αρκετές παρόμοιες καταστάσεις κινδύνων όπως ο κίνδυνος ρευ-

στότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο λειτουργικός κίνδυνος. Η ALM είναι το εργα-

λείο διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίου και ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τρά-

πεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 

 

 
 
 
∆ραστηριότητα: 10.06 Αποδοχή – απόρριψη των εκθέσεων διαχείρισης ενεργητικού-

παθητικού.  

∆ραστηριότητα: Αποδοχή – απόρριψη των εκθέσεων δια-

χείρισης ενεργητικού-παθητικού.  

Κωδικός: 10.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Αριθμός συνεδριάσεων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα: 11 Τιμολογιακή πολιτική στεγαστικών προϊόντων ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙ-

ΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Τιμολογιακή πολιτική στεγαστικών προ-

ϊόντων 

Κωδικός: 11 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Η τιμολογιακή πολιτική στις τράπεζες αφορά τον καθορισμό του ύψους 

των αμοιβών των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή των τόκων και προμηθειών, 

ανάλογα με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τη μια και τα δεδομένα 

της αγοράς από την άλλη. Με την τιμολογιακή πολιτική επιδιώκεται να συνδυαστούν: 

οι στόχοι της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας, με το στόχο της μεγαλύτερης δυ-

νατής διεύρυνσης του μεριδίου της αγοράς 

Ο πρώτος στόχος επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση του κόστους και την τιμολό-

γηση στο μέγιστο των επιτρεπόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ορίων, ενώ ο 

δεύτερος επιτυγχάνεται με τη μείωση των ζητούμενων τόκων και προμηθειών στις 

χορηγήσεις, ή την αύξηση των προσφερομένων τόκων στις καταθέσεις. Κάθε τράπε-

ζα καθορίζει την τιμολογιακή της πολιτική στη χρυσή τομή μεταξύ αυτών των δύο 

στόχων. 

Κάθε τράπεζα καθορίζει την τιμολογιακή της πολιτική στη χρυσή τομή μεταξύ αυτών 

των δύο στόχων. Η χρυσή αυτή τομή στηρίζεται τόσο στις υπάρχουσες δυνατότητες 

(ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, άρα και προσφερόμενων υπηρε-

σιών, διάρθρωση του κόστους), όσο και στους στρατηγικούς στόχους που βάζει η 

∆ιοίκηση (διεύρυνση του μεριδίου αγοράς σε ορισμένες αγορές, σταθεροποίηση 

Στον τραπεζικό χώρο, η τιμή έχει διάφορες μορφές, κυριότερες από τις οποίες είναι 

το επιτόκιο, διάφορες επιβαρύνσεις για συγκεκριμένες συναλλαγές που αντιπροσω-

πεύουν το κόστος συναλλαγής και διάφορες πάγιες παρακρατήσεις για τις αμοιβές 

τραπεζικών εργασιών (Λυμπερόπουλος, Κ. 2004). 

Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κεφαλαίου που δανείζει η τράπεζα ενώ 

οι επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν το κόστος των υπηρεσιών και οι πάγιες αμοιβές 

αφορούν συμπληρωματικές τραπεζικές εργασίες όπως είναι η διανομή, η προώθηση 

και το προϊόν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σχετική έλλειψη τυποποίησης 

στα τραπεζικά προϊόντα, επιτρέπουν, ορισμένες φορές, τη διαφοροποίηση των τι-

μών. ∆ηλαδή, η ίδια υπηρεσία να τιμολογείται διαφορετικά σε διαφορετικούς πελάτες. 

Γενικώς, η τιμολόγηση ασκείται με μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες. 
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Η τιμολόγηση σε μία τράπεζα δεν είναι μία απομονωμένη λειτουργία - υπάρχει μία 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων στοιχείων  

το ύψος των επιτοκίων και άλλοι παράγοντες της τιμολόγησης ελέγχονταν και καθο-

ρίζονταν από τις νομισματικές αρχές κάθε χώρας, 

H ολιγοπωλιακή διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς δεν επιτρέπει αύξηση των τιμο-

λογίων διότι αυτό απλά θα σήμαινε απομάκρυνση πελατών και απώλεια εσόδων, αλ-

λά ούτε μείωση διότι αυτό θα σήμαινε συνακόλουθη μείωση των τιμών και από τους 

ανταγωνιστές χωρίς τελικά κανένα όφελος για την τράπεζα και 

η έλλειψη τυποποίησης στα τραπεζικά προϊόντα δε διευκολύνει τον καθορισμό των 

τιμών και την σύγκριση εκ μέρους των καταναλωτών. 

 

Οι στόχοι τιμολόγησης θα μπορούσαν να τεθούν ως εξής: 

 Η μεγιστοποίηση του κέρδους 

 Η μεγιστοποίηση των πωλήσεων 

 Η αντιμετώπιση των κινήσεων του ανταγωνισμού 

 Η επίτευξη και η διατήρηση της επιθυμητής ρευστότητας 

 Η δημιουργία εικόνας ποιοτικής ανωτερότητας και υψηλού κύρους 

 Η ηγεσία ποιότητας 

 Η ηγεσία κόστους 

 Η ηγεσία σε μερίδιο αγοράς 

 Η αποθάρρυνση εισόδου νέων ανταγωνιστών 

 Η προσέλκυση νέων πελατών 

 Η επέκταση της αγοράς 
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∆ραστηριότητα: 11.00 Ανάπτυξη στεγαστικών προϊόντων.  ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Ανάπτυξη στεγαστικών προϊόντων. 

Κωδικός: 11.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα: 11.01 Έρευνα αγοράς.   
∆ραστηριότητα: Έρευνα αγοράς. 

Κωδικός: 11.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα: 11.02 Ποιοτικός έλεγχος στεγαστικών προϊόντων (περιβάλλον, δοκι-

μή και δημιουργία σεναρίων).  

∆ραστηριότητα: Ποιοτικός έλεγχος στεγαστικών προϊό-

ντων (περιβάλλον δοκιμών και δημιουρ-

γία σεναρίων). 

Κωδικός: 11.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 

 

∆ραστηριότητα:11.03 Σχεδιασμός και έρευνα νέων στεγαστικών προϊόντων(δανείων). 

∆ραστηριότητα: Σχεδιασμός και έρευνα νέων στεγαστι-

κών προϊόντων(δανείων). 

Κωδικός: 11.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: Οι Ελληνικές τράπεζες έχουν αποκεντρώσει το Μάρκετινγκ στις περιφε-

ρειακές τους ∆ιευθύνσεις, ενώ υπάρχουν και υπεύθυνοι Μάρκετινγκ στα καταστήμα-

τα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εκπόνησης μελετών για τις τοπικές αγορές και υλο-

ποίησης των προγραμμάτων Μάρκετινγκ της περιφέρειας ή του καταστήματος. 

Τα τελευταία χρόνια οι ∆ιευθύνσεις Μάρκετινγκ και Πληροφορικής άρχισαν πολύ στε-
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νότερη συνεργασία απ' ό,τι στο παρελθόν, δεδομένου ότι τα σύγχρονα τραπεζικά 

προϊόντα στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Πληροφορική και αυτή μπορεί να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα τον Μάρκετινγκ και την ανταγωνιστική θέση της 

τράπεζας με τη βελτίωση των σχέσεων με τον πελάτη και τη δημιουργία προϊόντων 

που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του. 

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στο Μάρκετινγκ να αναγνωρίζει καλύτερα το προφίλ, τις 

ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών και κατ' αυτόν τον τρόπο να 

διαμορφώνει στρατηγικές, στοχεύοντας με αποτελεσματικότερα εργαλεία για κάθε 

αγορά-στόχο. 

Ακόμη και σήμερα όμως, πολλές τράπεζες είναι προσανατολισμένη στο προϊόν και 

όχι στην αγορά, υποφέρουν από αναποτελεσματικές μορφές συνεργασίας μεταξύ 

των ∆ιευθύνσεων τους και έχουν οργανωμένες τι; βάσεις δεδομένων τους κατά λο-

γαριασμό και όχι κατά πελάτη.  

 

∆ραστηριότητα: 11.04 Εκπαίδευση.  

∆ραστηριότητα: Εκπαίδευση. 

Κωδικός: 11.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πλήθος ∆ανείων 

Οδηγός κόστους:  

Περιγραφή: Οι τραπεζικοί πελάτες πλέον είναι καλύτερα  ενημερωμένοι  με αποτέλε-

σμα  να  επιζητούν ολοένα  και  περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες προκειμέ-

νου να φθάσουν στην απόφαση αγοράς τραπεζικού προϊόντος. Στα πλαίσια αυτά και 

σε συνάρτηση με την υιοθέτηση από τις τράπεζες της πελατοκεντρικής αντίληψης ο 

τραπεζικός υπάλληλος «μεταμορφώνεται» από απλό διεκπεραιωτή τραπεζικών ερ-

γασιών σε σύμβουλο -πωλητή, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο 

προσωποποιημένες σχέσεις με τους πελάτες. 

Εκπαίδευση. Ποιες δυνάμεις της επιχείρησης πρέπει να αξιοποιηθούν και ποιες αδυ-

ναμίες να βελτιωθούν, ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες του είδους και της ποιότη-

τας που οι πελάτες χρειάζονται κατά τον τρόπο που τις χρειάζονται; 

Ποια είναι η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού με τις προδιαγραφές σε επί-

πεδο εκπαίδευσης, ικανότητες και εμπειρίες που απαιτούνται για την προσφορά νέ-

ων ή βελτιωμένων υπηρεσιών; 

Ποιοι είναι οι απαιτούμενοι υλικοί πόροι; 

Ποια τεχνογνωσία απαιτείται για την ανάπτυξη και παραγωγή των 

υπηρεσιών 

Υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού σχεδιασμού της διαδικασίας του σχεδιασμού, λό-
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γω ελλιπούς υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση, ελλιπούς ενημέρωσης και ανε-

παρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού για τους ρόλους τους στο σχεδιασμό και α-

νυπαρξίας 

καθιερωμένων διαδικασιών και μεθόδων. 

Ο σημερινός πελάτης που εισέρχεται στην Τράπεζα με σκοπό να λάβει ένα κατανα-

λωτικό - στεγαστικό δάνειο θέλει να είναι ή είναι καλύτερα ενημερωμένος από ότι στο 

παρελθόν για το προϊόν που προτίθεται να αγοράσει. Ο πελάτης ζητάει πληροφορίες 

για το επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων και την καλύτερη διαδικασία 

εξόφλησης τους, την πιθανή ποινή με την οποία θα επιβαρυνθεί σε περίπτωση μερι-

κής ή και ολικής πρόωρης αποπληρωμής της χορήγησης καθώς επίσης και τον τρό-

πο υπολογισμού της. 

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα καλείται το τραπεζικό στέλεχος να δώσει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες και διευκρινίσεις σε οτιδήποτε δεν είναι σαφές και χρήζει μεγαλύτερης 

ανάλυσης και επεξήγησης. Η εκπαίδευση του τραπεζικού στελέχους πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε όχι μόνο να καλύπτει τις απορίες του πιθανού πελάτη αλλά συνάμα και 

να προωθεί το προϊόν επικεντρώνοντας στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και ανα-

λύοντας τα πραγματικά οφέλη που θα έχει ο υποψήφιος πελάτης από τη συνεργασία 

του με την Τράπεζα. Άλλωστε η σωστή ενημέρωση που παρέχεται στον πελάτη δεν 

αφορά μόνο το στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης αλλά και όλο το διάστημα 

αποπληρωμής της χορήγησης. 

 
 
∆ραστηριότητα: 11.05 Πολιτική επιτοκίων στεγαστικών προϊόντων. 

∆ραστηριότητα: Πολιτική επιτοκίων στεγαστικών προϊό-

ντων. 

Κωδικός: 11.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: Η τιμολογιακή πολιτική για τον καθορισμό των διαφόρων επιτοκίων δα-

νεισμού διαμορφώνεται συνυπολογίζοντας: 

 Το κόστος του χρήματος (κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας για την άντληση 

κεφαλαίων από τους καταθέτες ή από άλλες τράπεζες). Κάθε τράπεζα έχει φυσι-

κά διαφορετικό μέσο κόστος άντλησης χρήματος γιατί έχει διαφορετική σύνθεση 

καταθέσεων. 

 Το λειτουργικό κόστος που προκύπτει από την ετοιμότητα προς παροχή και την 

απασχόληση ανθρώπινων και υλικών πόρων για την παροχή της υπηρεσίας δα-

νειοδότησης του πελάτη. 
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 Το κόστος επισφάλειας που καλύπτει το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής 

των χρημάτων που εκταμιεύθηκαν. 

 Το περιθώριο κέρδους της Τράπεζας (στην Ελλάδα 1,5% - 3% το 2003-2004) 

 
 
∆ραστηριότητα: 11.06 ∆ιανομή του στεγαστικού προϊόντος  στο δίκτυο καταστημά-

των και στη δευτερογενή αγορά.  

∆ραστηριότητα: ∆ιανομή του στεγαστικού προϊόντος  στο 

δίκτυο καταστημάτων και στη δευτερογε-

νή αγορά. 

Κωδικός: 11.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: 

 



 
 

233

∆ραστηριότητα: 12 Τεκμηρίωση και υλοποίηση ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Τεκμηρίωση και υλοποίηση 

Κωδικός: 12 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Η ∆ιεύθυνση Κτηματικής πίστης είναι αρμόδια για τη σχεδίαση, προώθη-

ση και διαχείριση των  στεγαστικών προϊόντων. Η συνεργασία της συγκεκριμένης 

∆ιεύθυνσης με τους άλλους Τομείς και ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας, όπως η ∆ιεύθυνση 

πληροφορικής και η ∆ιεύθυνση Marketing, συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και επιτυ-

χία των στόχων και στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διεύθυνσης στεγα-

στικής πίστης. 

1)Η ∆ιεύθυνση Κτηματικής Πίστης. είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση των δανείων και  

παρακολουθεί τη διαδικασία τους.  

2) Με τον παραπάνω τρόπο επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

Η εξασφάλιση της σωστής και ενιαίας εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής 

Η αποτελεσματική διοχέτευση των αιτήσεων για χορηγήσεις μέσα σε όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων και διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια και ακρίβεια της πληροφο-

ρίας. 

Η αποτελεσματική παρακολούθηση της διαδικασίας εισαγωγής των πληροφοριών 

των πελατών. 

3) Υπολογίζεται η παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών απαίτησης με 

προσημείωση και λαμβάνει υπόψη τις πιθανές ταμειακές εισροές από την απόκτηση 

και πώληση του προσημειωμένου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την πι-

θανότητα κατάσχεσής του. 

4) επισκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απαιτήσεις που έχουν υποστεί απο-

μείωση της αξίας τους και τουλάχιστον μία φορά το έτος, διενεργεί επανεξέταση των 

υφιστάμενων εκτιμήσεων. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέλθουν στην αξία και στο 

χρόνο είσπραξης των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις, λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή του ύψους των υφιστάμε-

νων προβλέψεων απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων, η οποία πραγματοποιείται 

με χρέωση ή πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού «απομείωση αξίας απαιτήσε-

ων». 

5) Οι απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση ομοειδή χαρακτηριστικά πιστωτικού 

κινδύνου. Τα δάνεια σε επιχειρήσεις ομαδοποιούνται βάσει των ημερών καθυστέρη-

σης, του τύπου του δανείου, του τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης και του με-
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γέθους αυτής, του τύπου των εξασφαλίσεων και λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών 

πιστωτικού κινδύνου. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ομαδοποιούνται αντίστοι-

χα βάσει των ημερών καθυστέρησης και του τύπου του δανείου. 

6) Τα παραπάνω χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των μελλοντι-

κών ταμειακών ροών σε κοινές ομάδες απαιτήσεων με την έννοια ότι είναι ενδεικτικά 

της δυνατότητας των πιστούχων να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, και συνεκτιμώ-

μενα με τα ιστορικά δεδομένα απομείωσης της αξίας απαιτήσεων των ομάδων απο-

τελούν τη βάση για τον υπολογισμό της απομείωσης της αξίας τους. Τα ιστορικά δε-

δομένα απομείωσης της αξίας απαιτήσεων αναπροσαρμόζονται με τα τρέχοντα, 

προκειμένου να απεικονίσουν τις παρούσες συνθήκες οι οποίες δεν υφίσταντο και 

δεν είχαν επηρεάσει τα ιστορικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν και να εξα-

λείψουν τυχόν επιδράσεις τους στην παρούσα περίοδο. 

7) Οι προβλέψεις ζημιών από απαιτήσεις κατά πελατών που σχηματίζονται είναι α-

ποτέλεσμα συνεχούς αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων και των πι-

θανών ζημιών του. 

8) Μία απαίτηση υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας της όταν η αποπληρωμή 

του κεφαλαίου ή / και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, παρουσιά-

ζει καθυστέρηση περισσότερο από 90 ημέρες και / ή όταν υπάρχουν βάσιμες ενδεί-

ξεις, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης, οι οποίες καταδεικνύουν ότι ο δανειολήπτης 

δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Συνήθως, ως βά-

σιμες ενδείξεις απομείωσης θεωρούνται η σημαντική οικονομική δυσχέρεια του δα-

νειολήπτη, η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητάς του και η πιθανότητα χρεο-

κοπίας του. 

9) Για την εκτίμηση των ταμειακών ροών, η διοίκηση διενεργεί εκτιμήσεις για την οι-

κονομική κατάσταση του συγκεκριμένου πελάτη καθώς και για την καθαρή ρευστο-

ποιήσιμη αξία οποιουδήποτε προσημειωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εγγύησης. 

Κάθε απαίτηση που έχει υποστεί απομείωση της αξίας της αξιολογείται, με βάση τα 

ιδιαίτερα δεδομένα της, ενώ η ακολουθούμενη μεθοδολογία και οι εκτιμήσεις για τις 

ανακτήσιμες ταμειακές ροές της απαίτησης, επανεξετάζονται από ανεξάρτητα μέρη. 

10) Για την εκτίμηση της απαιτούμενης πρόβλεψης, διενεργούνται παραδοχές για το 

καθορισμό τόσο του τρόπου μοντελοποίησης των ζημιών, όσο και για το καθορισμό 

των απαιτούμενων παραμέτρων, με βάση την εμπειρία και τις υφιστάμενες οικονομι-

κές συνθήκες. 

11) Η ακρίβεια των προβλέψεων που διενεργούνται εξαρτάται από το πόσο καλά ε-

κτιμώνται οι αναμενόμενες ταμειακές ροές στη περίπτωση των μεμονωμένων προ-

βλέψεων, καθώς και από το μοντέλο των παραδοχών και παραμέτρων που χρησι-
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μοποιείται για το καθορισμό των προβλέψεων σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Παρόλο 

που τα παραπάνω εμπεριέχουν υποκειμενική κρίση, η διοίκηση πιστεύει ότι οι διε-

νεργηθείσες προβλέψεις είναι λογικές και δικαιολογούνται επαρκώς. 

12) η Τράπεζα διατηρεί κατάσταση παρακολούθησης των εμπορικών πιστοδοτήσεων 

για τις οποίες οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων είναι ληξιπρόθεσμες για 

περίοδο τριών μηνών, αλλά δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί στις χορηγήσεις σε καθυ-

στέρηση. Τα στελέχη των πιστοδοτήσεων που είναι υπεύθυνα για τους πελάτες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου οι συγκεκριμένες 

χορηγήσεις να μη μεταφερθούν στις χορηγήσεις σε καθυστέρηση και ταυτόχρονα 

υποβάλλουν σχετικές μηνιαίες αναφορές. 

13) Η αναγνώριση του εσόδου από επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια διακόπτεται 

όταν η αποπληρωμή του κεφαλαίου και / ή η είσπραξη των τόκων θεωρείται αμφίβο-

λη, γεγονός το οποίο αντιστοιχεί σε δάνεια με περίοδο καθυστέρησης μέχρι 180 ημέ-

ρες, ή νωρίτερα εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία του οφειλέτη ή εκδότη του τίτλου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

14) Έσοδα τόκων τα οποία έχουν καταστεί δεδουλευμένα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί 

και αφορούν είτε δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός έχει διακοπεί είτε δάνεια τα οποία 

έχουν διαγραφεί, δεν περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «τόκοι και εξομοιούμενα έσο-

δα» έως ότου εισπραχθούν. 

 

 
∆ραστηριότητα: 12.00 Προσχέδιο νέου στεγαστικού προϊόντος προς έγκριση. ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Προσχέδιο νέου στεγαστικού προϊόντος 

προς έγκριση. 

Κωδικός: 12.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Αριθμός συνεδριάσεων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα: 12.01 ∆ιοικητική έγκριση νέου στεγαστικού προϊόντος. 

∆ραστηριότητα: ∆ιοικητική έγκριση νέου στεγαστικού 

προϊόντος. 

Κωδικός: 12.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Αριθμός συνεδριάσεων 

Περιγραφή: 

 

 
 
∆ραστηριότητα: 12.02 Έγκριση πολιτικής  από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

∆ραστηριότητα: Έγκριση πολιτικής  από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο. 

Κωδικός: 12.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Αριθμός συνεδριάσεων 

Περιγραφή: ∆ιοικητική Πολιτική    Οι πολιτικές είναι κανόνες που εκφράζουν τα όρια 

μέσα στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι αποφάσεις, σε κάποια συγκεκριμένη χρο-

νική περίοδο και μέσα στα πλαίσια της αποφασισθείσας στρατηγικής κατεύθυνσης, 

δηλαδή είναι γενικές διακηρύξεις που καθοδηγούν τη σκέψη και τις ενέργειες κατά τη 

λήψη αποφάσεων. Τις διαδικασίες και τους κανόνες, που εντάσσονται στα πλαίσια 

της διαμορφούμενης στρατηγικής. 

Έλεγχος 

Οι ∆ιοικήσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά 

χρονικά διαστήματα το βαθμό απόκλισης από τους στόχους του Μάρκετινγκ που ο-

φείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και να αναζητούν τα αίτια. 

Κάθε τράπεζα (εκτός από την εκδοτική) σταθμίζει και αναλαμβάνει σε διαφορετικό 

βαθμό τους εξής κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη λειτουργία της: 

τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους κανόνες, που εντάσσονται στα πλαίσια της δια-

μορφούμενης στρατηγικής. 

Οι πολιτικές είναι κανόνες που εκφράζουν τα όρια μέσα στα οποία θα λάβει χώρα η 

δράση, σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μέσα στα πλαίσια της αποφα-

σισθείσας στρατηγικής κατεύθυνσης, δηλαδή είναι γενικές διακηρύξεις που καθοδη-

γούν τη σκέψη και τις ενέργειες κατά τη λήψη αποφάσεων.  
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∆ραστηριότητα: 12.03  ∆ιανομή της πολιτικής. 

∆ραστηριότητα: ∆ιανομή της πολιτικής. 

Κωδικός: 12.03   

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος ∆ανείων 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα: 12.04  Έλεγχος συμμόρφωσης. 

∆ραστηριότητα: Έλεγχος συμμόρφωσης. 

Κωδικός: 12.04   

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή:  

Η πολιτική της τράπεζας είναι ότι δεν επιθυμεί πελάτες με μέσο υπόλοιπο καταθέσε-

ων μικρότερο από κάποιο όριο. 

Πρέπει να ασκηθεί επιλεκτική χορηγητική πολιτική με την έννοια ότι η προσέλκυση 

νέας πελατείας θα περιορισθεί σε πελάτες με αναμενόμενη αποδοτικότητα εργασιών 

πάνω από ένα επιθυμητό όριο. 

 

 
 
∆ραστηριότητα: 12.05  Προτάσεις ,αλλαγές.         

∆ραστηριότητα: Προτάσεις ,αλλαγές.         

Κωδικός: 12.05   

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 :     ∆ραστηριότητα:  2  Στεγαστική Πίστη   ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο    

∆ραστηριότητα: Στεγαστική Πίστη    

Κωδικός: 2 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Στεγαστική πίστη είναι η κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών σε ευρώ η σε 

ξένο νόμισμα για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή, συ-

ντήρηση ή βελτίωση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης είτε προορίζονται για ιδιό-

χρηση είτε για εκμετάλλευση, καθώς επίσης και για αγορά οικοπέδων που προορίζο-

νται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη. 

Αντικείμενο στεγαστικής πίστης 

Τα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες έχουν σκοπό να χρηματοδοτήσουν την αγορά, 

ανέγερση, επισκευή, αποπεράτωση, βελτίωση, συντήρηση κλπ. ιδιωτικής κατοικίας, 

κύριας ή εξοχικής και επαγγελματικής στέγης, είτε προορίζονται για ιδιόχρηση, είτε 

για εκμετάλλευση και αγορά οικοπέδων που προορίζονται για κατοικία ή επαγγελμα-

τική στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το ακίνητο να βρίσκεται εντός σχεδίου 

ή να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια οικοδομής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. ∆υ-

νατότητα δανεισμού έχουν και οι ελληνικές και διεθνείς εταιρίες, με δραστηριότητα 

την εκμετάλλευση ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες ή επαγγελματική στέγη.   

∆ικαιούχοι στεγαστικών δανείων 

1 ) Φυσικά πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (και ομογενείς) 

2) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε.  

3) Υπήκοοι κρατών μη μελών της Ε.Ε., αρκεί να μένουν και να φορολογούνται του-

λάχιστον 3 χρόνια στην Ελλάδα. 
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∆ραστηριότητα:  20 Υπογραφή της αίτησης  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Υπογραφή της αίτησης 

Κωδικός: 20 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Οι λόγοι για τους οποίους ένας πελάτης κάνει αίτηση για στεγαστικό δά-

νειο είναι οι εξής: 

 Αγορά ακινήτου: αφορά στην αγορά ακινήτου η οικοπέδου 

 Ανέγερση ακινήτου: αφορά στην εξ αρχής κατασκευή κτιρίου. 

 Αποπεράτωση ακινήτου: αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών σε ημιτελές κτίριο. 

 Επέκταση ακινήτου: αφορά στην αύξηση του μεγέθους κτιρίου. 

 Βελτίωση ακινήτου: αφορά στην μεταβολή που αυξάνει το χρόνο ωφέλιμης «ζωής» 

του κτιρίου. 

 Επισκευή ακινήτου: αφορά στην αποκατάσταση βλάβης σε κτίριο με σκοπό την επα-

ναφορά του στην αρχική κατάσταση. 

 Συντήρηση ακινήτου: αφορά στην τεχνική επέμβαση με σκοπό τη διατήρηση του κτι-

ρίου στην αρχική κατάσταση. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστούν δύο έννοιες που χρησιμοποιού-

νται συχνά στην χορήγηση στεγαστικών δανείων και είναι το ακίνητο σκοπού και το 

ακίνητο εξασφάλισης. Ακίνητο σκοπού είναι το ακίνητο για το οποίο προορίζονται τα 

χρήματα του δανείου. Ακίνητο εξασφάλισης είναι το ακίνητο που θα προσημειωθεί 

από τη τράπεζα (προσημειωμένο).  

Το ακίνητο σκοπού και το ακίνητο εξασφάλισης μπορεί να ταυτίζεται (να είναι το ίδιο 

δανειοδοτούμενο και προσημειωτέο) ή να είναι διαφορετικό. Επίσης, μπορεί να υ-

πάρχει πάνω από ένα ακίνητο σκοπού. Π.χ. δάνειο για αγορά κατοικίας στο Πανόρα-

μα και επισκευή κατοικίας στη Χαλκιδική. Τέλος, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα 

από ένα ακίνητα προεξόφλησης.  

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων αφορά στη συ-

μπλήρωση της αίτησης και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Τα επιμέρους βήματα του σταδίου αυτού είναι τα ακόλουθα: 

1.Ο προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφιου δανειολήπτη. 

2. Η ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη για τα προϊόντα που μπορεί να κάνει 

χρήση καθώς και για την αναγκαιότητα χρήσης των παρερχόμενων ασφαλιστικών 

καλύψεων. 

3. Η έκδοση της προσφοράς. 
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4. Η αρχική αξιολόγηση του αιτήματος. 

5. Το άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ 

6. Η παραλαβή των δικαιολογητικών και η δημιουργία του φακέλου. 

7. Η δημιουργία της «αίτησης» και η υπογραφή της από τους ενεχόμενους στο δάνει-

ο. 

Τα απαραίτητα έντυπα για το πρώτο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης στε-

γαστικών δανείων είναι: 

Η αίτηση στεγαστικού δανείου. 

Ο προϋπολογισμός προβλεπόμενων έργων, όπου απαιτείται. 

 

 
 
 

∆ραστηριότητα:  20.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφι-

ου δανειολήπτη. 

∆ραστηριότητα: Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψή-

φιου δανειολήπτη. 

Κωδικός: 20.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος υλοποίησης  

Περιγραφή: 

  

 
∆ραστηριότητα:  20.01 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη για τα στεγαστικά 

προϊόντα των οποίων μπορεί να κάνει χρήση.  

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη 

για τα στεγαστικά προϊόντα των οποίων 

μπορεί να κάνει χρήση. 

Κωδικός: 20.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος υλοποίησης  

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  20.02 Έκδοση προσφοράς.  

∆ραστηριότητα: Έκδοση προσφοράς. 

Κωδικός: 20.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος υλοποίησης  

Περιγραφή:  

 

 

∆ραστηριότητα:  20.03 Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος. 

∆ραστηριότητα: Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος. 

Κωδικός: 20.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

     

 
∆ραστηριότητα:  20.04 Άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

∆ραστηριότητα: Άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο 

ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

Κωδικός: 20.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 

 

 

∆ραστηριότητα:  20.05 Παραλαβή των δικαιολογητικών και δημιουργία του φακέλου. 

∆ραστηριότητα: Παραλαβή των δικαιολογητικών και δημι-

ουργία του φακέλου. 

Κωδικός: 20.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  20.06 Υπογραφή της αίτησης από τους ενεχόμενους στο δάνειο. 

∆ραστηριότητα: Υπογραφή της αίτησης από τους ενεχό-

μενους στο δάνειο. 

Κωδικός: 20.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  21 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  Άνοιγμα λογαριασμού δανείου 

∆ραστηριότητα: Άνοιγμα λογαριασμού δανείου 

Κωδικός: 21 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Η έγκριση του δανείου από τη διεύθυνση κτηματικής πίστης αποτελεί το 

δεύτερο στάδιο της  διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων και περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα: 

1) Την ενημέρωση του καταστήματος για: 

α) Την έγκριση του αιτούμενου δανείου (έγκριση του αιτούμενου ποσού ή μικρότε-

ρου) 

β) Την απόρριψη του αιτήματος δανεισμού. 

2. Το άνοιγμα λογαριασμού δανείου. 

3. Την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου από το κατάστημα στην περίπτωση έγκρισης 

ή απόρριψης 

α) Να σημειωθεί ότι οι εγκρίσεις ισχύουν για 6 μήνες. 

β) Η έγκριση των εγγυημένων ελληνικού δημοσίου δανείων πραγματοποιείται στο 

κατάστημα.  

Τα απαραίτητα έντυπα για το δεύτερο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης 

στεγαστικών δανείων είναι: 

Ο φάκελος στεγαστικού δανείου από κεφάλαια της Τράπεζας. 

Ο υποφάκελος νομικού/ τεχνικού ελέγχου. 

Το δελτίο έγκρισης δανείου. 

Την επιστολή απόρριψης αιτήματος δανεισμού. 

 

 
 
∆ραστηριότητα: 21.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ημιουργία φακέλου στεγαστικού δανείου 

από την Τράπεζα.   

∆ραστηριότητα: ∆ημιουργία φακέλου στεγαστικού δανείου 

από την Τράπεζα.   

Κωδικός: 21.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  21.01 Είσπραξη των προβλεπόμενων δαπανών 

∆ραστηριότητα: Είσπραξη των προβλεπόμενων δαπα-

νών 

Κωδικός: 21.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

 
 
∆ραστηριότητα:  21.02 ∆ιαβίβαση της αίτησης στη ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης. 

∆ραστηριότητα: ∆ιαβίβαση της αίτησης στη ∆ιεύθυνση 

κτηματικής πίστης. 

Κωδικός: 21.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

 

 
 
∆ραστηριότητα:  21.03 Έγκριση των δανείων που είναι εγγυημένα από το ελληνικό 

δημόσιο (πραγματοποιείται στο κατάστημα). 

∆ραστηριότητα: Έγκριση των δανείων που είναι εγγυημέ-

να από το ελληνικό δημόσιο (πραγματο-

ποιείται στο κατάστημα). 

Κωδικός: 21.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 
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Περιγραφή: 

 
 
∆ραστηριότητα:  21.04 Ενημέρωση του καταστήματος για προέγκριση δανείου.  Επι-

στολή προέγκρισης δανείου.   

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του καταστήματος για προέ-

γκριση δανείου.  Επιστολή προέγκρισης 

δανείου.   

Κωδικός: 21.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  21.05 Ενημέρωση του καταστήματος για απόρριψη προέγκρισης. 

Επιστολή απόρριψης προέγκρισης δανείου.   

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του καταστήματος για απόρ-

ριψη προέγκρισης. Επιστολή απόρριψης 

προέγκρισης δανείου.   

Κωδικός: 21.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  21.06 Ενημέρωση του πελάτη από το κατάστημα  για προέγκριση 

του δανείου ή απόρριψη προέγκρισης του δανείου.  

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του πελάτη από το κατάστη-

μα  για προέγκριση του δανείου ή απόρ-

ριψη προέγκρισης του δανείου.  

Κωδικός: 21.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Πελάτης 

Υπάλληλος 

Κατάστημα 
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Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 

 
 
∆ραστηριότητα:  21.07 Άνοιγμα λογαριασμού στο IRIS.    

∆ραστηριότητα: Άνοιγμα λογαριασμού στο IRIS.    

Κωδικός: 21.07 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή:  

Για το άνοιγμα λογαριασμού δανείου, απαιτείται η καταχώριση στο Σύστημα των πα-

ρακάτω στοιχείων : 

Προϊόν δανείου 

Στοιχεία  α’ δανειολήπτη (τα στοιχεία αντλούνται από τη μερίδα πελάτη ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθορίζεται αυτόματα ο λογαριασμός του δα-

νείου ο οποίος είναι μοναδικός στο Σύστημα. 

Καταχώριση όρων δανείου 

Η διαδικασία χρησιμοποιείται για την καταχώριση στο Σύστημα : 

- του ποσού και της διάρκειας του δανείου  

- του τύπου επιτοκίου για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται εκτοκισμός είτε με στα-

θερό είτε με κυμαινόμενο επιτόκιο  

- του επιτοκίου για δάνεια που χορηγούνται από κεφάλαια τρίτων 

Η διαδικασία πραγματοποιείται χωριστά για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία 

Καταχώριση λοιπών στοιχείων 

Για την καταχώριση στο Σύστημα και τη σύνδεση τους με το λογαριασμό δανείου 

- του λογαριασμού εξυπηρέτησης  

- της Μονάδας Επανεισπράξεων και 

- του σκοπού χρηματοδότησης 

Καταχώριση στοιχείων λοιπών ενεχομένων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των στοιχείων των λοιπών ενεχομέ-

νων, με οποιαδήποτε σχέση, στο δάνειο και της σχέσης τους με αυτό αποτελεί η ύ-

παρξη μερίδας των πελατών στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ., ενημερωμένης με τα απαραίτητα στοι-

χεία 

Σύνδεση περιουσιακού στοιχείου 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται : 

- για κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία των ενεχόμενων τα οποία συνδέονται με 

το δάνειο 
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- για κάθε είδος εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου (ψιλή κυριότητα, επι-

καρπία) 

 

Επιδότηση 

Η διαδικασία διενεργείται από το Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού του δανείου 

με σκοπό τη σύνδεση του λογαριασμού του δανείου με τον φορέα από τον οποίο ε-

πιδοτείται το επιτόκιο και την καταχώριση του ποσοστού επιδότησης  

Σε περίπτωση δανείων το επιτόκιο των οποίων επιδοτείται από το Ελληνικό ∆ημόσιο 

και τον Ο.Ε.Κ. καταχωρίζεται στο Σύστημα πρώτα η επιδότηση του Ο.Ε.Κ. και στη 

συνέχεια του Ελληνικού ∆ημοσίου. 

Τα βασικά βήματα για τη διαδικασία Ανοίγματος λογαριασμού είναι τα ακόλουθα: 

 Προϊόν δανείου 

 Στοιχεία  α’ δανειολήπτη 

 του ποσού και της διάρκειας του δανείου  

 του τύπου επιτοκίου  

 του λογαριασμού εξυπηρέτησης  

 της Μονάδας Επανεισπράξεων ( διεύθυνση καθυστερήσεων)  

 ακύρωση επιδότησης 

 Καταχώριση στοιχείων λοιπών ενεχομένων 

 Σύνδεση περιουσιακού στοιχείου 

 Επιδότηση 

 Απόρριψη στοιχείων επιδότησης του σκοπού χρηματοδότησης 
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∆ραστηριότητα:  22 Σύνταξη της  Έκθεσης Εκταμίευσης του δανείου ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙ-
ΠΕ∆Ο   
∆ραστηριότητα: Σύνταξη της  Έκθεσης Εκταμίευσης του 

δανείου 

Κωδικός: 22 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων αφορά 

τον τεχνικό έλεγχο. 

Τα επιμέρους βήματα του σταδίου αυτού είναι τα ακόλουθα: 

1. Η εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγχου και η σχετική ενημέρωση ηλεκτρονικά

2.Η διενέργεια αυτοψίας και η σύνταξη της  Έκθεσης Εκταμίευσης 

3. Πιστοποίηση προόδου εργασιών. 

4. Η συμπλήρωση του Σημειώματος συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

5. Η επιστροφή του Υποφακέλου στο κατάστημα.   

Τα απαραίτητα έντυπα για αυτό το στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης στε-

γαστικών δανείων είναι: 

1. Η εντολή διενέργειας αυτοψίας. 

2. Η εντολή διενέργειας αυτοψίας προόδου εργασιών. 

3. Η ανάλυση προσδιορισμού αξίας οριζόντιας ιδιοκτησίας. 

4. Η ανάλυση προσδιορισμού αξίας αυτοτελούς ιδιοκτησίας. 

5. Η έκθεση εκτίμησης ακινήτου. 

6. Η πιστοποίηση προόδου εργασιών. 

7. Το φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου. 

8. Το σημείωμα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

 

 
 
 
∆ραστηριότητα:  22.00 Εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγχου αυτοψίας από τον 

υπάλληλο. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Εντολή σε μηχανικό για διενέργεια ελέγ-

χου αυτοψίας από τον υπάλληλο.  

Κωδικός: 22.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  22.01 ∆ιενέργεια αυτοψίας / προόδου εργασιών. 

∆ραστηριότητα: ∆ιενέργεια αυτοψίας / προόδου εργα-

σιών. 

Κωδικός: 22.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  22.02 Πιστοποίηση προόδου εργασιών. 

∆ραστηριότητα: Πιστοποίηση προόδου εργασιών. 

Κωδικός: 22.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

 

∆ραστηριότητα:  22.03 Συμπλήρωση του  σημειώματος συμπληρωματικών δικαιολο-

γητικών. 

∆ραστηριότητα: Συμπλήρωση του  σημειώματος συ-

μπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Κωδικός: 22.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

 

∆ραστηριότητα:  22.04 Επιστροφή του  υποφακέλου στο κατάστημα. 

∆ραστηριότητα: Επιστροφή του  υποφακέλου στο κατά-

στημα. 

Κωδικός: 22.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  23 Καθορισμός Ύψους ∆ανείου  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Καθορισμός Ύψους ∆ανείου   

Κωδικός: 23 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Ο καθορισμός του ύψους δανείου και η υπογραφή της δανειακής σύμβα-

σης αποτελεί το τέταρτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Τον προσδιορισμό του ύψους δανείου δηλαδή: 

Έγκριση του αιτούμενου ποσού ή περιορισμός του εγκριθέντος από τη ∆ιεύθυνση 

Κτηματικής Πίστης ποσού, λόγω μη επαρκούς διασφαλιστικής αξίας ή απόρριψη του 

αιτήματος, λόγω κωλύματος. 

Το ύψος του δανείου πρέπει να είναι το μικρότερο ποσό από τα κατωτέρω: 

Το οφειλόμενο τίμημα αγοράς ή/ και το κόστος των έργων. 

Τη διασφαλιστική αξία. 

Το εγκριθέν ποσό από τη ∆ιεύθυνση Κτηματικής Πίστης, όπου προβλέπεται. 

Το αιτούμενο ποσό. 

Την αντικειμενική αξία, όπου προβλέπεται 

2. Την καταχώρηση ( στο IRIS , όσο αφορά την Ε.Τ.Ε. των στοιχείων της τεχνικής 

έκθεσης.  

3. Την ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη (εγγραφή διαβεβαίωση υποψήφιου 

για το ύψος δανείου ), αν ζητηθεί. 

4. Βεβαίωση ασφάλισης. 

5. Προώθηση σταυροειδούς πώλησης. 

6. Νομική επεξεργασία. 

Το τέταρτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων αφορά τον 

προσδιορισμό του ύψους δανείου και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. 

Τα απαραίτητα έντυπα για το πέμπτο στάδιο της τυπικής διαδικασίας χορήγησης 

στεγαστικών δανείων είναι: 

1. Η αντίστοιχη δανειακή σύμβαση. 

2. Η πάγια εντολή εξόφλησης δόσεων στεγαστικού δανείου. 

3. Η αίτηση-εξουσιοδότηση ασφάλισης ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας.  

4. Βεβαίωση ασφάλιση. 

5. Η εντολή νομικής επεξεργασίας αιτήματος δανεισμού. 

6. Η βεβαίωση μεταγραφής συμβολαίου αγοράς ακινήτου, αν ζητηθεί. 

7. Το σημείωμα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 
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8. Ο λογαριασμός εξόδων συνεργαζόμενων δικηγόρων για δάνεια με προσημείωση. 

9. Τα σχέδια περιγραφής διαμερίσματος. 

 

 
 
∆ραστηριότητα:  23.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο Προσδιορισμός ύψους δανείου. 

∆ραστηριότητα: Προσδιορισμός ύψους δανείου. 

Κωδικός: 23.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  23.01 Καταχώρηση των στοιχείων της τεχνικής έκθεσης στο IRIS. 

∆ραστηριότητα: Καταχώρηση των στοιχείων της τεχνικής 

έκθεσης στο IRIS. 

Κωδικός: 23.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

  

 
 
∆ραστηριότητα:  23.02 Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη (έγγραφη διαβεβαί-

ωση του πελάτη για το ύψος του δανείου). 

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη 

(έγγραφη διαβεβαίωση του πελάτη για το 

ύψος του δανείου). 

Κωδικός: 23.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  23.03 Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πάγια εντολή εξόφλησης 

δόσεων στεγαστικού δανείου. 

∆ραστηριότητα: Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πά-

για εντολή εξόφλησης δόσεων στεγαστι-

κού δανείου. 

Κωδικός: 23.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  23.04 Βεβαίωση ασφάλισης. 

∆ραστηριότητα: Βεβαίωση ασφάλισης. 

Κωδικός: 23.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  23.05 Προώθηση σταυροειδούς πώλησης. 

∆ραστηριότητα: Προώθηση σταυροειδούς πώλησης. 

Κωδικός: 23.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  23.06 Νομική επεξεργασία. 

∆ραστηριότητα: Νομική επεξεργασία. 

Κωδικός: 23.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  24 Εκταμίευση ∆ανείου ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο   

∆ραστηριότητα: Εκταμίευση ∆ανείου 

Κωδικός: 24 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Το πέμπτο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών δανείων α-

φορά την έγκριση της εκταμίευσης του δανείου. 

Τα επιμέρους βήματα του σταδίου αυτού είναι τα ακόλουθα: 

1. Η έγκριση της εκταμίευσης με βάση: 

•          Την Έκθεση τεχνικού ελέγχου 

• Την Έκθεση νομικού ελέγχου 

• Τη νομότυπη εγγραφή των εμπράγματων βαρών ή ενεχυρίαση κινητών α-

ξιών. 

2. Η εκκαθάριση προμηθειών και εξόδων 

3. Ο υπολογισμός αμοιβών δικηγόρων/ μηχανικών 

4. Η ενημέρωση του δανειολήπτη για την εκταμίευση 

Να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα αναστολής δανείου σε αγοραστή ακινήτου 

στην περίπτωση ύπαρξης οφειλής του πωλητή στο ελληνικό δημόσιο, μέχρι την εξό-

φληση της.  

5. Η διενέργεια αυτοψίας προόδου εργασιών και έλεγχος των δικαιολογητικών 

του φακέλου.  

6. Το πιστοποιητικό ασφάλισης  

7. Εκταμίευση του δανείου και εφάπαξ ενεργοποίηση του  δανείου. 

8. Εκταμίευση του δανείου και τμηματική ενεργοποίηση του  δανείου. 

Η εκταμίευση του δανείου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ ,δηλαδή σε μια δόση είτε τμη-

ματικά, δηλαδή σε 2-3 ή και περισσότερες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

υπάρχει επαρκής διασφαλιστική αξία (∆/Α). Η απόδοση του δανείου αποτελεί μέρι-

μνα του καταστήματος. Το μη εκταμιευθέν ποσό παραμένει διαθέσιμο για 3 χρόνια. 

Η εφάπαξ εκταμίευση γίνεται σε περίπτωση χρηματοδότησης: 

Αγοράς έτοιμου ακινήτου(αποπληρωμής τιμήματος) 

Έργων (επέκτασης, επισκευής κ.λ.π ) τελευταίου δωδεκάμηνου. 

Έργων προϋπολογισμού μέχρι 100.000 € 

Αγοράς ακινήτου και χρηματοδότησης , ταυτόχρονα , βελτιώσεων/ επισκευών , βάσει 

υπεύθυνης δήλωσης για το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης, χωρίς πιστοποίηση 

εκτέλεσης έργων. 

Η τμηματική εκταμίευση γίνεται σε περίπτωση χρηματοδότησης: 
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Αγοράς υπό κατασκευή ακινήτου 

Έργων ανέγερσης, επέκτασης, επισκευής κ.λ.π 

 Πάνω από 100.000 € 

Στην περίπτωση τμηματικής εκταμίευσης: 

1. Η πρώτη δόση ανέρχεται: 

• Σε 100.000 € τουλάχιστον, ως προκαταβολή για έργα που θα γίνουν ή  

• Σε 1000.000 €, ως προκαταβολή πλέον του ποσού των έργων που έχουν γί-

νει (μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο) και μέχρι το ύψος της υφιστάμενης διασφαλι-

στικής αξίας (∆/Α). Η προκαταβολή 100.000 € καταβάλλεται σε κάθε στάδιο έργων. 

2. Η δεύτερη ή άλλες επόμενες δόσεις ανέρχονται: 

Στο ύψος των έργων που έχουν γίνει και μέχρι το ύψος της υφιστάμενης διασφαλιστι-

κής αξίας (∆/Α). 

3. Η τελευταία δόση: 

Αποδίδεται χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει αποπερατωθεί το ακίνητο. 

Επομένως , ο υπολογισμός του ποσού της δόσης γίνεται ως εξής: 

ΠΟΣΟ ∆ΟΣΗΣ = ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ + ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ - ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

Τα απαραίτητα έντυπα για το πέμπτο στάδιο είναι: 

Το δελτίο έγκρισης δανείου. 

 
 

∆ραστηριότητα:  24.00 Έγκριση της εκταμίευσης. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο   

∆ραστηριότητα: Έγκριση της εκταμίευσης. 

Κωδικός: 24.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 
 
∆ραστηριότητα:  24.01 Εκκαθάριση προμηθειών και εξόδων. 

∆ραστηριότητα: Εκκαθάριση προμηθειών και εξόδων. 

Κωδικός: 24.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 
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Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
 
∆ραστηριότητα:  24.02 Υπολογισμός αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών. 

∆ραστηριότητα: Υπολογισμός αμοιβών δικηγόρων και 

μηχανικών. 

Κωδικός: 24.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  24.03 Ενημέρωση του δανειολήπτη για την εκταμίευση. 

∆ραστηριότητα: Ενημέρωση του δανειολήπτη για την ε-

κταμίευση. 

Κωδικός: 24.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  24.04 ∆ιενέργεια αυτοψίας προόδου εργασιών και έλεγχος των δι-

καιολογητικών του φακέλου.  

∆ραστηριότητα: ∆ιενέργεια αυτοψίας προόδου εργασιών 

και έλεγχος των δικαιολογητικών του φα-

κέλου. 

Κωδικός: 24.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 



 
 

256

∆ραστηριότητα:  24.05 Πιστοποιητικό ασφάλισης. 

∆ραστηριότητα: Πιστοποιητικό ασφάλισης. 

Κωδικός: 24.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης  

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  24.06 Εκταμίευση του δανείου και εφάπαξ ενεργοποίηση του  δα-

νείου. 

∆ραστηριότητα: Εκταμίευση του δανείου και εφάπαξ ε-

νεργοποίηση του  δανείου. 

Κωδικός: 24.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  24.07 Εκταμίευση του δανείου και τμηματική ενεργοποίηση του  δα-

νείου. 

∆ραστηριότητα: Εκταμίευση του δανείου και τμηματική 

ενεργοποίηση του  δανείου. 

Κωδικός: 24.07 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος Καταστημάτων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα: 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κωδικός: 3 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Ο σημερινός πελάτης που εισέρχεται στην τράπεζα με σκοπό να λάβει 

ένα καταναλωτικό - στεγαστικό δάνειο θέλει να είναι ή είναι καλύτερα ενημερωμένος 

από ότι στο παρελθόν για το προϊόν που προτίθεται να αγοράσει. Ο πελάτης ζητάει 

πληροφορίες για το επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων και την καλύτερη 

διαδικασία εξόφλησης τους, την πιθανή ποινή με την οποία θα επιβαρυνθεί σε περί-

πτωση μερικής ή και ολικής πρόωρης αποπληρωμής της χορήγησης καθώς επίσης 

και τον τρόπο υπολογισμού της. 

Τέλος, ο πελάτης στρέφεται σήμερα πιο εύκολα στις υπηρεσίες άλλης τράπεζας από 

ότι στο παρελθόν ιδιαίτερα όταν βρίσκει ελάχιστες και ασήμαντες διαφορές μεταξύ 

των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο σημερινός τραπεζικός πελάτης ο οποίος θα προχωρήσει στη λήψη καταναλωτικού 

ή στεγαστικού δανείου επιζητά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσωπική γνωρι-

μία με τα τραπεζικά στελέχη. Η προσέγγιση του πελάτη, η φιλική συμπεριφορά, η 

αναγνώριση των αναγκών του, ο επαγγελματισμός και η αποτελεσματικότητα του 

τραπεζικού στελέχους συντελούν στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και στη 

περαιτέρω συνεργασία του πελάτη με την τράπεζα.    Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι 

οποίοι προτιμούν μια τράπεζα εξαιτίας της καλής συμπεριφοράς και της προσωπικής 

σχέσης που διατηρούν με τον υπάλληλο της τράπεζας που τους εξυπηρετεί. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

258

∆ραστηριότητα:  30 Κινήσεις  καταστημάτων   ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Κινήσεις  καταστημάτων   

Κωδικός: 30 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: Η βασική προσπάθεια της διεύθυνσης της κτηματικής πίστης(και γενικά 

της διοίκησης) είναι η ακριβής και σαφής γνώση του δικτύου καταστημάτων της τρά-

πεζας. Έτσι είναι δυνατόν, να εξαχθούν οι απαραίτητες διαπιστώσεις και συμπερά-

σματα, που θα βοηθήσουν, αποφασιστικά, στον ορθολογικό αναπτυξιακό και αποτε-

λεσματικό επιμερισμό των στόχων. Η  ακριβής και σαφής γνώση του δικτύου, συνί-

σταται στο να γνωρίζουν επακριβώς οι υπεύθυνοι, τον αριθμό των καταστημάτων, το 

προσωπικό και την ποιότητα του προσωπικού, που απασχολείται σε κάθε ένα από 

αυτά, τη γεωγραφική διασπορά τους, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας της 

περιοχής, που δραστηριοποιείται κάθε ένα από αυτά, τη δημογραφική κατάσταση και 

τη σύνθεση του πληθυσμού της κάθε περιοχής που δραστηριοποιείται κάθε ένα κα-

τάστημα. 

Αυτού του είδους η γνώση βοηθάει τους υπεύθυνους να βελτιστοποιήσουν τη στοχο-

θέτηση των καταστημάτων, έτσι ώστε, η υλοποίηση της να είναι εφικτή χρησιμοποι-

ώντας, όσο το     δυνατόν,     οικονομικότερα     και     αποδοτικότερα     τους υφιστα-

μένους πόρους. 

^Επιπλέον όφελος, από αυτή τη γνώση είναι η διαπίστωση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων του δικτύου και οι κατά συνέπεια, διορθωτικές κινήσεις, που θα υπα-

γορεύονται από τις εκάστοτε αναφαινόμενες ανάγκες. 

Έτσι, οι υπεύθυνοι για την επιχειρηματική στρατηγική θα είναι σε θέση, όχι μόνο να 

σχεδιάζουν τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας, αλλά να διαθέτουν και τις 

εγγυήσεις της επιτυχίας των σχεδίων τους, μετά από ένα άρτια διαρθρωμένο δίκτυο 

καταστημάτων, που οι αθροιζόμενες επιτεύξεις των επιμερισθέντων στόχων τους, -

θα πραγματώνουν την κατ'  έτος επιδιωκόμενη συνολική κερδοφορία της Τράπεζας. 
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∆ραστηριότητα:  30.00 Εντολή πληρωμής δόσης  δανείων. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο   

∆ραστηριότητα: Εντολή πληρωμής δόσης  δανείων. 

Κωδικός: 30.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: Ο πελάτης πηγαίνει στο κατάστημα και δίνει εντολή στον υπάλληλο του 

καταστήματος να πληρώνεται η δόση του δανείου του κάθε μήνα ως εξής: 

Α) Πάγια εντολή. Η δραστηριότητα αυτή μεταβιβάζεται στην υπογραφή της σύμβα-

σης, όπου δίνεται η παραπάνω εντολή. 

Β)  ΑΤΜ. Ο πελάτης πηγαίνει στο μηχάνημα ΑΤΜ και πληρώνει τη δόση του δανείου 

του.  

Γ) Μέσω internet. Ο πελάτης πληρώνει τη δόση του δανείου του μέσω internet. 

∆) Ταμείο. Ο πελάτης κάθε μήνα επισκέπτεται οποιοδήποτε κατάστημα της τραπέζης 

και πληρώνει στο ταμείο τη δόση του δανείου του. 

 

 
∆ραστηριότητα:  30.01 Επίλυση προβλημάτων πελάτη.  

∆ραστηριότητα: Επίλυση προβλημάτων πελάτη. 

Κωδικός: 30.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: Ο πελάτης πηγαίνει στο κατάστημα και διαμαρτύρεται στον υπάλληλο 

π.χ. ότι η δόση του δανείου του είναι μεγαλύτερη από τη συμφωνημένη, ότι το επιτό-

κιο είναι μεγαλύτερο από τη συμφωνία (ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουμε στα 

δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια), δε λαμβάνει εγκαίρως τα ενημερωτικά φυλλάδια της 

τραπέζης για τις ακριβείς δόσεις του δανείου του και γενικά παράπονα για την ελλιπή 

του ενημέρωση. 
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∆ραστηριότητα:  30.02 Επαναδιαπραγμάτευση.  

∆ραστηριότητα: Επαναδιαπραγμάτευση. 

Κωδικός: 30.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

Πελάτης  

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή: Μεταβολή συνθηκών Ο πελάτης πηγαίνει στο κατάστημα και βρίσκει τον 

υπάλληλο και ζητά μερικές μεταβολές στο δάνειό του. Π.χ. επέκταση του δανείου του 

και σε επισκευαστικό, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του δανείου, δηλαδή να 

πληρώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα το χρεολύσιο χωρίς τόκο, να σταματήσει να 

πληρώνει για δύο χρόνια κλπ 

 

 
∆ραστηριότητα:  30.03 Μεταβολή ύψους επιτοκίου. 

∆ραστηριότητα: Μεταβολή ύψους επιτοκίου. 

Κωδικός: 30.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Περιγραφή:  Η αλλαγή του επιτοκίου πραγματοποιείται εκτός και πέραν των συμ-

βατικών υποχρεώσεων. Το επιτόκιο είναι δυνατό να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του 

δανείου ως εξής (Υ.Ε. 78/06): 

Μετατροπή κυμαινόμενου (επιλογής της τράπεζας) επιτοκίου, σε επιτόκιο τύπου 

«προνόμιο» 

Μετατροπή κυμαινόμενου (γενικά) επιτοκίου σε Σταθερό 

Μετατροπή σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενο, τύπου «προνόμιο» 

Μετατροπή σταθερού επιτοκίου σε σταθερό των προϊόντων ΕΣΤΙΑ 

Εξομοίωση περιθωρίων νέων και υφισταμένων δανείων στον ίδιο δανειολήπτη 

Για να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής επιτοκίου πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

Θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα μετατροπής/τροποποίησης των όρων δανει-

σμού 

Η μεταβολή θα πρέπει να γίνει από το κατάστημα διαχείρισης του λογαριασμού ή να 
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γίνει αλλαγή της διαχείρισης στο κατάστημα που γίνεται η αίτηση (με έγκριση από τη 

διεύθυνση κτηματικής πίστης) 

Το υπό μετατροπή δάνειο δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την υπο-

βολή της αίτησης 

Το υπό μετατροπή δάνειο θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιόδου χάριτος, καταβο-

λής απλών τόκων ή περιόδου επιδότησης 

Τα βασικά βήματα για τη διαδικασία αλλαγής της μετατροπής επιτοκίου είναι τα ακό-

λουθα: 

Έλεγχος προϋποθέσεων 

Παραλαβή αίτησης 

Έγκριση (από τη διεύθυνση κτηματικής πίστης) 

Είσπραξη δαπάνης 

Υπογραφή τροποποιητικής πράξης 

Αλλαγή επιτοκίου στο IRIS 

Έλεγχος και έκδοση «δοσολογίου» 

 

 
∆ραστηριότητα:  30.04 Μεταβολή χρονικής διάρκειας  δανείου.  

∆ραστηριότητα: Μεταβολή χρονικής διάρκειας  δανείου.  

Κωδικός: 30.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

πελάτης  

κατάστημα  

Στεγαστικό προϊόν 

Οδηγός κόστους: Χρόνος εξυπηρέτησης 

Για την αλλαγή διάρκειας ενεργών δανείων, δηλαδή δανείων που δεν έχει λήξει η αρ-

χικά καθορισθείσα συμβατική περίοδος εξόφλησής τους, ισχύουν οι ακόλουθες προ-

ϋποθέσεις: 

• το υπό τροποποίηση δάνειο να ανήκει στα προϊόντα που επιτρέπεται η αλλαγή 

διάρκειας 

• να έχει λήξει η ενδεχόμενη περίοδος επιδότησης, με εξαίρεση το προϊόν «Εθνο-

στέγη – 1 Προνόμιο επιδοτούμενου επιτοκίου από το ελληνικό δημόσιο» για επι-

μήκυνση διάρκειας 

• η αιτούμενη νέα συνολική διάρκεια να βρίσκεται εντός των προκαθορισμένων 

από το προϊόν ορίων. Για τα δάνεια που έχουν δοθεί μέσω IRIS  η αλλαγή της 
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διάρκειας γίνεται μόνο σε ακέραια έτη. 

• η διεύθυνση κτηματικής πίστης να έχει δώσει έγκριση για τη μείωση διάρκειας. 

• να έχουν συμπληρωθεί η αίτηση και η τροποποιητική πράξη (συνημμένα στη Υ.ε. 

34/18.2.03). 

Τα βασικά βήματα για τη διαδικασία αλλαγής της διάρκειας του δανείου είναι τα ακό-

λουθα: 

1. συμπλήρωση αίτησης 

2. έγκριση 

3. είσπραξη δαπάνης 

4. υπογραφή τροποποιητικής πράξης 

5. αλλαγή διάρκειας στο IRIS 

6. έλεγχος και έκδοση «δοσολογίου»  

 

 

∆ραστηριότητα:  30.05 Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν προσωρινή καθυ-

στέρηση. 

∆ραστηριότητα: Παρακολούθηση των δανείων που  έ-

χουν προσωρινή καθυστέρηση. 

Κωδικός: 30.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

πελάτης  

Στεγαστικό προϊόν 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: Σε προσωρινή καθυστέρηση θεωρούνται οι ανεξόφλητες οφειλές, ως α-

κολούθως: 

τοκοχρεολυτικές δόσεις (κεφάλαιο-τόκοι), από την επόμενη της λήξης τους, 

έξοδα, ασφάλιστρα, από την επόμενη της ημερομηνίας χρέωσης τους στο λογαρια-

σμό, 

τόκοι υπερημερίας, από την ημερομηνία λογισμού τους. 

Η προσωρινή καθυστέρηση τηρείται και παρακολουθείται μέσα στον ίδιο λογαριασμό 

με το ενήμερο τμήμα του δανείου. 

Η παρακολούθηση των απαιτήσεων σε προσωρινή καθυστέρηση γίνεται από τα κέ-

ντρα επανεισπράξεων. 

Μετά τη μεταφορά οφειλής σε προσωρινή καθυστέρηση, δημιουργείται αυτόματα στο 

Σύστημα, «φάκελος καθυστερήσεων», ο οποίος ενημερώνεται με μέριμνα του αρμό-

διου κέντρου επανεισπράξεων με τις ενέργειες που γίνονται για την είσπραξη της ο-
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φειλής (τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή επιστολών). 

Ο φάκελος καθυστερήσεων», χρεώνεται αυτόματα με τα ποσά των εξόδων (π χ τα-

ταχυδρομικά) για κάθε ενέργεια που γίνεται από τα κέντρα επανεισπράξεων με σκο-

πό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά αυτά, τα οποία είναι απαιτη-

τά από τον πελάτη και πρέπει να εισπράττονται κατά προτεραιότητα. προσαυξάνουν 

το υπόλοιπο του λογαριασμού και συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο οφειλής το 

οποίο εμφανίζεται στις συναλλαγές του συστήματος. 

Κατά την εκτέλεση  οποιασδήποτε διαδικασίας του συστήματος και εφόσον έχει δημι-

ουργηθεί στο σύστημα «φάκελος καθυστερήσεων » για τον πελάτη θα εμφανίζεται 

σχετικό μήνυμα  στην οθόνη για την ενημέρωση του χρήστη 

 

 
∆ραστηριότητα:  30.06. Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν οριστική καθυστέ-

ρηση. 

∆ραστηριότητα: Παρακολούθηση των δανείων που  έ-

χουν οριστική καθυστέρηση. 

Κωδικός: 30.06. 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: πελάτης  

Στεγαστικό προϊόν 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: Μετά τη μεταφορά οφειλής σε οριστική καθυστέρηση, δημιουργείται αυ-

τόματα στο σύστημα, “φάκελος καθυστερήσεων” , ο οποίος ενημερώνεται με μέριμνα 

του αρμόδιου κέντρου επανεισπράξεων, με τις ενέργειες που γίνονται για την εί-

σπραξη της οφειλής (τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή επιστολών). 

Ο “φάκελος καθυστερήσεων” χρεώνεται αυτόματα με τα ποσά των εξόδων (πχ. τα-

χυδρομικά) για κάθε ενέργεια που γίνεται από τα κέντρα επανεισπράξεων με σκοπό 

την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά αυτά, τα οποία είναι απαραίτη-

τα από τον πελάτη και πρέπει να εισπράττονται κατά προτεραιότητα, προσαυξάνουν 

το υπόλοιπο του λογαριασμού και συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο οφειλής το 

οποίο εμφανίζεται στις συναλλαγές του συστήματος. 

Κατά την εκτέλεση οποιαδήποτε διαδικασίας του συστήματος και εφόσον έχει δημι-

ουργηθεί στο συστήματος “φάκελος καθυστερήσεων” για τον πελάτη θα εμφανίζεται 

σχετικό μήνυμα στη οθόνη για την ενημέρωση του χρήστη. 
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∆ραστηριότητα:  30.07 Πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου. 

∆ραστηριότητα: Πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου. 

Κωδικός: 30.07 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

διεύθυνση κτηματικής πίστης  

πελάτης  

κατάστημα  

Στεγαστικό προϊόν 

Οδηγός κόστους: Τύπος ∆ανείων 

Περιγραφή: Ο πελάτης αιτείται στον υπάλληλο για πρόωρη αποπληρωμή του δανεί-

ου. Ο υπάλληλος ενημερώνει τη διεύθυνση της κτηματικής πίστης που υπολογίζει το 

άληκτο κεφάλαιο και ο πελάτης εξοφλεί το δάνειό του στο ταμείο του καταστήματος. 

Ο πελάτης ενημερώνει τον υπάλληλο, ο οποίος κλείνει το φάκελο , τον υπογράφει ο 

διευθυντής του καταστήματος και αποστέλλεται στη διεύθυνση κτηματικής πίστης. Ο 

υπάλληλος ενημερώνει το IRIS που αυτόματα ενημερώνει και υπολογίζει το υπόλοι-

πο. Ο πελάτης εξοφλεί. 

 

 
∆ραστηριότητα:  30.08 Κλείσιμο ημέρας / Ισοζύγιο. 

∆ραστηριότητα: Κλείσιμο ημέρας / Ισοζύγιο. 

Κωδικός: 30.08 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: υπάλληλος  

Οδηγός κόστους: Χρόνος διεκπεραίωσης 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  31 Ηλεκτρονικές συναλλαγές ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Ηλεκτρονικές συναλλαγές 

Κωδικός: 31 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: 

 

   
∆ραστηριότητα:  31.00 Κινήσεις μέσω ΑΤΜ   ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Κινήσεις μέσω ΑΤΜ 

Κωδικός: 31.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Πελάτης 

Επικοινωνία 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  31.01 Κινήσεις μέσω Internet  

∆ραστηριότητα: Κινήσεις μέσω Internet 

Κωδικός: 31.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Πελάτης 

Επικοινωνία 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  31.02 Επιστροφές και μη παραληφθέντα (απόρριψη κινήσεων που 

δεν ολοκληρώθηκαν ηλεκτρονικά) 

∆ραστηριότητα: Επιστροφές και μη παραληφθέντα (α-

πόρριψη κινήσεων που δεν ολοκληρώ-

θηκαν ηλεκτρονικά) 

Κωδικός: 31.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Πελάτης 

Επικοινωνία 

Οδηγός κόστους: Πλήθος δανείων 

Περιγραφή: Η εφαρμογή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις ανεπιτυχείς προσπά-

θειες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείων με χρέωση του λογαριασμού 

εξυπηρέτησης κατά τη βραδινή επεξεργασία (batch). Οι “απορρίψεις”  εγγράφων 

μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως ανύπαρκτος λογαριασμός (εξοφλημέ-

νος), ανεπαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο. 

 

 
∆ραστηριότητα:  31.03 Πληρωμή δόσεων με πάγια εντολή 

∆ραστηριότητα: Πληρωμή δόσεων με πάγια εντολή 

Κωδικός: 31.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Πελάτης 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  31.04 ∆ημιουργία λογαριασμού πελάτη στο Internet 

∆ραστηριότητα: ∆ημιουργία λογαριασμού πελάτη στο 

Internet 

Κωδικός: 31.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ????? 

Οδηγός κόστους: Τύπος ∆ανείων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  32 Παρακολούθηση και επεξεργασία λογιστικών συναλλαγών  

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο        

∆ραστηριότητα: Παρακολούθηση και επεξεργασία λογι-

στικών συναλλαγών          

Κωδικός: 32 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  32.00 ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο Λογιστική επεξεργασία συναλλαγών 

∆ραστηριότητα: Λογιστική επεξεργασία συναλλαγών 

Κωδικός: 32.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

 

∆ραστηριότητα:  32.01 Ημερολόγιο / επεξεργασία ημερολογίου κινήσεων. 

∆ραστηριότητα: Ημερολόγιο / Επεξεργασία ημερολογίου 

κινήσεων. 

Κωδικός: 32.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Λογαριασμός 

Στεγαστικό προϊόν 

∆άνειο 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  32.02 ∆ιαχείριση παραμέτρων Γενικής Λογιστικής 

∆ραστηριότητα: ∆ιαχείριση παραμέτρων γενικής λογιστι-

κής 

Κωδικός: 32.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

∆άνειο 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  32.03 Εκτύπωση αποδείξεων λογαριασμών του δανείου. 

∆ραστηριότητα: Εκτύπωση αποδείξεων λογαριασμών του 

δανείου. 

Κωδικός: 32.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  32.04 Εκτύπωση ενημερωτικών καταστάσεων (δελτίων) του δανεί-

ου. 

∆ραστηριότητα: Εκτύπωση ενημερωτικών καταστάσεων 

(δελτίων) του δανείου. 

Κωδικός: 32.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Τύπος δανείων 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  32.05 Παράδοση στο ταχυδρομείο. 

∆ραστηριότητα: Παράδοση στο ταχυδρομείο. 

Κωδικός: 32.05 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

 
∆ραστηριότητα:  32.06 Επεξεργασία επιστρεφόμενης αλληλογραφίας. 

∆ραστηριότητα: Επεξεργασία επιστρεφόμενης αλληλο-

γραφίας. 

Κωδικός: 32.06 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 

∆ραστηριότητα:  32.07 Κλείσιμο ημέρας. 

∆ραστηριότητα: Κλείσιμο ημέρας. 

Κωδικός: 32.07 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Υπάλληλος 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
 
∆ραστηριότητα:  33 ∆ιαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: ∆ιαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων και 

λοιπού εξοπλισμού 

Κωδικός: 33 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: - 

Οδηγός κόστους: - 

Περιγραφή: 
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∆ραστηριότητα:  33.00 Συντήρηση ηλεκτρονικών  υπολογιστών. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ραστηριότητα: Συντήρηση ηλεκτρονικών  υπολογιστών. 

Κωδικός: 33.00 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  33.01 Συντήρηση λογισμικού. 

∆ραστηριότητα: Συντήρηση λογισμικού. 

Κωδικός: 33.01 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  33.02 Αποσβέσεις. 

∆ραστηριότητα: Αποσβέσεις. 

Κωδικός: 33.02 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  33.03 Έντυπα , γραφική ύλη, τηλεπικοινωνίες.  

∆ραστηριότητα: Έντυπα , γραφική ύλη, τηλεπικοινωνίες. 

Κωδικός: 33.03 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 

 
∆ραστηριότητα:  33.04 Συνδρομές, εισφορές,  δωρεές. 

∆ραστηριότητα: Συνδρομές, εισφορές,  δωρεές. 

Κωδικός: 33.04 

Αντικείμενα που εμπλέκονται: Κατάστημα 

Οδηγός κόστους: Πλήθος καταστημάτων 

Περιγραφή: 
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7.9.7 ∆ιαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (USE CASES) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά τα διαγράμματα περιπτώσεις χρήσης 

για τις δραστηριότητες τρίτου επιπέδου που ανήκουν στις διαδικασίες δευτέρου επι-

πέδου 20, 21, 30. Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιούνται για να 

μοντελοποιήσουν το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος και περιλαμβάνουν τις πε-

ριπτώσεις χρήσης, τους δρώντες (actors), τις σχέσεις εξάρτησης και σύνδεσης κα-

θώς και τα όρια του συστήματος. ∆εν περιγράφουν διαδικασίες, ενέργειες ή διαδοχι-

κές καταστάσεις του συστήματος. 

 
20.00 Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφιου δανειολήπτη  

  
 
 
20.01 ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη για τα στεγαστικά προϊόντα των ο-

ποίων μπορεί να κάνει χρήση  
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20.02 Έκδοση προσφοράς 

 
 
20.03 Αίτηση στεγαστικού δανείου 
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20.04 ∆ιαβίβαση της αίτησης στην δ/νση κτηματικής πίστης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

∆ιαβίβαση αίτησης

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  
 
20.05 Αρχική αξιολόγηση του αιτήματος 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Αρχική αξιολόγηση αιτήματος
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20.06  Άνοιγμα μερίδας του πελάτη στο ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ. 

 
 
 
20.07 Παραλαβή των δικαιολογητικών και δημιουργία του φακέλου 
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20.08 Ο προϋπολογισμός προβλεπόμενων έργων, όπου απαιτείται 

 
 
 
20.09 υπογραφή της αίτησης από τους ενεχόμενους στο δάνει-
ο.

 



 
 

276

 
21.00 Είσπραξη των προβλεπόμενων προμηθειών 

  
 
21.01 Φάκελος στεγαστικού δανείου από κεφάλαια της τράπεζας.  ∆ιεύθυνση κτημα-

τικής πίστης 
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21.02 Υποφάκελος νομικού/ τεχνικού ελέγχου. ∆ιεύθυνση κτηματικής πίστης 

  
 
 
 
 
 
 
 
21.03 Πρόταση για την αναγκαιότητα χρήσης των προσφερόμενων ασφαλιστικών 
καλύψεων 
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21.04 έγκριση των εγγυημένων ελληνικού δημοσίου δανείων που πραγματοποιείται 

στο κατάστημα  

 

 

 

  
 

 

 

 

21.05 Ενημέρωση του καταστήματος για προέγκριση δανείου ή απόρριψη προέγκρι-

σης δανείου από τη διεύθυνση κτηματικής πίστης 
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21.06 Προέγκριση δανείου   
 

  
 
 
 
 
21.07 Επιστολή απόρριψης προέγκρισης δανείου  
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30.00 Εντολή πληρωμή δόσης δανείων  
 

  
 
 
30.01 Επίλυση προβλημάτων πελάτη  
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30.02 Επαναδιαπραγμάτευση  

  
 
 
30.03 Μεταβολή ύψους επιτοκίου 
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30.04 Μεταβολή - Χρονικής διάρκεια δανείου  

  
 
 
30.05 Παρακολούθηση των δανείων που  έχουν προσωρινή καθυστέρηση. 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Παρακολούθηση δανείων
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30.06  Οριστική καθυστέρηση – Επισφάλεια  

  
 
 
30.07  Πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου 
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7.9.8 ∆ιαγράμματα ακολουθίας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά τα διαγράμματα ακολουθίας που αφο-

ρούν τις διαδικασίες – δραστηριότητες : 

 20  Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφιου δανειολήπτη 

 21  Άνοιγμα λογαριασμού δανείου 

 30.03  Μεταβολή ύψους επιτοκίου 

 30.04  Μεταβολή χρονικής διάρκειας του δανείου 

 

 Η χρήση διαγραμμάτων ακολουθίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη φάση υλοποίη-

σης καθώς παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά αντικείμενα συνεργάζο-

νται μεταξύ τους σε μια χρονική ακολουθία. 

 

20  Προσδιορισμός της ανάγκης του υποψήφιου δανειολήπτη 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΜ. ΠΙΣΤΗΣ ΣΥΠΕΛ

2. Αίτηση για ενημέρωση στεγαστικών προϊόντων

3. Παρουσίαση προϊόντος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1. Επίσκεψη στο κατάστημα

4. Αίτηση σύνταξης προσφοράς

5. Παραδίνει προσφορά

6. Αίτηση χορήγησης δανείου

7. Αποστολή αίτησης

8. Αποστέλλει αίτηση για έγκριση

9. Απάντηση έγκρισης ή μη

10. Απάντηση έγκρισης ή μη

11. Ανοίγει μερίδα πελάτη

12. Παραδίδει υπογεγραμμένη την αίτηση
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21  Άνοιγμα λογαριασμού δανείου 

 
 
 
 
30.03  Μεταβολή ύψους επιτοκίου 
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30.04  Μεταβολή χρονικής διάρκειας του δανείου 
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7.10 ∆είκτες απόδοσης 
 

Η αποτελεσματική σχεδίαση και εν συνεχεία εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος 

Κ.Β.∆. απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστή-

ματος.  

Είναι γνωστό ότι τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών υλοποιούν μια σύνθετη 

και αλληλοσυμπληρούμενη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων του δα-

νειολήπτη ώστε μέσω πολυάριθμων ελέγχων, συσχετίσεων και δικλείδων να μειώνε-

ται θεωρητικά και κατ’ αρχήν στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανεί-

ου. Η λογική που διέπει την όλη διαδικασία δείχνει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της 

Τράπεζας είναι η μείωση των κινδύνων και οι σταυροειδείς πωλήσεις και λιγότερο η 

αποτίμηση των διαδικασιών και δραστηριοτήτων ώστε να διαφοροποιούνται οι όροι 

του προϊόντος ανάλογα με την επιβάρυνση που προκαλεί ο πελάτης στους αντίστοι-

χους πόρους.  Πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες δεν συμπεριλαμβάνο-

νται στα πληροφοριακά τους συστήματα με αποτέλεσμα η κατανομή του έμμεσου 

κόστους να γίνεται είτε κατ’ εκτίμηση είτε με χρήση διαδικασιών που είναι μη αποδε-

κτές από το προσωπικό, χρονοβόρες, δαπανηρές και ως εκ τούτων μειωμένης απο-

τελεσματικότητας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό υλοποιεί το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων και συμμε-

τέχει με σημαντικότατο ποσοστό στα έξοδα της τράπεζας. Το προτεινόμενο κοστολο-

γικό μοντέλο διαφοροποιείται στον τρόπο εύρεσης και υπολογισμού του έμμεσου κό-

στους κυρίως ως προς τον τρόπο μέτρησης της χρονικής διάρκειας των δραστηριο-

τήτων.  

Σε κάθε δραστηριότητα που αφορά τη στεγαστική πίστη εμπλέκονται, όπως ήδη α-

ναφέρθηκε, μια σειρά από οντότητες που έχουν διακριτούς ρόλους στις διαδικασίες. 

Η ύπαρξη των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει την πρό-

σβαση σε αυτά από τις εμπλεκόμενες οντότητες με βάση ένα σύστημα κωδικών ει-

σόδου / κωδικών πρόσβασης. 

Η κατανάλωση των πόρων δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο ρυθμό συνεχώς και η 

μέτρηση των όγκων για την εξαγωγή των σχετικών δεικτών πρέπει να εκτείνεται σε 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να εξομαλυνθούν τυχαίες αλλά και εποχιακές με-

ταβολές του όγκου και να προκύπτει περισσότερο αντιπροσωπευτική μέτρηση. 

Κάθε δραστηριότητα διεκπεραιώνεται ατομικά για έναν ή συγκεντρωτικά για περισσό-

τερους πελάτες από έναν υπάλληλο και αφορά τον πελάτη ή τους πελάτες που έχουν 

συνάψει μια δανειακή σύμβαση για ένα συγκεκριμένο στεγαστικό προϊόν. Ο υπάλλη-

λος επιπλέον ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο υποκατάστημα ή τμήμα / διεύθυνση της 
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τράπεζας. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι κάθε δραστηριότητα χα-

ρακτηρίζεται από τις εξής πληροφορίες / παραμέτρους : 

 Κωδικός δραστηριότητας 

 Κωδικός στεγαστικού προϊόντος που σχετίζεται με τη δραστηριότητα 

 Κωδικός πελάτη 

 Κωδικός υποκαταστήματος 

 Οδηγοί πόρων που καταναλώνονται από τη δραστηριότητα 

 

Για τη καλύτερη κατανόηση των επομένων θα χρησιμοποιήσουμε τους εξής συμβο-

λισμούς: 

 

 κωδικός δραστηριότητας 

 κωδικός στεγαστικού προϊόντος 

 κωδικός πελάτη 

 κωδικός υποκαταστήματος 

  κωδικός του πόρου που καταναλώνεται από τη δραστηριότητα 

 : ο χρόνος που καταναλώνει η δραστηριότητα  από τον πόρο , αν ο αντίστοιχος 

οδηγός πόρου είναι χρονικής διάρκειας 

 η ωριαία αποζημίωση του πόρου , αν ο αντίστοιχος οδηγός πόρου είναι χρονι-

κής διάρκειας 

 το πλήθος των φορών που δραστηριότητα  καταναλώνει από τον πόρο , αν ο 

αντίστοιχος οδηγός πόρου είναι οδηγός συχνότητας 

 το μοναδιαίο κόστος χρήσης του πόρου , αν ο αντίστοιχος οδηγός πόρου είναι 

οδηγός συχνότητας 

 το πλήθος των δραστηριοτήτων που καταναλώνει ένας πελάτης (ή μια ομάδα πε-

λατών) για ένα στεγαστικό προϊόν 

 είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονται οι δραστηριότητες 

 είναι το κόστος κεφαλαίου του στεγαστικού προϊόντος για τη χρονική περίοδο  

 το πλήθος των διαφορετικών πόρων που καταναλώνει το στεγαστικό προϊόν του 

πελάτη στη χρονική περίοδο  

 

Ένα στεγαστικό προϊόν που αφορά έναν πελάτη πραγματοποιεί  δραστηριότητες 

στη χρονική περίοδο  .Το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων, έστω  είναι : 

 

 +  
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Η απόδοση του στεγαστικού προϊόντος ,  στη χρονική περίοδο για έναν πελάτη 

έστω είναι : 

=  
 

Αν στη χρονική περίοδο  είναι σε ισχύ σε πλήθος στεγαστικά προϊόντα του ίδιου 

τύπου τότε η απόδοση του στεγαστικού προϊόντος είναι: 

 

 
 

Αν στη χρονική περίοδο  είναι σε ισχύ  σε πλήθος διαφορετικά στεγαστικά προϊό-

ντα τότε η απόδοση της Στεγαστικής Πίστης είναι : 

 

 
 
Η απόδοση ενός υπαλλήλου στη χρονική περίοδο  , στον τομέα της στεγαστικής 

πίστης εξαρτάται από τις δραστηριότητες που έχει κάνει για όλους τους τύπους των 

στεγαστικών προϊόντων και για όλα το σύνολο των στεγαστικών προϊόντων που ε-

ξυπηρέτησε. Οι δραστηριότητες αυτές αποφέρουν έσοδα για την τράπεζα ενώ το κό-

στος του υπαλλήλου είναι η αμοιβή του: 

 

 
 

Η απόδοση υποκαταστήματος , έστω είναι μια επέκταση της απόδοσης του πλή-

θους των υπαλλήλων του : 

 
 

 

Το μέσο κόστος ανά δραστηριότητα, έστω  , μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς 

εφόσον διαθέτουμε στοιχεία για το πλήθος των επαναλήψεων κάθε δραστηριότητας 

για όλα τα στεγαστικά προϊόντα που εμπεριέχουν τη δραστηριότητα αυτή και για ό-

λους τους πελάτες: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο κοστολογι-

κό μοντέλο για τα προϊόντα στεγαστικής πίστης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος βα-

σισμένο στη μεθοδολογία Κοστολόγησης Βάσει ∆ραστηριοτήτων. Η μεθοδολογία αυ-

τή αποτελεί  μια σύγχρονη μέθοδο υπολογισμού  μέτρησης κόστους και απόδοσης 

της επιχείρησης. Μέσα από μια τεκμηριωμένη και επίπονη διαδικασία αναγνωρίζει τις 

δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και, μέσω αυτών, οδηγείται μέσω 

ενός μοντέλου δύο σταδίων στον επιμερισμό του κόστους στους πελάτες της τα προ-

ϊόντα και τις υπηρεσίες της, αποτελώντας για όλες τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου 

κλάδου ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσε-

ων που αφορούν: 

• Την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών  

• Την διαφοροποίηση της ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών είτε με την πα-

ρουσίαση και προώθηση νέων προϊόντων, είτε με τη διακοπή παραγωγής μέ-

ρους αυτών  

• Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

 

Η δημιουργία του μοντέλου και οι αντίστοιχες ενέργειες / μεθοδολογίες που εφαρμό-

στηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΑ Μοντέλο  Ενέργειες / μεθοδολογίες 

1 Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που πε-

ριγράφει όλα τα στάδια των διαδικα-

σιών παροχής υπηρεσιών στεγαστι-

κής πίστης. 

 

Με την καταγραφή των πρακτικών και 

της φιλοσοφίας της Ε.Τ.Ε. Οι πληρο-

φορίες αποκτήθηκαν μέσω επαφών 

και συζητήσεων με στελέχη της Τρά-

πεζας.  

2 Ένα μοντέλο δεδομένων αποτίμησης 

και αξιολόγησης των στεγαστικών 

προϊόντων, των υπηρεσιών, των πε-

λατών και της κερδοφορίας των τρα-

πεζικών ιδρυμάτων. 

Με τη μελέτη και αποδελτίωση του 

κατάλληλου έντυπου υλικού της 

Ε.Τ.Ε. και κυρίως μετά από εκτενή 

μελέτη του πληροφοριακού συστήμα-

τος IRIS και των δεδομένων που αυτό 

διατηρεί. 

3 Ένα μοντέλο δραστηριοτήτων που 

παρουσιάζει τις λειτουργίες που πα-

Με την ανάπτυξη διαγραμμάτων της 

γλώσσας UML. Τα ανωτέρω δια-
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ρέχει ένα πληροφοριακό σύστημα 

που υποστηρίζει μηχανογραφικά τις 

εξεταζόμενες διαδικασίες. 

γράμματα μοντελοποιούν ένα αντικει-

μενοστρεφές σύστημα διευκολύνο-

ντας σημαντικά το σχεδιασμό, την υ-

λοποίηση και την ανάπτυξη του αντί-

στοιχου πληροφοριακού συστήματος. 

4 Ένα μαθηματικό μοντέλο μέτρησης 

των όγκων για την εξαγωγή των σχε-

τικών δεικτών κοστολόγησης των εξε-

ταζομένων διαδικασιών. 

Με την εύρεση δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης των δραστηριοτήτων ώστε 

να μειώνεται θεωρητικά και κατ’ αρ-

χήν στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τη 

χορήγηση ενός δανείου. 

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου σε ότι αφο-

ρά την τράπεζα, τον πελάτη και το στεγαστικό προϊόν και το κατάστημα περιγράφο-

νται παρακάτω: 

 

• Ανάλυση του κόστους ανά πελάτη. Η τράπεζα θα υπολογίζει το κόστος κάθε πε-

λάτη, θα έχει μια σαφή άποψη για την κερδοφορία των πελατών της. Επιπλέον, η 

ανάλυση της αποδοτικότητας των πελατών είναι μια από τις πιο σημαντικές ε-

φαρμογές που επιτρέπονται από την Κ.Β.∆. Με πληροφορίες από το μοντέλο, η 

τράπεζα μπορεί να διακρίνει με ακρίβεια τους πιο επικερδείς πελάτες της και τους 

πελάτες που συμμετέχουν με χαμηλή αποδοτικότητα. Αυτό βελτιώνει τη λήψη 

αποφάσεων για τους πελάτες της και για να προσαρμόσει τη διαχείρισή τους. 

 

• Σχεδιασμός των προϊόντων. H ανάλυση του μοντέλου επιτρέπει στην τράπεζα να 

μπορεί να προσδιορίσει τις δραστηριότητες που δημιουργούν αξία στο τελικό 

προϊόν / υπηρεσία και εκείνες που δεν δημιουργούν αξία. Επιτρέπει επίσης να 

γνωρίζουν το τμήμα της κάθε δραστηριότητα στη δημιουργία αυτής της τιμής. Κα-

ταρχάς, αποκαλύπτει τη διαδικασία υλοποίησης των προϊόντων / υπηρεσιών, και 

έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά τις αναγκαίες δραστηριότητες καθώς και το κόστος 

αυτών των διαδικασιών. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στην 

τράπεζα να επανεξετάσει τη διαδικασία σχεδιασμού των προϊόντων / υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας αυτή που καταναλώνει τις λιγότερες χωρίς να επηρεάζει την τε-

λική ποιότητα. Στην ίδια κατεύθυνση, σε ορισμένους τομείς, η ανάλυση του κό-

στους των διαδικασιών υλοποίησης των προϊόντων / υπηρεσιών παίζει επίσης 

σημαντικό ρόλο στον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες, για την επιλογή των 

πλέον αποτελεσματικών τεχνικών και υποδειγμάτων. Το μοντέλο θα αποτελέσει  
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ένα από τα πλέον πρόσφορα και ευέλικτα εργαλεία για το σχεδιασμό νέων αλλά 

και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων διαδικασιών, μεθόδων, προϊόντων και υ-

πηρεσιών, παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν προϊόντα 

και υπηρεσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής τους μεταξύ διαφόρων ε-

ναλλακτικών λύσεων με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ενεργειών που συμπερι-

λαμβάνει με σημαντική ακρίβεια το κόστος. 

 

• Η τιμολόγηση και η αποδοτικότητα των προϊόντων/υπηρεσιών. Ο προσδιορισμός 

των τιμών πώλησης είναι στενά συνδεδεμένος με την υλοποίηση των προϊόντων / 

υπηρεσιών. Ωστόσο, ο υπολογισμός του κόστους είναι πιο ακριβής, οι τιμές είναι 

σταθερές και τα πραγματοποιούμενα κέρδη περισσότερο ακριβή. Η λήψη απο-

φάσεων δεν περιλαμβάνει, πέρα από εκτιμήσεις παραγόντων και κινδύνων που 

σχετίζονται με καθαρά εξωγενείς παράγοντες (οικονομική συγκυρία, αλλαγές στη 

νομοθεσία κλπ), κινδύνους και αβεβαιότητες που προέρχονται από χονδροειδή ή 

ανακριβή στοιχεία εντός της επιχείρησης, και ως εκ τούτου τείνει να είναι επιτυ-

χής. Η ακρίβεια των λαμβανόμενων δαπανών που προκύπτουν από το μοντέλο 

βελτιώνει την πολιτική σταθεροποίησης των τιμών, παρακολουθεί ενδεχόμενες 

μεταβολές του κόστους και επιτυγχάνει διαρκώς μια καλύτερη ανάλυση της από-

δοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών . Η ανάλυση αυτή οδηγεί την 

τράπεζα στην επιλογή των πιο αποδοτικών εργασιών. Ειδικότερα, μπορεί να α-

ποφασίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατανομή των πόρων μεταξύ 

των διαφόρων προϊόντων / υπηρεσιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

 

• Επιλογή προϊόντων/αγορών. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέ-

πει να πάρουν οι τράπεζες είναι ο προσδιορισμός των μικτών προϊόντων / αγο-

ρών που μεγιστοποιούν το κέρδος. ∆ηλαδή ποια προϊόντα/υπηρεσίες μπορούν 

να πουληθούν; Σε ποιες αγορές μπορεί η τράπεζα να πουλήσει τα προϊόντα-

υπηρεσίες της; Σε ποιους πελάτες; Σε ποιες ποσότητες; Ωστόσο, για να πάρει τη 

σωστή απόφαση η τράπεζα πρέπει οι πληροφορίες του κόστους να είναι ακριβείς 

και αναλυτικές πάνω στους διαφορετικούς συνδυασμούς προϊόντων / αγορών 

ώστε να μπορεί να επιλέξει το βέλτιστο συνδυασμό. Για το σκοπό αυτό, το μοντέ-

λο είναι ικανό να παρέχει πλήρη ενημέρωση για το κόστος, με βάση τις προσο-

μοιώσεις των διαφόρων συνδυασμών προϊόντων / αγορών. 

 

• Προϋπολογισμός με βάση τις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

των προϊόντων /υπηρεσιών, οι σχεδιαστές πρέπει να προσαρμόσουν τη σύνθεση 
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του προϊόντος / αγορές, να εισάγουν νέα προϊόντα / υπηρεσίες, να πετύχουν τη 

βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογί-

ες. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται μεταβολή των πόρων που απαιτού-

νται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων. Η αναθεώρηση των ποσοτήτων των 

πόρων που απαιτούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι αναγκαία. Με 

το μοντέλο, η νέα κατανάλωση πόρων μπορεί να οριοθετηθεί και να ελαχιστοποι-

ηθούν όλοι οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τη φύση ορισμένων διαδικασιών. Το 

μοντέλο μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο της κατανάλωσης των 

πόρων, που επιτρέπει την αιτιολόγηση πρόσθετων πόρων για ορισμένες δρα-

στηριότητες, για τη μείωση ή την εξάλειψη των επιζήμιων λειτουργιών και τον ε-

παναπροσδιορισμό της χρήσης εξειδικευμένων πόρων που θα αυξήσουν την α-

ξία της επιχείρησης. Ο απώτερος στόχος του προϋπολογισμού βάσει δραστηριο-

τήτων είναι να επιτρέψει στην εταιρεία να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότε-

ρους πόρους και, συνεπώς, να βελτιώσει την αποδοτικότητα. 

 

• Ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Η τράπεζα έχει την επιλογή 

να ενσωματώσει όλες τις δραστηριότητες στη δική της αλυσίδα αξίας ή να αναθέ-

σει ορισμένες σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μερικά πολύπλοκα προϊόντα / υπηρε-

σίες απαιτούν πολλές δραστηριότητες και η τράπεζα διαπιστώνει ότι μερικές από 

αυτές είναι ακριβές. Η τράπεζα λαμβάνει την απόφαση να αναθέσει σε τρίτους 

την πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, στον τραπε-

ζικό τομέα, η μεταφορά χαρτονομισμάτων ανατίθεται με υπεργολαβία σε εξειδι-

κευμένες εταιρείες. Η υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας από την ίδια την τράπε-

ζα είναι δαπανηρή και απαιτεί άλλες δεξιότητες. Το μοντέλο δίνει τις απαραίτητες 

πληροφορίες στην τράπεζα για να λάβει την συμφερότερη απόφαση.  

 

• Υποκατάστημα. Η διοίκηση  της τράπεζας, λαμβάνει αποφάσεις που καθορίζουν 

τους βασικούς στόχους και τις επιδιώξεις της και θέτει τους στόχους, βάσει των 

προβλέψεων και των βραχυπρόθεσμων τάσεων της αγοράς. Οι αποφάσεις αυτές 

αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της, αλλά και κάθε τομέα δραστηριότη-

τάς της. ∆ηλαδή η τράπεζα  επιδιώκει  την αύξηση του μεριδίου της στον τομέα 

των καταθέσεων, τη διατήρηση της θέσης της στον τομέα της στεγαστικής πίστης 

και συνολικά τη διατήρηση της αρχηγικής της θέσης στην τραπεζική αγορά. 

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, πρέπει να καθορισθεί η στρατηγική και 

η τακτική που θα ακολουθηθεί, καθώς οι φορείς και τα όργανα της τράπεζας, που 

θα την υλοποιήσουν. 
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Το προτεινόμενο μοντέλο δίδει τις απαραίτητες πληροφορίες στη διοίκηση της 

τράπεζας. Η βάση του μοντέλου ξεκινά ότι ο τομέας της στεγαστικής πίστης της 

Εθνικής Τράπεζας θεωρείται κέντρο κέρδους. Συνεπώς, προτείνει τον σχεδιασμό 

των προϊόντων, τη διαφήμιση και προώθηση του προϊόντος ,το ποσοστό επέκτα-

σης ή διατήρησης του ποσοστού της στην αγορά. 

Τα καταστήματα της  Εθνικής Τράπεζας είναι ο αποκλειστικός τόπος από τον 

οποίο πωλούνται τα στεγαστικά προϊόντα της τράπεζας. Κάθε κατάστημα δημι-

ουργείται με βάση ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η γεωγραφική θέση (πόλη 

π.χ. Πειραιάς, πώληση ναυτιλιακών δανείων), περιοχή πόλης (π.χ. στη βιομηχα-

νική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, πώληση βιομηχανικών δανείων), το είδος της 

οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής (κέντρο πόλης Θεσσαλονίκης, στεγα-

στική πίστη), τη δημογραφική κατάσταση και τη σύνθεση του πληθυσμού της πε-

ριοχής (πώληση στεγαστικών προϊόντων σε ομογενείς).  

Με βάση τα παραπάνω καθορίζεται ο στόχος κάθε καταστήματος και η διοίκηση 

μπορεί να ελέγξει την αποδοτικότητα κάθε καταστήματος, το προσωπικό ή την 

αποδοτικότητα του προσωπικού που απασχολεί κάθε κατάστημα. Ο αριθμός των 

πωλούμενων στεγαστικών προϊόντων αποτελεί ένα βασικό κριτήριο.  

Το μοντέλο αυτό βοηθά τους υπευθύνους να βελτιώσουν τους στόχους του κάθε 

καταστήματος, έτσι ώστε, η υλοποίησή τους να είναι εφικτή χρησιμοποιώντας, 

όσο το δυνατόν, οικονομικότερα και αποδοτικότερα τους υφιστάμενους πόρους.  

Συνεπώς, θα μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, που θα υπαγορεύονται 

από τα αποτελέσματα του μοντέλου. 

Αρχικά, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας καθορίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, 

στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθησή τους, λόγω του ότι 

από αυτά ακριβώς, προσδοκά να αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη και να επιτύχει 

τη μέγιστη δυνατόν κερδοφορία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποδοθούν σε κάθε κατάστημα οι στό-

χοι της τράπεζας, ανά προϊόν και υπηρεσία.  

 

• Αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Η εφαρμογή του μοντέλου μπορεί να αναθεω-

ρήσει τη δομή της επιχείρησης. Συνήθως παρατηρείται ότι, στις επιχειρήσεις με 

κάθετη οργάνωση όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, δημιουργούνται εμπόδια στην 

επικοινωνία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος και ο χρόνος 

πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Η όλη διαδικασία επιδρά αρνητικά στην 

ποιότητα των υπηρεσιών. Το μοντέλο ανάλυσης των δραστηριοτήτων συνιστά 

ένα χρήσιμο εργαλείο για έναν σημαντικά συνεπέστερο και πραγματικό επανα-

σχεδιασμό. 
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• Η αναδιαμόρφωση των διαδικασιών. Κάθε διαδικασία της επιχείρησης ομαδοποι-

είται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και αλληλεξαρτήσεων. Αυτές οι διαδικασίες 

αντιπροσωπεύουν τον τρόπο της οργάνωσης της επιχείρησης, που είναι ποιο 

αποτελεσματικοί και ποιο ανταγωνιστικοί. Η επιχείρηση αλλάζει τον τρόπο οργά-

νωσής της, η επικοινωνία και η παραγωγή εξελίσσονται και μεταβάλλονται. Έτσι, 

οι διαδικασίες μπορούν να είναι προσαρμοσμένες στη σταθερότητα και βαθμηδόν 

στην εξέλιξη της επιχείρησης. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων και η ανάλυση του 

κόστους των δραστηριοτήτων αποτελούν την αφετηρία για μια περισσότερο απο-

τελεσματική προσαρμογή και αναδιαμόρφωση των διαδικασιών. 

 

• Μέτρηση και οδηγός της αποδοτικότητας. Το μοντέλο κοστολόγησης βάσει δρα-

στηριοτήτων μπορεί να είναι ένα συνεπές και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη μέ-

τρηση και παρακολούθηση της απόδοσης. Πράγματι, το μοντέλο κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων στηρίζεται στην ιδέα ότι η απόδοση μιας εταιρείας είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ ομοιογενών δραστηριοτήτων που έχουν τον 

ίδιο σκοπό και οι οποίες είναι οργανωμένες στην ίδια τη διαδικασία. Χάρη σε αυτή 

την ομοιογένεια και την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων, το μοντέλο, συμβάλ-

λει στη μέτρηση των αποτελεσμάτων και της διαχείρισης των αποδόσεων. Η 

χρήση των δεικτών απόδοσης που προτείνονται εστιάζουν σε όλες τις οντότητες 

που συμμετέχουν στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της τράπεζας και η εξα-

γωγή των αποτελεσμάτων, με τη χρήση των υπαρχόντων δεδομένων, θα κατα-

δείξει, ακόμη και σε πιλοτικό στάδιο, την αναγκαιότητα συνύπαρξης ενός κοστο-

λογικού συστήματος δραστηριοτήτων με το υφιστάμενο κοστολογικό εργαλείο. 

 

• Εργαλείο διάγνωσης, πρόγνωσης και διαχείρισης. Το μοντέλο επικεντρώνεται 

στις λειτουργικές μεθόδους και τις αρμοδιότητες, οργανώνοντας δραστηριότητες 

και διαδικασίες. Αυτή η οργάνωση είναι ένα αποτελεσματικό μέσο που οδηγεί 

στην εμπεριστατωμένη γνώση των αναγκών της επιχείρησης και κυρίως στην α-

ναγκαιότητα των κατάλληλων συσχετίσεων και στο συντονισμό. Εξασφαλίζεται 

έτσι, μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχετικών δεικτών όχι μό-

νον η δυνατότητα έγκαιρης πρόγνωσης και διαχείρισης των αναγκαίων μεταβο-

λών όσο κυρίως η έγκαιρη και ασφαλής αντίδραση της διοίκησης σε απρόβλεπτα 

γεγονότα και εξωγενείς παράγοντες που είναι συνήθεις στο παγκοσμιοποιημένο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα: 

1. Μερική ή ολική εφαρμογή του μοντέλου σε όλα τα προϊόντα της τράπεζας και 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

2. Ενσωμάτωση του κόστους καταθέσεων για την αποτελεσματική χάραξη τιμο-

λογιακής πολιτικής του δανείου. 

3. Σύγκριση με άλλα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζουν οι Τράπεζες. 
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