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Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως 
αυτοδιοικούμενα, με κύριο σκοπό:

• Να αποτελούν τον κεντρικό επιστημονικό μοχλό μίας 
αυτοδύναμης ανάπτυξης, στελεχώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες με αξιόλογα στελέχη

• Τη στήριξη της αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας με νέες 
επιστημονικές δράσεις

• Την ενίσχυση στην πράξη της ελληνικής παρουσίας στο διεθνές 
παραγωγικό γίγνεσθαι

Η οικονομική διαχείριση του Α.Ε.Ι έχει ως σημείο αναφοράς τον 

προϋπολογισμό στον οποίο αναγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες 

του Α.Ε.Ι., ο οποίος συντάσσεται από την οικονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. 

Από την 01/01/2000, η χρηματοοικονομική διαχείριση των Α.Ε.Ι. πρέπει 

υποχρεωτικά να γίνεται βάση του διπλογραφικού συστήματος. Η 

εφαρμογή του, συμβάλλει στον ορθό προγραμματισμό και στην επιτυχή 

και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. Παράλληλα, 

ενισχύεται η διαφάνεια και διευκολύνεται η πραγματοποίηση πιο 

εμπεριστατωμένων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

Η υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος με το ΠΔ. 205/98 

οδήγησε στο μερικό εκσυγχρονισμό της χρηματοοικονομικής διοίκησης 

των Α.Ε.Ι. Πέρα από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, με
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την εφαρμογή του Π.Δ. 205/98, θα μπορούσε να προχωρήσει ο 

καθορισμός εκπαιδευτικού σχεδιασμού μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και 

των Πανεπιστημίων, και η υιοθέτηση ενός πιο σύγχρονου και ευέλικτου 

συστήματος διοίκησης, το οποίο να χρησιμοποιεί συγκριτικούς δείκτες 

αξιολόγησης, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική.

Στην παρακάτω εργασία, αναλύεται αρχικά ο τρόπος διοίκησης του 

δημοσίου τομέα καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομικής 

διαχείρισης των Α.Ε.Ι., ενώ γίνεται μία αρχική σύγκριση και αξιολόγηση 

με τα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Στη συνέχεια αναλύεται η πρακτική 

εφαρμογή της χρηματοοικονομικής διοίκησης των Α.Ε.Ι. καθώς και ο 

τρόπος εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος

Σκοπός της εργασίας, είναι ο εντοπισμός των διαφορών μεταξύ της 

Ελληνικής και διεθνούς συστήματος χρηματοοικονομικής διοίκησης των 

Α.Ε.Ι., και η διατύπωση κάποιων παρατηρήσεων - προτάσεων, στα 

πλαίσια της Ελληνικής πραγματικότητας.

Από τη θέση αυτή, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. 

Δημήτριο Παπαδόπουλο, καθηγητή στο τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τη βοήθεια 

και τις σημαντικές παρατηρήσεις του, κατά τη διάρκεια συγγραφής της 

παρούσας εργασίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ατηιόσια Διοίκηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Το μέρος αυτό περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

γίνεται μία γενική συνοπτική περιγραφή της χρηματοοικονομικής 

διοίκησης στο δημόσιο τομέα στο Εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

Βρετανία, για την οποία (παραβλ. κεφ.4), θα γίνει περιγραφή του 

χρηματοοικονομικού συστήματος διοίκησης των Α.Ε.Ι.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται αρχικά ο τρόπος εφαρμογής 

της χρηματοοικοικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα, και γίνεται μία 

αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στις μορφές του, οι οποίες και είναι:

• Ο Τακτικός Προϋπολογισμός (ΥΠ) και

• Ο Προϋπολογισμός ( ή Πρόγραμμα ) Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Κεφάλαιο 1.

Η χρηματοοικονομική Διοίκηση του Δημοσίου τομέα στο Εξωτερικό.

Οι κυβερνήσεις γενικότερα, στις αναπτυγμένες χώρες, έχουν:

• Άμεση ευθύνη και έλεγχο των κρατικών εσόδων και εξόδων

• Έλεγχο στο τρέχον επιτόκιο και στη συναλλαγματική 

ισοτιμία, με αποτέλεσμα να μπορούν να επηρεάζουν ως ένα 

βαθμό, το ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης καθώς και την πορεία 

του πληθωρισμού

Οι κυβερνήσεις ασκούν οικονομική διοίκηση, μέσω:

• Καθορισμού των κρατικών εσόδων (τα οποία

ορίζονται/ εκτιμώνται με τη σύνταξη του ετήσιου

Προϋπολογισμού και της φορολόγησης)

• Καθορισμού των κρατικών εξόδων (τα οποία

ορίζονται/εκτιμώνται 

Προϋπολογισμού )

με τη σύνταξη του ετήσιου

• Συνεργασίας - Έλεγχος της κρατικής Τράπεζας, η οποία

καθορίζει την κρατική νομισματική πολιτική

• Διακρατικών Οικονομικών Συμφωνιών

• Του καθορισμού του ετήσιου κρατικού δανεισμού

-Σελίδα 4/79-



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, κύριο 

μέλημα των οργανισμών δημόσιας διοίκησης, αποτελεί η υιοθέτηση 

τεχνικών διοίκησης του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό όχι μόνο την ορθή 

λειτουργία, αλλά και τη δημιουργία κέρδους, πολλές φορές μέσω της 

ενίσχυσης της συνεργασίας ή ακόμη και της δημιουργίας νέων φορέων οι 

οποίοι συνδιαχειρίζονται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κύριοι άξονες της διοίκησης των δημόσιων οργανισμών είναι η 

επίτευξη:

• Οικονομίας

• Αποτελεσματικότητας

• Αποδοτικότητας

παρόλο, που σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, οι στόχοι 

του γενικού διευθυντή, είναι πολλές φορές πολυσύνθετοι και δύσκολο να 

διαχωριστούν.

Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, δεν είναι μόνο να 

παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στον γενικό διευθυντή, αλλά και η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με τα προβλήματα και της 

προτεραιότητες της οικονομικής διαχείρισης του δημόσιου οργανισμού.

Κύριο μέσο της οικονομικής διαχείρισης ενός δημόσιου 

οργανισμού, είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος και:

• Ενσωματώνει τη σχέση μεταξύ επιμέρους παραγόντων (Πχ. 

μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων)
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• Εμπεριέχει πολιτικές επιρροές (πχ. ο καθορισμός των 

εσόδων φορολόγησης /επαρχία καθορίζει και το βαθμό 

επιρροής/πίεσης στην τοπική διοίκηση)

• Εμπεριέχει διεθνείς πιέσεις και επιρροές

• Εμπεριέχει τις πολιτικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης, 

καθώς και τις πιέσεις των αντίστοιχων lobby

• Έχει άμεση επιρροή στο μέσο πολίτη

• Επηρεάζεται από την κατανομή του πληθυσμού

• Επηρεάζεται από την ανεργία, καθώς και από τη 

γεωγραφική της κατανομή

Ο κρατικός προϋπολογισμός ορίζεται:

• Ανά Τομέα (Υγεία, Περιβάλλον, κ.ά)

• Ανά οικονομική κατηγορία (Υπηρεσίες, Κρατικό Χρέος, κ.ά)

Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού, συνήθως 

αποτελούν οι υπηρεσίες (Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, Κόστος 

υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών), ενώ ακολουθούν οι πληρωμές 

(συντάξεις, επιδόματα).

Ο προϋπολογισμός υπηρετεί δύο σκοπούς:

• Ως έγγραφο υπό έγκριση, καθορίζει τις προτεραιότητες ανά 

τομέα, και την πολιτική που θα ακολουθηθεί

• Ως μέσο ελέγχου, των επιμέρους προϋπολογισμών που 

δημιουργούνται από τον κύριο προϋπολογισμό, εφόσον 

εγκριθεί.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Ο προϋπολογισμός των δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι συνήθως 

είναι οργανισμοί μεγάλου μεγέθους, συντάσσονται λαμβάνοντας εν μέρη 

υπόψιν τις μελλοντικές τάσεις και το μέγεθος των εσόδων, τα οποία 

θεωρούνται ότι μπορεί να προσδιοριστούν εύκολα.

Το κύριο μοντέλο σύνταξης του προϋπολογισμού το οποίο έχει 

υιοθετηθεί στη Βρετανία, είναι αυτό του αυξητικού προϋπολογισμού 

(παραβλ. και κεφ. 4), αλλά υπάρχουν διάφορες δυσκολίες στον έλεγχο 

αντίστοιχων προϋπολογισμών, επειδή δεν ενσωματώνουν σημαντικές 

αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά 

αποτελούν μία ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή του περσινού 

προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, να υιοθετηθούν 

εναλλακτικοί μέθοδοι σύνταξης προϋπολογισμού όπως ο 

προϋπολογισμός βάση προτεραιοτήτων.
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Κεφάλαιο 2. Η λειτουργία Διοίκησης του Δημοσίου τομέα στην 

Ελλάδα

2.1 Γενικά.

Η έννοια του κράτους συμπίπτει με την έννοια του δημοσίου τομέα, 

μόνο που το πλαίσιο δράσης του δημοσίου τομέα δεν μπορεί να 

οριοθετηθεί με σαφήνεια. Η δράση του δημόσιου τομέα θα μπορούσε 

μάλλον να ενταχθεί σε ένα πλήθος ομόκεντρων κύκλων. Όσο πιο κοντά 

στο κέντρο των κύκλων βρίσκεται μια δραστηριότητα, τόσο εντονότερα 

φέρει τα στοιχεία της κρατικής παρέμβασης. Στο κέντρο του κύκλου 

βρίσκεται η Κεντρική Διοίκηση (Βουλή, Κυβέρνηση, Υπουργεία) και 

ακολουθούν με τη σειρά οι επόμενοι φορείς:

• Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΟΓΑ,κ.λ.π),

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι,Νομαρχίες),

• Ν.Π.Δ.Δ. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,Νοσοκομεία, 

Κέντρα Ερευνών, Βιβλιοθήκες κλπ),

• Δημόσιες Επιχειρήσεις ( ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΑΤΑ κλπ)

και στους εξωτερικούς κύκλους του συστήματος, όπου τα όρια μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι δυσδιάκριτα, θα μπορούσαν να 

ενταχθούν οι υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες (Αγροτική ,Εθνική κ.λ.π.) και 

τα Ν.Π.Ι.Δ., που επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 

51 % των δαπανών τους.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

2.2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ο δημόσιος τομέας παράγει δημόσια αγαθά, που ικανοποιούν 

κοινωνικές ή συλλογικές ανάγκες (άμυνα,δικαιοσύνη,υγεία,εκπαίδευση 

κλπ.).Τα δημόσια αγαθά παρέχονται δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο και 

το κράτος δεν εισπράττει, τουλάχιστον κατά τρόπο άμεσο, τιμή γι’αυτά.. 

Έτσι το σύστημα των τιμών παραχωρεί τη θέση του στην πολιτική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα δημόσια αγαθά, η οποία συνίσταται 

στην κατάρτιση και εκτέλεση σε ετήσια βάση του κρατικού 

προϋπολογισμού.

Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι μια αναλυτική κατάσταση με την 

οποία προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και έξοδα για κάθε 

οικονομικό έτος. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι δαπάνες, κατά 

κατηγορίες και συνολικά, που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν οι 

δημόσιοι φορείς στην επερχόμενη οικονομική χρήση και οι εισπράξεις, 

κατά κατηγορίες και συνολικά, που προσδοκούν να πραγματοποιήσουν 

στην ίδια περίοδο, προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες

Ο προϋπολογισμός με κριτήριο τη φύση των δημόσιων εσόδων και 

εξόδων, διακρίνεται σε τέσσερις μορφές : 

α) προϋπολογισμό εκμετάλλευσης 

β) προϋπολογισμό κεφαλαίου 

γ) Κανονικό προϋπολογισμό 

δ) Έκτακτο προϋπολογισμό .
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Στη σύγχρονη δημοσιονομική πρακτική, όπως αυτή ακολουθείται 

στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-όπου 

οι πιθανότητες μεγάλης οικονομικής κρίσης είναι περιορισμένες, έχει 

επικρατήσει να καταρτίζεται ο Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός 

(General Government Budget).

Ο ΓΚΠ αποτελεί στην ουσία σύμπτυξη των τεσσάρων παραπάνω 

μορφών προϋπολογισμού σε έναν, αποτελείται δε κατά βάση από δύο 

σκέλη:

• τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΤΠ) και

• τον Προϋπολογισμό ( ή Πρόγραμμα ) Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ).

Ένα τρίτο σκέλος, μικρότερης σημασίας, είναι ο Ειδικός Λογαριασμός 

Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ο οποίος είναι χαμηλού 

ύψους και πάντα ισοσκελισμένος. Ο ΕΛΕΓΕΠ διαχειρίζεται κονδύλια 

Κοινοτικής προέλευσης, που προορίζονται για τη βελτίωση της 

αγροτικής παραγωγής και για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος..

Ο ΤΠ περιλαμβάνει μόνο τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα, που δεν 

επηρεάζουν την αξία της δημόσιας περιουσίας. Επίσης περιλαμβάνει και 

ένα αποθεματικό, που σχηματίζεται από τα τρέχοντα έσοδα, με σκοπό 

την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών.

Ο ΠΔΕ περιλαμβάνει τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα που επηρεάζουν 

την αξία της δημόσιας περιουσίας, μέσω κυρίως της χρηματοδότησης 

παραγωγικών επενδύσεων.
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Ειδικότερα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει τρεις 

κατηγορίες αναπτυξιακών δαπανών:

• Στην πρώτη κατηγορία, εντάσσονται οι δαπάνες, οι οποίες

συμπληρώνουν (σε ποσοστό 20-30% περίπου ) τους πόρους, 

που εισρέουν στην Ελλάδα από τα Διαρθρωτικά και λοιπά 

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη

συγχρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής.

• Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες, που 

χρηματοδοτούν μικρότερης σημασίας έργα, τοπικού κυρίως 

ενδιαφέροντος, χωρίς Κοινοτική συμμετοχή (εθνικοί πόροι).

• Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις

κεφαλαίου προς τους ιδιωτικούς φορείς για την ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Από την απελευθέρωση του κράτους ο πρώτος νόμος που ρυθμίζει 

την διοίκηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων και το δημόσιο 

λογιστικό ήταν ο Ν. ΣΙΒ του 1852, ο οποίος αναφέρεται συνήθως ως 

νόμος «Περί διοικήσεως των εσόδων και εξόδων του Κράτους και του 

Δημόσιου Λογιστικού ».

Δημόσιο Λογιστικό είναι το σύνολο των νομικών κανόνων οι οποίοι 

καθορίζουν την διοίκηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων και το 

λογιστικό του εν γένει κράτους. Ειδικότερα με τους κανόνες του 

δημοσίου λογιστικού καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία 

συναλλάσσεται με τους τρίτους, οι σχέσεις των διαχειριστών του 

δημοσίου πλούτου προς την πολιτεία, οι ευθύνες αυτών, ο τρόπος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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πραγματοποίησης των εισπράξεων και των δαπανών και οι προβλέψεις 

αυτών (προϋπολογισμός). Οι κανόνες αυτοί είναι νομικοί, δηλαδή 

θεσπίζονται με διατάξεις νόμων, ενώ ορισμένοι από αυτούς 

περιλαμβάνονται και στο Σύνταγμα.

Ο νόμος του δημοσίου λογιστικού υπέστη κατά καιρούς ουσιώδεις 

τροποποιήσεις των νόμων 1555/1918, 4796/30, 6254/34, 73/46 και του 

ψηφίσματος της 7-6-1927.

Με το άρθρο 17 παρ.1 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(Ε.Σ.) (Π.Δ. 774/1980 ), ορίζεται ότι το Ε.Σ. ασκεί τον κατά το άρθρο 98 

του Συντάγματος, έλεγχο των δαπανών του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., 

προς βεβαίωση ότι έχει χορηγηθεί νόμιμα σχετική πίστωση και ότι κατά 

την πραγματοποίησή τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του κώδικα «περί 

δημοσίου λογιστικού» και κάθε άλλου νόμου ή διατάγματος ή 

κανονιστικής απόφασης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει την νομιμότητα της δαπάνης, την 

ύπαρξη και την επάρκεια σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό, 

υποχρεούμενο να αρνηθεί την έγκρισή της εφόσον δεν είναι νόμιμη ή δεν 

αναγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό ή η αναγράφουσα έχει 

εξαντληθεί. Επίσης εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών που 

συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα.

Εφόσον από τα προσαγόμενα αποδεικτικά στοιχεία αδυνατεί να 

διαγνώσει τη νομιμότητα της δαπάνης το Ε.Σ. δικαιούται να αρνηθεί τη 

θεώρηση χρηματικού εντάλματος. Γι’αυτό ο Πάρεδρος ή Επίτροπος του 

Ε.Σ. δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία που έχει εκδώσει το 

σχετικό ένταλμα κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο και απαραίτητο 

προκειμένου να κρίνει αν η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη ή όχι.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διοίκηση των Α.Ε.Ι. στα πλαίσια της Διεθνούς και 

Ελληνικής Πραγιιατικότητας.

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Σκοπός του δεύτερου μέρους είναι να γίνει μία καταγραφή των 

μεθόδων χρηματοοικονομικής διοίκησης των ΑΕΙ του εξωτερικού (κεφ. 

3), και της Ελλάδας, για να γίνει στο τρίτο μέρος, μία πρακτική σύγκριση, 

και να αντληθούν κάποιες χρήσιμες διαπιστώσεις σχετικές με την 

ελληνική πραγματικότητα.

Αρχικά γίνεται μία εκτίμηση της εξέλιξης των μεθόδων 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ που εφαρμόστηκαν στο 

παρελθόν, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες (Αγγλία Αμερική), καθώς και 

του κυρίαρχου ρόλου που άσκησε το κράτος στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στη συνέχεια γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των τάσεων που 

επικρατούν όχι μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες (Αγγλία, Γαλλία) αλλά και 

στις αναπτυσσόμενες (Αάος, Καμπότζη και Βιετνάμ, Χώρες Νοτίου 

Αφρικής, )

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη δραστηριότητα οργανισμών 

όπως η UNESCO η οποία ερεύνησε την οικονομική διαχείριση καθώς 

και τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για τη δημιουργία του 

ετήσιου προϋπολογισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα χαμηλού 

εισοδήματος αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και του ΙΟΗΕ (Inter 

American Organisation of Higher Education), ο οποίος αποτελεί ένα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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διεθνή μη κερδοσκοπικό μη κυβερνητικό οργανισμό και εκπροσωπεί 380 

Πανεπιστήμια, με αντικείμενο: · Την προώθηση και ανάπτυξη

συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και · Τη δημιουργία αμοιβαίων 

δεσμών με στόχο τον καθορισμό κοινών αναγκών, διαθέσιμων πηγών 

χρηματοδότησης .

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Βρετανία, η οποία θεωρείται μία 

από τις χώρες με το πλέον προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως 

(κεφ. 4).

Ο κύριος σκοπός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη Βρετανία, είναι η:

• Εξάσκηση αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου

• Παροχή οικονομικών δεδομένων στη διοίκηση

• Παροχή οικονομικών δεδομένων σε εξωτερικές πηγές (πχ.

Υπουργείο)

Καταγράφονται αναλυτικά οι τάσεις και οι διαφορετικές μέθοδοι 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης που υιοθετούνται από τρία από τα 

μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο του Southampton, 

Πανεπιστήμιο του Bath, Πανεπιστήμιο του Manchester) καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους.

Τέλος, στο κεφάλαιο 5, γίνεται μία αρχική καταγραφή της 

οργανωτικής δομής των ΑΕΙ, καθώς και της χρηματοοικονομικής 

διοίκησης, η οποία έχει ως σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό στον 

οποίο αναγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Α.Ε.Ι.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. —

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Κεφάλαιο 3. Χρηματοοικονομική Αιερεύνηστι me Λειτουργίας 

των Εκπαιδευτικών Ιδρυιιάτων του Εξωτερικού

Μετά το 2° παγκόσμιο πόλεμο, ακολούθησε μία περίοδος ταχείας 

και μαζικής επέκτασης της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου στα 

περισσότερα κράτη, η εκάστοτε κυβέρνηση έπρεπε να αναλάβει την 

ευθύνη παροχής των κατάλληλων πόρων στηριζόμενη στις αρχές της 

ισότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης.

Στη δεκαετία του 1970, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, στις 

περισσότερες χώρες, πλην των Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Κορέα και Φιλλιπίνες 

είχε συρρικνωθεί σημαντικά. Στις χώρες όπου ο ιδιωτικός τομέας είχε 

σημαντικό ρόλο, η συμμετοχή του κράτους δεν έπαυε να έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα.

Υπήρχαν τρεις κύριοι λόγοι, βάση των οποίων τον κυρίαρχο ρόλο στην 

ανώτατη εκπαίδευση ασκούσε το κράτος, και αυτοί ήταν:

• Χώρες οι οποίες ήταν αποικίες και στη συνέχεια 

ανεξαρτοποιήθηκαν, έπρεπε να αναπτύξουν ένα αυτόνομο 

μηχανισμό διοίκησης των ανωτάτων ιδρυμάτων, από τα οποία θα 

προέρχονταν τα στελέχη που θα διοικούσαν τη χώρα, και θα 

αντικαταστούσαν τους ξένους υπηκόους, σε στρατηγικές 

διοικητικές θέσεις. Η ίδια λογική κρατικής διοίκησης των 

ανωτάτων ιδρυμάτων, επικρατούσε όμως και στις υπόλοιπες 

χώρες οι οποίες δεν ήταν αποικίες.
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• Για να προκόψει βέλτιστη ωφέλεια από την επένδυση στην παιδεία, 

το κράτος θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, και αυτό γιατί τη 

δεκαετία του 1960, είχε διαπιστωθεί ότι σημαντικό ανθρώπινο 

δυναμικό που θα μπορούσε να σπουδάσει, δεν συνέχιζε τις 

σπουδές κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων.

• Τέλος, θα πρέπει σε κάθε χώρα να ισχύει η αρχή της ισότητας, δηλ. 

η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε κάθε πολίτη, 

ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Στη δεκαετία του 1990, το εκπαιδευτικό σύστημα στην ανώτερη 

εκπαίδευση, αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, λόγω:

• Η ζήτηση στην ανώτερη εκπαίδευση αυξανόταν με ταχείς ρυθμούς, 

στους οποίους δεν μπορούσαν να αντεπεξέρθουν οικονομικά οι 

κυβερνήσεις

• Στα πλαίσια της μείωσης του αναλφαβητισμού και της αρχής της 

ισότητας γενικότερα, δόθηκε έμφαση στην πρωτοβάθμια- 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου υπήρχε και μία αύξηση 

κονδυλίων εις βάρος της ανώτατης εκπαίδευσης

• Η ζήτηση στην ανώτερη εκπαίδευση γίνεται περισσότερο 

εξειδικευμένη, λόγω νέων ειδικοτήτων και απαιτήσεων της αγοράς 

εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παροχής 

εξειδικευμένων γνώσεων/δη μιουργίας νέου κύκλου σπουδών.

• Ταχεία μείωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων, λόγω των 

ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων

• Μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, με αποτέλεσμα την παροχή 

περισσοτέρων κονδυλιών

• Προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και 

έρευνας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Για να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να εκπαιδεύσει όσο το 

δυνατόν περισσότερους φοιτητές, θα πρέπει να υιοθετήσει διάφορες 

πολιτικές όπως:

• Βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων

• Ενθάρρυνση της αποκόμισης εσόδων από το Πανεπιστήμιο

• Υιοθέτηση πολιτικής ελάχιστου κόστους, με τη χρέωση πχ. ενός 

ελάχιστου ποσού διδάκτρων

• Ενίσχυση ιδιωτικοποίησης

Οι τάσεις αυτές, οδηγούσαν στην υιοθέτηση μίας προσέγγισης η οποία να 

δίνει έμφαση στις δυνάμεις της αγοράς, (Προσφορά-Ζήτηση), και θα 

θέτει προτεραιότητες, με συμμέτοχους: ♦Τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι θα 

παρέχουν την τεχνογνωσία τους, ♦Τους διευθυντές των ΑΕΙ, οι οποίοι θα 

παρέχουν την εμπειρία τους, ♦Την κυβέρνηση η οποία θα εκπροσωπεί 

τους καταναλωτές (Κοινωνία, Φοιτητές, Υπάλληλοι ΑΕΙ) .

Στη Βρετανία, η αναδιοργάνωση των μηχανισμών χρηματοδότησης 

οδήγησε στη λήψη διαφόρων μέτρων όπως:

• Δημιουργία προϋπολογισμών / τμήμα

• Αύξηση του προσωπικού το οποίο ασχολείται με την εξεύρεση 

πόρων

με αποτέλεσμα να :

• Παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση στα διάφορα τμήματα του 

Πανεπιστημίου, σχετικά με τα τρέχοντα έσοδα-έξοδα
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• Βελτιώθηκε η ποιότητα-ποσότητα της πληροφόρησης σχετικά με 

την απόδοση και διαχείριση του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 

μέσω πχ. Στατιστικών Δεικτών (Πχ. Κόστος /Φοιτητή)

Η οικονομική διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη Βρετανία 

θεωρείται ένας πολύ σημαντικός τομέας, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ζήτησης των οικονομικών διευθυντών ΑΕΙ.

Στη Γαλλία, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τον προϋπολογισμό, 

δίδακτρα, Υλική Υποδομή και τον αριθμό του προσωπικού /εκπαιδευτικό 

ίδρυμα.

Το Υπουργείο με μερικές εξαιρέσεις ( πχ. Τα Grand Ecoles, τα οποία 

είναι ιδιωτικά ιδρύματα) επίσης ελέγχει τα μαθήματα, και ορίζει την 

τυπική δομή της διοίκησης του πανεπιστημίου και θέτει κίνητρα για την 

βελτίωση της απόδοσης του.

Η άσκηση ελέγχου από το κράτος στα ΑΕΙ έχει ελαττωθεί τα τελευταία 

χρόνια. Το 1989, καθορίστηκαν πρωτοβουλίες για την από κοινού λήψη 

αποφάσεων και καθορισμού εκπαιδευτικού σχεδιασμού από το 

Υπουργείο και τα Πανεπιστήμια. Πιο πρόσφατα, οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, 

κυρίως σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.

Από το 1993, έχει υιοθετηθεί το σύστημα αξιολόγησης SANREMO, με 

κύριο σκοπό να λάβει υπόψιν του τα πραγματικά κόστη και τις διαφορές 

μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του Πανεπιστημίου εν σχέση με το 

κόστος των φοιτητών, με τη βοήθεια στατιστικών δεικτών.

Το 1994, το 44.3 % της χρηματοδότησης των ΑΕΙ προερχόταν από μη 

κυβερνητικούς πόρους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν επίσης τη

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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δυνατότητα, με κάποιους περιορισμούς, να εκταμιεύσουν και επενδύσουν 

τα κεφάλαια τους.

Στην Κίνα, στη δεκαετία του 1980, στα πλαίσια της οικονομικής 

αναδιάρθρωσης, η χρηματοδότηση των ΑΕΙ ορίστηκε ως ένα ποσό που 

αναλογούσε ανά φοιτητή, χωρίς να ορίζεται η μορφή διαχείριση τους. Το 

κράτος συνέχιζε να είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των 

ΑΕΙ, χωρίς όμως να υφίσταται συνεχής έλεγχος. Τα πανεπιστήμια 

ενθαρρύνθηκαν στην εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης με 

αποτέλεσμα σε ορισμένα ΑΕΙ, το ποσοστό μη κρατικής χρηματοδότησης 

να ξεπεράσει το 50%, από πηγές όπως: ♦Επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετείχε το Πανεπιστήμιο, ♦Ερευνητικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, 

♦Δωρεές και από το 1997 ♦ Χρέωση διδάκτρων.

Όπως διαπιστώνεται από τα προαναφερόμενα, εξαιτίας της 

μείωσης της κρατικής οικονομικής υποστήριξης, τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να ασχοληθούν με διάφορες 

δραστηριότητες οι οποίες θα τους απέφεραν κέρδη, όπως: Εκπαίδευση, 

Έρευνα, Παροχή διαφόρων υπηρεσιών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

εταιρείες.

Σε ορισμένες χώρες, τα Ιδρύματα έχουν την ευχέρεια να 

διαχειριστούν όπως θέλουν τα έσοδα τους, αλλά πχ. στην Τυνησία,, θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τους νόμους, ή να δημιουργηθεί κάποια 

νομοθετική τροπολογία για να επιτραπεί τέτοια δραστηριότητα. Χώρες 

οι οποίες είναι αγροτικές (πχ. Μαυριτανία) δυσκολεύονται να βρουν 

πελατολόγιο για την παροχή υπηρεσιών. Παρόλα αυτά χώρες όπως η 

Κίνα, τα έχουν καταφέρει και σε αυτό τον τομέα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο διοίκησης και στην 

ανεύρεση πόρων, σχετίζονται με:

• Τη διαφοροποίηση και την αύξηση των διαθέσιμων πηγών 

χρηματοδότησης

• Τη βελτίωση της απόδοσης και χρήσης των διαθέσιμων 

πόρων

Στις Η.Π.Α. έχει ιδρυθεί ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός μη 

κυβερνητικός οργανισμός, ο ΙΟΗΕ (Inter American Organisation of 

Higher Education), ο οποίος εκπροσωπεί 380 Πανεπιστήμια, με 

αντικείμενο:

• Την προώθηση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 

Πανεπιστημίων

• Τη δημιουργία αμοιβαίων δεσμών με στόχο τον καθορισμό 

κοινών αναγκών, διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης

Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και των επιχειρήσεων σχετίζονται με την έρευνα/ εκπαίδευση και 

επιμόρφωση. Οι σχέσεις αυτές, κατά τα τέλη της δεκαετίας του ‘90, 

εδραιώθηκαν και έγιναν ιδιαίτερα στενές.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Η UNESCO ερεύνησε την οικονομική διαχείριση καθώς και τις 

διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για τη δημιουργία του ετήσιου 

προϋπολογισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριών χαμηλού εισοδήματος 

αναπτυσσόμενων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Λάος, Καμπότζη
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και Βιετνάμ). Οι τρεις αυτές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια 

προβλήματα, όπως:

• Χαμηλό ποσοστό χρηματοδότησης της Παιδείας ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και του κυβερνητικού προϋπολογισμού

• Χαμηλό ετήσιο εισόδημα για τους καθηγητές

• Κατανομή της χρηματοδότησης από το κράτος όχι βάση των 

αναγκών αλλά βάση των διαθέσιμων πόρων

• Έλλειψη αυτοχρηματοδότησης και υπερβολική εξάρτηση από 

δωρεές, οι οποίες διατίθενται πολλές φορές με δυσμενείς όρους

• Ανεπαρκής διαφάνεια του προβλεπόμενου ισολογισμού, ο οποίος 

καθορίζεται κυρίως από τις δαπάνες του προσωπικού

• Έλλειψη πραγματικής εκτίμησης του κόστους ανά φοιτητή.

• Έλλειψη ελεγκτικών οργάνων της εφαρμογής του προβλεπόμενου 

ισολογισμού, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς να 

εμφανίζονται σημαντικές διαφορές.

• Ανομοιογένεια στην κατανομή του διδακτικού προσωπικού και 

των ποσών χρηματοδότησης.

Παρόλο που οι τρεις αυτές χώρες, περνάνε μία φάση αναδιοργάνωσης, οι 

διαδικασίες καθορισμού του ισολογισμού, έχουν παραμείνει αμετάβλητες. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, είναι ότι δεν τίθενται 

προτεραιότητες στις κατηγορίες των εξόδων, καθώς και στην κατανομή 

τους. Με εξαίρεση το Βιετνάμ, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικά 

προγράμματα χρηματοδότησης με σκοπό την επίτευξη στόχων, οι 

υπόλοιπες δύο χώρες ουσιαστικά αναπροσαρμόζουν κάθε φορά τα 

στοιχεία του προηγούμενου ισολογισμού, καλύπτοντας κυρίως τα έξοδα 

μισθοδοσίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Στο Βιετνάμ, από το 1993, έχει ξεκινήσει η μερική ιδιωτικοποίηση της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης. Το Βιετνάμ έχει 5 ημικρατικά και 17 κρατικά 

πανεπιστήμια, τα οποία χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 63%. Η 

οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημίων στηρίζεται σε προσωρινούς 

νόμους του Υπουργείου Παιδείας. Ο πρόχειρος προϋπολογισμός του 

πανεπιστημίου, υπολογίζεται βάση του:

• Προσωπικού

• Ποσοστού Ανάπτυξης

• Προσθήκη νέων μαθημάτων /σχολών

• Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου

• Απαιτήσεις που προκύπτουν από την εισαγωγή επιπρόσθετου 

αριθμού φοιτητών

• Νέα έργα (Κτίρια, Προμήθεια Υλικού)

• Προϋπολογιζόμενων εσόδων και εξόδων

Παράλληλα, στα Πανεπιστήμια, σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων, 

έχουν οριστεί συντελεστές προτεραιότητας μεταξύ τμημάτων (1. Τέχνες, 

Φυσική Αγωγή, 2. Παιδαγωγικές Σχολές, 3. Γεωλογία, κ.ά) και 

γεωγραφικών περιοχών.

Στο Πανεπιστήμιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 

Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Γραμματέα, Αντιπρόσωπο των μελών ΔΕΠ, 

Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας, Αντιπρόσωπο της επιστημονικής 

επιτροπής του Πανεπιστήμιου, Εκπρόσωπο του Διοικητικού προσωπικού. 

Εν αντιθέσει με τους μισθούς, τα υπόλοιπα έξοδα μπορεί να 

παρεκκλίνουν σημαντικά από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

-Σελίδα 22/79-



Ο οργανισμός IIEP (International Institution of Educational Planning), 

οποίος έχει ιδρυθεί από την UNESCO, είχε διοργανώσει το 1999, ένα 

σεμινάριο εργασίας (workshop) σχετικά με την Οικονομική Διαχείριση 

των Πανεπιστημίων της Νότιας Αφρικής.

Τα τελευταία χρόνια, στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα πανεπιστήμια 

έχουν να αντιμετωπίσουν ραγδαίες κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις αλλά 

και περιορισμένη πληροφόρηση από αντίστοιχη διεθνή εμπειρία, με 

αποτέλεσμα οργανισμοί, όπως ο ΙΙΕΡ, να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα 

πολύτιμο έργο.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια της Νότιας 

Αφρικής, στην οικονομική διαχείριση και προγραμματισμό των 

διαθέσιμων πόρων, έχουν να κάνουν:

• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωση της 

οικονομικής υπηρεσίας (Πανεπιστήμιο της Ναμίμπια, Λεσότο)

• Έλλειψη εσωτερικού ελέγχου (Πανεπιστήμιο της Ναμίμπια)

• Έλλειψη επικοινωνίας και καθορισμού κοινών στόχων με την 

Πρυτανεία (Πανεπιστήμιο της Πραιτόρια)

• Έλλειψη Λογιστικού - Εμπορικού συστήματος (Πανεπιστήμιο της 

Πραιτόρια). Διπλοκαταχώρηση δεδομένων και έλλειψη κοινού 

ελέγχου.

• Διαφορετική ερμηνεία των Οικονομικών αποτελεσμάτων, από τα 

διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου

• Ο Προϋπολογισμός, συντάσσεται καθυστερημένα λόγω έλλειψης 

στοιχείων, και δε σχετίζεται με τις εξελίξεις και τις τρέχουσες 

δραστηριότητες παρά συνήθως αποτελεί αντιγραφή του 

προηγούμενου (Πανεπιστήμιο του Witwatersrand).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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• Ο εσωτερικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί πάντα υπάρχουν διαφορές ποσών του 

Ενεργητικού και Παθητικού (Πανεπιστήμιο του Witwatersrand).

Αρκετά πανεπιστήμια (Ιδιαίτερα αυτά της Νοτίου Αφρικής, όπου από τα 

1997 τα ΑΕΙ βάση νόμου, είναι υποχρεωμένα να προγραμματίζουν τις 

ενέργειές τους για τα επόμενα τρία χρόνια βάση προβλέψεων), έχουν 

υιοθετήσει τη λογική του στρατηγικού σχεδιασμού και στον οικονομικό 

τομέα..

Σε αυτά τα ιδρύματα, η κάθε μονάδα καθορίζει τον δικό της πρόχειρο 

προϋπολογισμό, ο οποίος και σχετίζεται με τους στρατηγικούς στόχους 

του Πανεπιστημίου.

Στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως (πχ. στη Γαλλία - Βρετανία), 

υπάρχει η τάση να δημιουργηθούν δείκτες κόστους-απόδοσης (πχ. 

κόστος ανά φοιτητή/σχολή/επίπεδο σπουδών). Παρομοίως, αρκετά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νότιας Αφρικής, έχουν αναπτύξει αντίστοιχα 

μοντέλα υπολογισμού του κόστους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Παράλληλα, υπάρχει μία τάση για την ανάπτυξη κερδοφόρων 

δραστηριοτήτων. Στη Βρετανία, πχ. η κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη 

επιδότηση σε Πανεπιστήμια τα οποία έχουν αναπτύξει κερδοφόρες 

δραστηριότητες.

Οι εξελίξεις αυτές, έχουν ως αποτέλεσμα, οι λειτουργίες της οικονομικής 

διαχείρισης να έχουν γίνει πιο σύνθετες, συνδεόμενες με τους 

στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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Τα περισσότερα πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής, θεωρούν ότι όπως 

στις αναπτυγμένες χώρες, θα πρέπει να :

• Υιοθετήσουν μίας στρατηγικής διαχείρισης κόστους. Πιο 

αναλυτικά:

ο Καθορισμός των στόχων και της στρατηγικής του 

πανεπιστημίου, και σύνδεση με τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού,

ο Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει 

τα έσοδα, κόστη, και θα υπολογίζει διάφορους δείκτες 

απόδοσης,

ο Αύξηση των εσόδων από εξωτερικές πηγές και μείωση των 

λειτουργικών εξόδων,

ο Οικονομικά Κίνητρα σε τμήματα τα οποία εξοικονομούν 

πόρους,

• Βελτίωση της λογιστικής υποστήριξης των λειτουργικών 

τμημάτων. Πιο αναλυτικά:

ο Υιοθέτηση ενός ενιαίου για όλα τα τμήματα ολοκληρωμένου 

συστήματος μηχανογράφησης,

ο Ανάπτυξη και υιοθέτηση σε λειτουργικό 

επίπεδο :Λογιστικής Παρακολούθησης, 

ο Χρήση αναφορών Διαχειρίσεις, και δεικτών απόδοσης, 

ο Συνεχή Εκπαίδευση και υποστήριξη του διοικητικού 

προσωπικού σχετικά με τους κανόνες και διαδικασίες που 

θα πρέπει να τηρούνται για την καλύτερη λειτουργία και 

οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου, 

ο Λήψη αποφάσεων και έλεγχος του προϋπολογισμού από 

τους υπευθύνους των λειτουργικών μονάδων.
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Κεφάλαιο 4. Case Study. Χρηματοοικονομική Αιαγείριση των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Βρετανίας

Ο κύριος σκοπός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη Βρετανία, είναι η :

• Εξάσκηση αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου

• Παροχή οικονομικών δεδομένων στη διοίκηση

• Παροχή οικονομικών δεδομένων σε εξωτερικές πηγές (πχ.

Υπουργείο)

Το 1985, η έκθεση Jarratt, η οποία είχε ως κύριο θέμα τη 

λειτουργία των Πανεπιστημίων, συμπεριλάμβανε στις διαπιστώσεις 

της, το γεγονός ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια υιοθετούν 

ανεπαρκή μεθόδους χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Το 1988, η σύνοδος των Πρυτάνεων/Αντιπρυτάνων (CVCP) των 

Βρετανικών Πανεπιστημίων, όρισε μία επιτροπή η οποία υπό την 

προεδρία του καθηγητή K.Hanhan, είχε ως αντικείμενο τον ορισμό 

κατευθυντήριων γραμμών, για την κοστολόγηση των 

δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων.

Τη δεκαετία του 1990, έγιναν σημαντικές αλλαγές, στον τρόπο 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Βρετανίας, πολλές εκ 

των οποίων έχουν προέλθει από το κράτος όπως: «Αλλαγή στο 

σύστημα και «στους πόρους χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα 

περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συσχέτιση 

κόστους/απόδοσης.
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Οι κύριοι λόγοι μετεξέλιξης της διαχείρισης των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων, είναι οι εξής:

• Ανωτατοποίηση των Polytechnics

• Αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης προσωπικού

• Από το 1991, (Το υπουργείο Παιδείας και Επιστημών σύνταξε 

μία Έκδοση σχετικά με το ρόλο και τη διαχείριση των 

Πανεπιστημίων [White Paper on Higher Education]), ο ρόλος 

των Επιτροπών Χρηματοδότησης είναι περισσότερο 

συμβουλευτικός παρά καθοδηγητικός

• Περισσότερη αυτονομία στην οικονομική διαχείριση των ΑΕΙ,

• Άμεση ενθάρρυνση από το κράτος και από τις αρμόδιες 

επιτροπές ( π.χ. η Επιτροπή των Πρυτάνεων και 

Αντιπρυτάνεων όλων των Πανεπιστημίων). Διάφορες σχετικές 

εκδόσεις από την επιτροπή των Πρυτάνεων, συνιστούν τα 

πανεπιστήμια να αναπτύξουν συστήματα τα οποία να 

μεταθέτουν πόρους και ευθύνες σε ‘οικονομικά κέντρα 

διαχείρισης’.

• Αύξηση των τμημάτων και της δομής των πανεπιστημίων, με 

αποτέλεσμα περισσότερο σύνθετες διοικητικές λειτουργίες 

(Ενας από τους κύριους στόχους στη δεκαετία του 1990, ήταν 

η αύξηση του αριθμού των φοιτητών κατά 300.000 (30-35%), 

το οποίο αναλογεί σε περίπου 50 ανώτατες σχολές των 6000 

φοιτητών η κάθε μία)

• Αλλαγή στον τρόπο και στις πηγές χρηματοδότησης
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Η διαδικασία εσωτερικής αλλαγής και μετεξέλιξης των 

διοικητικών δομών και της μεθοδολογίας διοίκησης και ελέγχου είναι 

δύσκολη. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι μετά 

τις αλλαγές, το προσωπικό έχει να αντιμετωπίσει αυξημένο φόρτο 

εργασίας, χρησιμοποιώντας την ίδια υλικοτεχνική υποδομή και 

πόρους.

Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, οδηγεί στη σύγκριση της 

απόδοσης και αποτελεσματικότητας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων 

-πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δημοσιεύονται σε 

ετήσια βάση, δημιουργώντας πίεση και κλίμα ανταγωνισμού, 

αντίστοιχο με αυτό μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών του ίδιου κλάδου.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Το Πανεπιστήμιο του Southampton, από το 1974 υιοθέτησε ένα 

νέο σύστημα κατανομής πόρων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Σχολή 

καθώς και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (πχ. Σίτισης) τα οποία και 

ονομάζονταν κέντρα κόστους (cost centers), είχαν ένα περισσότερο 

αποκεντρωμένο ρόλο, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Γενικότερα, η κατανομή των 

κεφαλαίων, γίνονταν σε συνάρτηση με τον προηγούμενο 

προϋπολογισμό, ακολουθώντας μία πολιτική αυξητικού 

προϋπολογισμού.

Παρόλα αυτά, σε επίπεδο Σχολής ή υπηρεσίας, υπήρχε δυνατότητα 

αναπροσδιορισμού και τροποποίησης των επιμέρους 

προϋπολογισμών. Έτσι, επικρατούσε αυστηρή νομοθεσία, η οποία
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προέβλεπε ότι εάν μία σχολή μπορούσε να ισορροπήσει τον 

ισολογισμό της, έχει τη δυνατότητα να διανείμει τους πόρους μεταξύ 

τμημάτων με τον τρόπο που επιθυμούσε, με ελάχιστους περιορισμούς.

Παρόλο που το 1981, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπήρχε 

πίεση για επιστροφή στο παλιότερο σύστημα οικονομικής 

διαχείρισης, το υπάρχον σύστημα, φάνηκε να είναι ισχυρό και 

αποδείχτηκε ότι ήταν περισσότερο προσαρμόσιμο στις νέες 

δυσκολότερες συνθήκες.

Στο Πανεπιστήμιο του Bath, αναπτύχθηκε ένα σύστημα 

αναλυτικής πληροφόρησης, αξιολόγησης και κοστολόγησης των 

δραστηριοτήτων (Revenue Centre System), από τις οποίες 

προέρχονται τα έξοδα και έσοδα του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα:

• Δόθηκε η δυνατότητα ορθολογικότερης κατανομής των 

πόρων της κάθε σχολές

• Οι σχολές απόκτησαν μεγαλύτερη αυτονομία στην 

οικονομική διαχείριση των πόρων τους. Από την άλλη όμως, 

αρκετές σχολές θεωρούσαν, ότι το δικό τους πλεόνασμα 

τροφοδοτούσε το έλλειμμα άλλων σχολών, και περιόριζε τις 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Πριν το 1991, όλα τα έσοδα του Πανεπιστημίου διαχειρίζονταν 

κεντρικά. Τα κύρια μεταβλητά κόστη κάθε Σχολής τα οποία 

διαπραγματεύονταν κάθε χρονιά ήταν τα: «Αναλώσιμα, · Έξοδα 

ταξιδιών προσωπικού, · Συνδρομές, κ.ά.. Η κάθε σχολή 

διαχειριζόταν αυτόνομα τα ερευνητικά κονδύλια, εκ των οποίων
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όμως ένα ποσοστό της τάξης του 25%, διακρατείτο από την κεντρική 

υπηρεσία.

Κατά την αρχική εκτίμηση του νέου συστήματος, θεωρήθηκε 

σκόπιμο ο έλεγχος ρευστότητας καθώς και ο έλεγχος των διορισμών, 

να ασκείται κεντρικά.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, τα έσοδα του Πανεπιστημίου, θα 

διανέμονταν αναλογικά στις Σχολές, βάση της συμμετοχής τους (πχ. 

Έσοδα από τα δίδακτρα, τις υποτροφίες). Οι σχολές, στη συνέχεια 

είχαν την υποχρέωση να καταρτίσουν ένα τριετές προϋπολογισμό, 

στον οποίο θα ορίζονταν τα σταθερά και μεταβλητά κόστη.

Ενώ αρχικά είχε προταθεί, από τον προϋπολογισμό της κάθε 

σχολής, να αφαιρεθεί το 40% των εσόδων, για τη λειτουργία των 

κεντρικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, στη συνέχεια προτιμήθηκε 

η κάθε σχολή να συμμετέχει ανάλογα και με την ερευνητική της 

δραστηριότητα. Κάτι τέτοιο, όμως οδήγησε στη δημιουργία 

ελλειμμάτων σε διάφορες σχολές, το οποίο δεν μπορούσε να 

καλυφθεί.

Γι’ αυτό, θεωρήθηκε ότι καλύτερο κριτήριο για τη συμμετοχή του 

προϋπολογισμού κάθε σχολής, στον προϋπολογισμό των κεντρικών 

υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να είναι η χρήση των 

υπηρεσιών από τα μέλη της Σχολής, βάση κάποιων μεταβλητών (cost 

drivers). Η μεθοδολογία αυτή (η οποία στο Πανεπιστήμιο του 

Manchester, απλοποιήθηκε με τη χρήση τριών μόνο παραμέτρων 

(Αριθμός των φοιτητών, Αριθμός προσωπικού, και χώρος σε τ.μ. ο
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οποίος χρησιμοποιείται από τη Σχολή)), υιοθετήθηκε στον καθορισμό 

του προϋπολογισμού από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

Η ανακατανομή των πόρων που έφερε η υιοθέτηση του 

συστήματος, είχε ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια κάποιων Σχολών, 

οι οποίες όμως με το παλαιότερο σύστημα, το οποίο δεν αξιολογούσε 

αναλογικά το κόστος κάθε σχολής, ήταν ευνοημένες. Στα επόμενα 

χρόνια, προτάθηκαν ακόμη πιο προχωρημένες ιδέες για την 

οικονομική διαχείριση των Σχολών, όπως η κοστολόγηση των 

κεντρικών υπηρεσιών (πχ. βιβλιοθήκη, Κέντρο Υπολογιστών), και η 

χρήση τους από τη κάθε σχολή με χρέωση (πχ. ανά εργατοημέρα).

Αυτή η μεθοδολογία, θα είχε ως αποτέλεσμα την ορθολογικότερη 

χρήση των κεντρικών πόρων και υπηρεσιών από τη Σχολή. Ως 

επέκταση του νέου συστήματος, προτάθηκε επίσης, η υιοθέτηση 

μεθόδων κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (Activity Based Costing).

Τα πλεονεκτήματα που προέκυψαν από την υιοθέτηση του νέου 

συστήματος, ήταν τα εξής:

• Η αύξηση των τμημάτων των Πανεπιστημίων, είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας περισσότερο σύνθετης 

διοικητικής δομής. Η παροχή μεγαλύτερης εξουσίας στις 

Σχολές, είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη χρήση της 

τεχνογνωσίας που είχαν αποκτήσει στο αντικείμενο τους, 

καθώς και τον καλύτερο χειρισμό στη εξέλιξη των διάφορων 

τμημάτων.

• Η υιοθέτηση του νέου συστήματος χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης, βοηθάει τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, να 

εντοπίσει τις κύριες πηγές εσόδων .
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• Η υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου συστήματος είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάληψη ευθυνών από το προσωπικό των 

σχολών, γιατί οποιαδήποτε βελτίωση της απόδοσης της σχολής 

έχει ως άμεσο αποτέλεσμα και την αύξηση των διαθέσιμων 

πόρων.

• Αρκετές Σχολές, έκαναν σημαντική προσπάθεια για να 

ελαττώσουν το έλλειμμα τους, αυξάνοντας τον αριθμό των 

φοιτητών, ή δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες οι οποίες 

αποφέρουν έσοδα (πχ. σεμινάρια).

• Ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων-υπηρεσιών. Πχ. μία 

Σχολή, η οποία τα προηγούμενα χρόνια, ζητούσε επίμονα, 

περισσότερο χώρο, πρόθυμα πρόσφερε κάποιες αίθουσες που 

δε χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα, για να να μειώσει το αντίστοιχο 

κόστος χρήσης του χώρου. Άλλες σχολές, για τον ίδιο λόγο, 

δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες 

αίθουσες υπολογιστών, οι οποίες και τις ανήκαν.

Παράλληλα βέβαια, τα προβλήματα που προέκυψαν από το νέο 

σύστημα, έχουν να κάνουν με την αύξηση του λειτουργικού κόστους 

(κυρίως των υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης, Marketing ) καθώς 

και με το συντονισμό και έλεγχο του νέου συστήματος.

Οι όροι οι οποίοι θεωρήθηκαν απαραίτητοι για την επιτυχία του νέου 

συστήματος (Revenue Centre System) ήταν οι εξής:

• Θα πρέπει να υπάρχουν αξιόλογα διοικητικά στελέχη, τα οποία 

θα επιβλέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση των Σχολών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

-Σελίδα 32/79-



• Θα πρέπει να παρέχεται αρκετή πληροφόρηση και ορθή 

οικονομική διαχείριση σε επίπεδο τμήματος Σχολής

• Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του Πανεπιστημίου θα πρέπει 

να υιοθετήσουν το νέο σύστημα και να μην επεμβαίνουν, παρά 

μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος

Το κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο τέθηκε κατά την υλοποίηση της 

νέας μεθόδου οικονομικής διαχείρισης, η οποία έδινε έμφαση στον 

εντοπισμό των κέντρων κόστους/εσόδων, ήταν το εάν το 

Πανεπιστήμιο πλέον θα λειτουργεί ως μία επιχείρηση η οποία θα 

ενθαρρύνει τις περισσότερο βιώσιμες και κερδοφόρες σχολές 

/τμήματα, ή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του μέσω της 

διδασκαλίας και έρευνας. Παράλληλα, το διοικητικό μοντέλο στα 

Πανεπιστήμια, το οποίο υποχρεώνει τους καθηγητές να ασκούν 

διοικητικά καθήκοντα, τα οποία δεν είναι η κύρια τους 

προτεραιότητα, δεν ευνοεί τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 

κλίματος μεταξύ των σχολών, που θα μπορούσε να προκύψει από την 

υιοθέτηση του νέου συστήματος.

Βέβαια, το νέο σύστημα, έχει ως κύριο σκοπό την βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου, και όχι τη 

γενικότερη υιοθέτηση ενός αντίστοιχου συστήματος Διοίκησης, όπως 

είναι και το ΜΒΟ (Management by Objectives).

Από το 1991, στο Πανεπιστήμιο του Manchester, αναπτύχθηκε ένα 

σύστημα αναλυτικής αξιολόγησης και κοστολόγησης των 

δραστηριοτήτων από τις οποίες προέρχονται τα έξοδα και έσοδα του 

Πανεπιστημίου, με σκοπό την αποκέντρωση των εξουσιών προς τις
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Σχολές, και την παροχή κινήτρων για αύξηση των εσόδων. Ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συστήματος ήταν η διαφάνεια του, 

δηλ. η γνωστοποίηση των τμημάτων που παρουσίαζαν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα εσόδων/εξόδων.

Κάθε τμήμα, χρεώνεται με κόστη τα οποία υπολογίζονται ανά 

φοιτητή, ανά διοικητικό υπάλληλο, ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου 

που χρησιμοποιείται. Οι τρεις παράγοντες κόστους,

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους της Σχολής στο 

Συνολικό Κόστος των Κοινών υπηρεσιών. Έτσι, πχ. ο αριθμός των 

προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών/Συνολικό αριθμό

προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών επί το ετήσιο κόστος 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

του κόστους που έχει η Σχολή για τη χρήση πχ. της Βιβλιοθήκης. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κεντρικές υπηρεσίες (πχ. Μουσείο) οι 

οποίες δε θα πρέπει να χρεωθούν χρησιμοποιώντας κάποιο 

παράγοντα κόστους. Παρόλο που το νέο σύστημα χρησιμοποιεί μόνο 

τρεις παράγοντες κόστους, και είναι σχετικά απλό, έγινε ιδιαίτερα 

αποδεκτό από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, εν συγκρίσει και με 

το προηγούμενο σύστημα, το οποίο παρακρατούσε το 35 % των 

εσόδων, κάθε Σχολής. Αποφάσεις για την κατανομή των πόρων 

μεταξύ διαφορετικών σχολών, μπορεί να παρθούν μόνο από την 

κεντρική διοίκηση.
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Κεφάλαιο 5. Διοίκηση - Χριιιιατοοικονοιιικιί Λειτουργία των 

Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα

5.1 Η λειτουργία των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα

Τα Α.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως 

αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η οργάνωση και η λειτουργία των Α.Ε.Ι. διέπεται από τις διατάξεις 

του Ν. 1268/82. Η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων γίνεται με τον 

εσωτερικό κανονισμό του κάθε Α.Ε.Ι., ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο {2 παρ.2 εδ.βν Ν.2083/92.

Τα όργανα του Α.Ε.Ι. είναι: 

α) Η Σύγκλητος 

β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο 

γ) Ο Πρύτανης

α) Η Σύγκλητος (Σύνθεση Συγκλήτου - Αρθρο 2 Ν.2083/92)

αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους προέδρους των 

τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο 

εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των 

βοηθών - επιμελητών -επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν
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εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) 

και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των 

αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων σε 

αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του Α.Ε.Ι., ο οποίος 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα 

ψήφου ο Προϊστάμενος γραμματείας του Α.Ε.Ι.

Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:

I) Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης 

των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού του.

II) Καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

πολιτικής του Α.Ε.Ι., προγραμματισμό και στρατηγική της πορείας 

και της ανάπτυξής του και τακτικό απολογισμό των σχετικών 

δραστηριοτήτων.

III) Υποβολή προτάσεων ή και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη 

σύνδεση του Α.Ε.Ι με το κοινωνικό του περιβάλλον, την παραγωγή, 

τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαρκή 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του λαού, καθώς και για τη συνεργασία 

με ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με 

επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
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IV) Διατύπωση γνώμης για την κατάτμηση, τη συγχώνευση ή τη 

μετονομασία του Α.Ε.Ι. και για την ίδρυση, κατάργηση, 

συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία σχολών ή τμημάτων.

V) Κατάρτιση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού 

και του οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών.

VI) Κατανομή στα τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά την 

έγκριση του συνολικού αριθμού από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τον αντίστοιχο τετραετή 

προγραμματισμό.

VII) Απόφαση για σύσταση συμβουλίων και επιτροπών και 

καθορισμό της σύνθεσης, των αρμοδιοτήτων και κάθε λεπτομέρεια 

λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι.

VIII) Κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου τακτικού 

προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου απολογισμού τους.

IX) Διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι. καθώς 

και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την ίδρυση νομικών προσώπων με σκοπό την 

αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του.

X) Απόφαση για διακοπή της διακοπής της λειτουργίας και του 

εκπαιδευτικού έργου του Α.Ε.Ι. για έναρξη και λήξη εξάμηνων 

σπουδών και για οργάνωση διασχολικών προγραμμάτων.

XI) Επίλυση διαφωνίας των μελών της Επιτροπής για άρση του 

πανεπιστημιακού ασύλου.

XII) Απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των 

σχολών και των τμημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών, για την 

αύξηση των μελών της Συγκλήτου και για τη συμπλήρωση της
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Γ.Σ.τμήματος όταν τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτού είναι λιγότερα από πέντε

(5)·

XIII) Διορισμό προέδρου τμήματος, όταν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες.

XIV) Ορισμό αντιπρύτανη ως αναπληρωτή πρύτανη και προέδρου 

τμήματος ως αναπληρωτή αντιπρύτανη, καθώς και επιλογή 

προϊσταμένου γραμματείας και γενικών διευθυντών.

XV) ‘Έγκριση για λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τον πρύτανη 

προς αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

XVI) Ετήσια έκδοση των δραστηριοτήτων των τμημάτων του 

Α.Ε.Ι. και της Πρυτανείας.

XVII) Διατύπωση γνώμης για την ίδρυση ερευνητικών

πανεπιστημιακών ινστιτούτων. Έγκριση μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών στα Α.Ε.Ι.

XVIII) Απονομή τίτλου ομότιμου και επίτιμου καθηγητή και 

XIX) Ανάθεση αρμοδιοτήτων της στο πρυτανικό συμβούλιο ή σε 

άλλα πανεπιστημιακά όργανα.

Η Σύγκλητος έχει, ακόμη, όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος 

ειδικώς σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.

β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Άρθρο 2 Ν.2083/92) αποτελείται από 

τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που 

υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των φοιτητών που μετέχουν 

στη Σύγκλητο, και τον προϊστάμενο γραμματείας του Α.Ε.Ι., ως εισηγητή 

και με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών 

θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοικητικού προσωπικού. Στην 

τελευταία περίπτωση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του
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διοικητικού προσωπικού. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή 

κωλύματος του προϊσταμένου γραμματείας, τον προϊστάμενο 

γραμματείας αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση διευθυντής. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η 

ψήφος του πρύτανη.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(ί) Εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., το 

πρόγραμμα έργων του Α.Ε.Ι. και εποπτεύει την εφαρμογή των 

σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου,

(ϋ) Αποφασίζει για τις προτάσεις των Σχολών (ή τμημάτων) 

σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού και 

εισηγείται στο Σ.Α.Π. και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων

(iii) Μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής 

Διοίκησης του Α.Ε.Ι. καθώς και για την τοποθέτηση μελών του 

Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού σε αυτές και 

(ΐν) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με 

απόφασή της.

Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός 

στη Σύγκλητο και τα μέλη της. (άρθρο 2 ν.2083/92).

γ) Ο Πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείτε από 

δύο αντιπρυτάνεις, τον αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και 

ανάπτυξης και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και 

προσωπικού, οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες, που αναθέτει σε καθέναν 

από αυτούς το πρυτανικό συμβούλιο.
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Η θητεία των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων είναι 

τριετής.

Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

I) Διευθύνει το Α.Ε.Ι. εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, 

των σχολών και των τμημάτων του, το εκπροσωπεί δικαστικώς και 

εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού 

κανονισμού, είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι., και μεριμνά για τη 

συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.

II) Συγκαλεί τη Σύγκλητο και το πρυτανικό συμβούλιο, καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την 

εφαρμογή των αποφάσεών τους. Συγκαλεί επίσης τα εκλεκτορικά 

σώματα για την εκλογή κοσμήτορα, καθώς και προέδρου του τμήματος 

όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Μπορεί να μετέχει 

αυτοπροσώπως ή με έναν από τους αντιπρυτάνεις όλων των συλλογικών 

πανεπιστημιακών οργάνων.

III) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Α.Ε.Ι. κατά τις 

διατάξεις των νόμων, χορηγεί τις άδειες απουσίας του 

προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής 

εγγράφων στους προϊστάμενους των υπηρεσιών.

IV) Μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε όργανο πληροφορίες για κάθε 

υπόθεση του Α.Ε.Ι. και να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα.

V) Συγκαλεί και προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε 

συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει 

αποφάσεις.

VI) Μπορεί, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, να λάβει 

συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων,
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όταν συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. αδυνατούν να 

λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

Ο πρώτος θεσμοθετημένος φορέας διαχείρισης και αξιοποίησης 

των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας - εκπαίδευσης - κατάρτισης,στη 

χώρα μας, είναι οι Επιτροπές Ερευνών (Ειδικοί Λογαριασμοί) των ΑΕΙ. 

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί συστάθηκαν σ’όλα τα ΑΕΙ με το Π.Δ. 432/1981 

και τροποιήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις β 1/819-21/12/88 και 

ΚΑ/680/22-8-96.

Σε ορισμένα Α.Ε.Ι., ακολούθησε η ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών με 

μοναδικό μέτοχο το Πανεπιστήμιο, για την καλύτερη και ευέλικτη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων, ενώ τελευταία, 

τα Α.Ε.Ι. έχουν προχωρήσει στη σύσταση των Ερευνητικών 

Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι) με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Οι παραπάνω φορείς των ΑΕΙ ελέγχονται και εποπτεύονται από το 

υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τόσο οι Επιτροπές Ερευνών οι οποίες προωθούν και στηρίζουν κάθε 

είδους ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό έργο, όσο τα Ε.Π.Ι 

και οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των 

Πανεπιστημίων συμβάλλουν στην:

• Ανάπτυξη της τεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής των 

Πανεπιστημίων,

• Αναμόρφωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη

• Δημιουργία νέων (γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτικής άσκησης, 

εκδόσεις, προγράμματα εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς κλπ.).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Τα έσοδά τους στηρίζουν την αναμόρφωση χώρων των 

Πανεπιστημίων και κυρίως την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό.

Επίσης η λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στα ελληνικά 

ΑΕΙ, τα οποία συνεχώς διευρύνονται, συμβάλουν καθοριστικά στη 

δημιουργία νέας γνώσης και στην παροχή δεξιοτήτων που να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.
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5.2 Η χρηματοοικονομική Διοίκηση των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα

Η οικονομική διαχείριση του Α.Ε.Ι έχει ως σημείο αναφοράς τον 

προϋπολογισμό στον οποίο αναγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες 

του Α.Ε.Ι.

Το κάθε Α.Ε.Ι στην Ελλάδα, διαχειρίζεται όλα τα έσοδα (τα οποία 

προέρχονται από Τακτικό Προϋπολογισμό και Δημόσιες Επενδύσεις) 

κεντρικά . Δεν γίνεται ανάλυση των δαπανών ανά τμήμα ή σχολή 

ξεχωριστά.

Η οικονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. έχει την ευθύνη της κατάρτισης και 

του ελέγχου του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, της έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων, των βεβαιώσεων και είσπραξης εσόδων .

Η ταμειακή διαχείριση ενεργείται από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τις 

διατάξεις του από 20-01-1932 Π.Διατάγματος «περί διαχειρίσεως 

νομικών προσώπων υπό της Τράπεζας της Ελλάδος »

Τα οικονομικά μεγέθη της διαχείρισής τους αποτυπώνονται με την 

απλογραφική μέθοδο προϋπολογιστικά στον προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων και απολογιστικά στον απολογισμό εσόδων και εξόδων .

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων πραγματοποιείται ενοποίηση των κωδικών αριθμών των 

εσόδων και των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και 

ταξινομούνται σε ομάδες και κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους και 

τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
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Το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει κάθε έτος ( μεταξύ Ιουνίου και 

Αυγούστου ) συλλογικές αποφάσεις έργων -μελετών και ανάλογα με τις 

προτάσεις του κάθε Α.Ε.Ι. προχωράει στην χρηματοδότηση (Δημόσιες 

Επενδύσεις).

Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις δαπάνες του Τακτικού 

Προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. Οι δαπάνες αυτές είναι:

• Λειτουργικές δαπάνες (Αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συνολικών δαπανών),

• Σίτιση φοιτητών και

• Μισθοδοσία Επισκεπτών Καθηγητών .

Τα Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου με 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν 

γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και 

συντήρησης των εξωτερικών χώρων, που περιβάλλουν τα 

πανεπιστημιακά ακίνητα και εγκαταστάσεις. Οι σχετικές δαπάνες 

βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Η αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. ενεργείται 

με απόφαση της Συγκλήτου ή όπου δεν υπάρχει Σύγκλητος με απόφαση 

του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι. και εκτελείται 

χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες που 

αναφέρονται στις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού. 

Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται στα Υπουργεία

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κάθε Α.Ε.Ι. όπως και κάθε Ν.Π.Δ.Δ., υποχρεούται να υποβάλλει τον 

προϋπολογισμό συνοδευόμενο με την εισηγητική έκθεση, ένα 

τουλάχιστο μήνα πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, στο οποίο 

αναφέρεται, προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Τα έσοδα και τα έξοδα, στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό 

των Ν.Π.Δ.Δ., στην ουσία ταυτίζονται με τις έννοιες των εισπράξεων και 

των πληρωμών, αντίστοιχα.

Η εμφάνιση των εσόδων πραγματοποιείται, με την έκδοση 

γραμματίων είσπραξης. Όλα τα ποσά που πρόκειται να εισπραχθούν 

πρέπει να έχουν βεβαιωθεί (Βεβαίωση είναι η δημιουργία της απαίτησης 

εκ μέρους του Α.Ε.Ι. για είσπραξη συγκεκριμένου ποσού).

Ως προς τα έξοδα η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται 

με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος 

των κωδικών του προϋπολογισμού. Όλα τα χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής εγκρίνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι., 

υπογράφονται από τον Αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και 

τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας

Οι βασικοί τύποι ενταλμάτων αφορούν τις προμήθειες υλικών, την 

εκτέλεση έργων, τη μισθοδοσία., τα νοσήλια.

Στο Πανεπιστήμιο (ως Ν.Π.Δ.Δ.) η εκκαθάριση των δαπανών 

ενεργείται ύστερα από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ε-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ενταλμάτων από τον ελέγχοντα τη νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο 

πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος αποφαίνεται 

μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του 

Ν.2083/92.

Τα λογιστικά βιβλία που τηρεί η Οικονομική υπηρεσία ενός Α.Ε.Ι. 

είναι:

• Ημερολόγιο : Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα εκδοθέντα 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής κατά αύξοντα αριθμό και 

χρονολογία. Για κάθε χρηματικό ένταλμα καταχωρείται: α) ο 

αύξων αριθμός του β) η χρονολογία εκδόσεώς του γ) ο κωδικός 

του προϋπολογισμού δ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ε) η 

αιτία της πληρωμής στ) το πληρωτέο ποσό καθώς και οι κρατήσεις 

που υπόκεινται οι δαπάνες..

• Γενικό Καθολικό ; Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα εκδοθέντα 

χρηματικά εντάλματα κατά κεφάλαιο και άρθρο του 

προϋπολογισμού εξόδων. Το κεφάλαιο και το άρθρο αναγράφονται 

στην επικεφαλίδα, ενώ στις στήλες αναγράφονται α) ο αύξων 

αριθμός του καθολικού β) ο αύξων αριθμός του χρηματικού 

εντάλματος γ) η χρονολογία της έκδόσεώς του δ) το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ε) η αιτία της πληρωμής στ) το 

ενταλθέν ποσό (μικτό).

• Ημερολόγιο Ταμείου Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι 

ταμειακές κινήσεις, π.χ. Γραμμάτια είσπραξης για παράβολα, 

πληρωμές με μετρητά .

• Βιβλίο Επιταγών Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι 

επιταγές που εκδίδονται για τα χρηματικά εντάλματα.
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Το ημερολόγιο και το καθολικό ισοζυγίζονται κάθε μήνα και 

αναγράφεται το άθροισμα στην αντίστοιχη στήλη του.

Με την λήξη του οικονομικού έτους το σύνολο των πιστώσεων 

των ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων μεταφέρεται σε βάρος του 

προϋπολογισμού του νέου οικονομικού έτους με σχετική πίστωση του 

κωδικού με την ονομασία «έξοδα εκ παρελθουσών χρήσεων ».

Μετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης (31-12-ΧΧΧΧ), ξεκινά η 

διαδικασία του απολογισμού όπου ο ταμίας (υπόλογος ) προβαίνει στον 

προσδιορισμό του χρηματικού υπολοίπου .

Ο απολογισμός - ισολογισμός κάθε οικονομικού έτους, συνοδευόμενος 

με την απολογιστική έκθεση, αποστέλλεται από τον (την) Προϊστάμενο 

Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για 

έγκριση πριν την 30 Ιουνίου.

Μέχρι την 30 Ιουνίου κάθε Α.Ε.Ι είναι υποχρεωμένο να στείλει τα 

παραπάνω στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στην απολογιστική έκθεση αιτιολογούνται οι αποκλίσεις που 

προκύπτουν μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων 

ποσών τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα .
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΧρηιιατοοικονοιπκΐΊ Διοίκηση των Α.Ε.Ι. στα πλαίσια τικ 

Ελληνικής Πραγιιατικόττιτας - Πρακτική Εφαριιογτι.

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Στο τρίτο μέρος γίνεται μία αναλυτική πρακτική περιγραφή του 

συστήματος χρηματοοικονομικής διοίκησης των ΑΕΙ (κεφ. 6-9).

Στο κεφάλαιο 6, περιγράφεται το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ενώ στο 

κεφάλαιο 7, γίνεται ανάλυση του Διπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήματος, σύμφωνα με το οποίο τα ΑΕΙ θα πρέπει να τηρούν τους 

λογαριασμούς τους, παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό (Δ.Λ.)

Στο κεφάλαιο 8, περιγράφεται συνοπτικά, σε στάδια, η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού ενός Πανεπιστημίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ενώ στο κεφάλαιο 9 

δίνονται δυο παραδείγματα συνλειτουργίας Δ.Λ. και Γ.Λ. στα Α.Ε.Ι

Τέλος, στο κεφάλαιο 10 καταγράφονται τα συμπεράσματα και 

προτάσεις βελτίωσης Χρηματοοικονομικής Διοίκησης των ΑΕΙ, οι οποίες 

προκύπτουν από τη σύγκριση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού και των ελληνικών Α.Ε.Ι.
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Κεφ. 6 Γενικό - Κλαδικό - Λογιστικό Σγέδιο

Ο θεσμός του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καθιερώθηκε στην Ελλάδα, 

με το άρθρο 47-49 του Ν. 1041/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1819/1988.

Ακολουθεί η έκδοση του Π.Δ. 1123/1980 «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής 

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου » βάση του οποίου ορίζεται το 

περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ, και καθιερώνεται η 1η Ιανουάριου 1982 ως 

ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του.

Το περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 502/1984 και 186/1986.

Με το άρθρο 7 του Ν. 1882/1990 έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή του 

Ε.Γ.Λ.Σ. από όλες τις εταιρίες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο, υπόκεινται 

στον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Από την 1-1-1993 γίνεται ουσιαστικά υποχρεωτική η εφαρμογή του 

Ε.Γ.Λ.Σ για όλες τις οικονομικές μονάδες που πραγματοποιούν ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα άνω των 52.850 Ευρώ (180 εκ.δραχμές)

Στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ. μπορούν να καταρτισθούν Κλαδικά 

Λογιστικά Σχέδια, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται οι ανάγκες 

παραγωγικών κλάδων των οποίων οι λογιστικές ιδιορρυθμίες 

επιβάλλουν σοβαρές αποκλίσεις από τις δομές και τις ρυθμίσεις του 

Ε.Γ.Λ.Σ.
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Η Ομάδα Εργασίας Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η οποία είχε 

καταρτίσει το Ε.Γ.Λ.Σ, αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να καλυφθούν από 

Κλαδικά Σχέδια οι:

- Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως

- Τραπεζικές επιχειρήσεις

- Ασφαλιστικά Ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως που 

έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ.)

- Ν.Π.Δ.Δ..(Ιδρύματα , Οργανισμοί, Δήμοι, Νοσοκομεία κ.λ.π.)

Με το Π.Δ.205/98 (ΦΕΚ.163/Α715-7-98) «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

καθορίζονται μέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού του 

Δημοσίου, οι επί μέρους λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος 

τήρησης αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια από τα Ν.Π.Δ.Δ..

Τα Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόσουν το διπλογραφικό 

σύστημα από την 01/01/2000.

Τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι ΟΤΑ όλων των βαθμιδών 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά την Αναλυτική Λογιστική από την 1η 

Ιανουάριου 2001, με εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ των οποίων ο 

ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων δεν υπερβαίνει το ποσό των 14.673.514 

Ευρώ (Πέντε δισεκατομμύρια δραχμές).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Παρά την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι τις 17-10-2001, ένα μικρό 

σχετικά ποσοστό (31,5%) είχε αρχίσει να τηρεί τους λογαριασμούς βάση 

του αντίστοιχου κλαδικού λογιστικού σχεδίου, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμό 2/59765/0094/17-10-2001 εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα την «Εφαρμογή του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα»

Η παραπάνω καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη 

τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού.
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Κεφάλαιο 7. Ανάλυση Διπλογραφικού Συστήματος

7.1 Βασικές Αρχές

"Οπως προαναφέρθηκε, τα Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει να τηρούν παράλληλα 

με το Δημόσιο Λογιστικό (Δ.Λ.), τους λογαριασμούς τους σύμφωνα και 

με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Τα δύο συστήματα θα τηρούνται 

παράλληλα στο ίδιο λογιστικό σχέδιο, οι δε λογαριασμοί του Δ.Λ. θα 

τηρούνται διπλογραφικά στους λογαριασμούς τάξεως: 02 « 

Προϋπολογισμός Εξόδων » και 06 « Προϋπολογισμός Εσόδων ».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 205/98 , το σχέδιο λογαριασμών 

βασίζεται στις εξής τρεις βασικές αρχές:

• Η Αρχή της Αυτονομίας

Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα 

οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. 

Οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και 

συνλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους 

λογαριασμούς των άλλων δύο μερών.

Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής αναπτύσσονται στις ομάδες 

1-8 και λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, οι 

λογαριασμοί Τάξεως αναπτύσσονται στη 10η ομάδα και η 

αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη Γενική σε 

λογαριασμούς της ομάδας 9 που συνδέονται και συνλειτουργούν 

μεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

• Η Αργή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων , εξόδων 

και εσόδων .

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα αντίστοιχα κονδύλια 

καταχωρούνται σε λογαριασμούς αποθεμάτων ( ομάδα 2 ), εξόδων 

(ομάδα 6 ) και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδα 8) 

οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι 

τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες 

αγορές αποθεμάτων και αντίστοιχα έξοδα και έσοδα 

Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περιπτώσεως οι σχετικοί 

λογαριασμοί των αποθεμάτων και εξόδων δέχονται μόνο χρεώσεις 

ενώ των εσόδων μόνο πιστώσεις. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

αυτών, στο τέλος κάθε χρήσης, μεταφέρονται στο λογαριασμό της 

Γενικής Εκμεταλλεύσεως ή στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως.

• Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της Γενικής 

Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές.

Ο λογαριασμός (80) της Γενικής Εκμετάλλευσης καταρτίζεται 

έπειτα από μεταφορά σ’αυτόν της αξίας των αποθεμάτων, 

οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ’είδος. 

Χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης, οπότε καταρτίζεται 

υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γενικής 

εκμεταλλεύσεως. Ο λογαριασμός αυτός ο οποίος μαζί με το 

λογαριασμό 86 «Αποτελέσματα χρήσεως », αποτελεί το αναγκαίο 

και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του Ισολογισμού, καταχωρείται 

στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την 

καταχώρηση του ισολογισμού και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως.

-Σελίδα 53/79-



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της 

υπάρξεως παραστατικού, δηλ. αποδεικτικών πραγματοποιήσεως του 

εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, που προβλέπονται σε 

κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται 

τα έξοδα και τα έσοδα.

Αμέσως μετά τη δημιουργία (π.χ. κατάρτιση μισθοδοτικής 

καταστάσεως) ή λήψη των σχετικών νόμιμων παραστατικών ( τιμολόγιο, 

δελτίο παροχής υπηρεσιών, δελτίο αποστολής κ.λ.π ), στα οποία 

αναφέρονται και οι αξίες των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν από το Α.Ε.Ι, πρέπει να εκδίδονται Δελτία Συμψηφιστικής 

Εγγραφής, με τα οποία θα χρεώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί των 

ομάδων 1, 2, 5 και 6 ή οι λογαριασμοί 81-82, με αντίστοιχη πίστωση 

των σχετικών λογαριασμών της ομάδας 5 ή του πρωτοβάθμιου 45. Σε 

ειδική θέση των Δελτίων συμψηφιστικής εγγραφής θα αναγράφονται οι 

αριθμοί των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής, αμέσως μετά την 

έκδοση και έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο .

Έτσι για παράδειγμα όταν το Α.Ε.Ι παραλαμβάνει ένα τιμολόγιο ή 

δελτίο αποστολής η πρώτη πράξη που πρέπει να γίνει είναι να εκδοθεί 

δελτίο συμψηφιστικής εγγραφής αναφέροντας τους λογαριασμούς και τα 

ποσά, τον αριθμό του παραστατικού την ημερομηνία κ.λ.π.

Συνήθως προηγείται η λήψη νόμιμου παραστατικού όπου 

πιστοποιείται η παραλαβή των αγαθών από το γραφείο Προμηθειών του 

Α.Ε.Ι. Από το ίδιο γραφείο διενεργούνται εγγραφές ποσοτικής κίνησης 

των αποθηκών. Η καταχώριση γίνεται αναλυτικά ανά είδος, 

αναγράφεται η ποσότητα, η ημερομηνία αγοράς, η αξία καθώς και η 

θέση στην οποία τοποθετείται το συγκεκριμένο υλικό.
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Με την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, εκτός από 

την κωδικοαρίθμηση του προϋπολογισμού θα αναγράφεται και η 

αντίστοιχη κωδικοαρίθμηση της Γενικής Λογιστικής καθώς και ο 

αριθμός του δελτίου συμψηφιστικής εγγραφής. Στο στάδιο αυτό δεν θα 

διενεργείται καμία εγγραφή στη Γενική Λογιστική ( στις ομάδες 1-8 ) 

αλλά θα κινούνται μόνο οι λογαριασμοί του Δημοσίου Λογιστικού που 

τηρούνται στο ζεύγος λογαριασμών τάξεως 02 και 06.

Μετά την έγκριση του Εντάλματος Πληρωμής από το Ελεγκτικό 

συνέδριο και τη συνακόλουθη εξόφλησή του, εκτός από τη διενέργεια 

των σχετικών εγγραφών στους λογαριασμούς του Δημοσίου Λογιστικού 

θα χρεώνονται και οι λογαριασμοί της ομάδας 5 που έχουν πιστωθεί με 

τις εγγραφές με πίστωση των λογαριασμών των διαθεσίμων

Για κάθε εξόφληση εντάλματος πληρωμής που γίνεται από 

διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών του Α.Ε.Ι θα εκδίδεται 

απαραίτητα και τραπεζική επιταγή, που θα συνοδεύεται από το σχετικό 

Ένταλμα Πληρωμής

Τα έσοδα του Α.Ε.Ι παρακολουθούνται αναλυτικά στους σχετικούς 

υπολογαριασμούς της ομάδας 7.

Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις βεβαιωθούν και γίνει η 

εκκαθάριση, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξή τους. Η βεβαίωση της 

είσπραξης του εσόδου προκύπτει από σχετικό βεβαιωτικό τίτλο είτε 

αυτός αφορά τη βεβαίωση είσπραξης του εσόδου (π.χ Extrait 

λογαριασμού Τραπέζης) είτε τη βεβαίωση της δημιουργίας της 

απαίτησης που απορρέει από το έσοδο με βάση έγγραφο του φορέα, 

χρηματοδότησης ή του οφειλέτη που αποδέχεται οφειλή και κοινοποιεί 

στο Α.Ε.Ι την οφειλή του.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. —

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Για όλες τις περιπτώσεις διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές, με 

χρέωση του οφειλέτη και πίστωση του εσόδου, ανεξάρτητα αν 

συγχρόνως με τη βεβαίωση γίνεται και η εξόφληση της οφειλής.

Στη δεύτερη περίπτωση, θα διενεργείται και δεύτερη εγγραφή 

πίστωσης του οφειλέτη και χρέωση των διαθεσίμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 205/98. παρ.1.104, παρέχεται η 

δυνατότητα στο Α.Ε.Ι να τηρεί τα βιβλία του και να εκδίδει τα στοιχεία 

του μηχανογραφικά ή να τηρεί μηχανογραφικά τη Γενική Λογιστική και 

να εκδίδει τα στοιχεία του χειρόγραφα ή αντίστροφα. Δεν παρέχεται η 

δυνατότητα το ίδιο βιβλίο ή τα στοιχεία του, να τηρούνται άλλοτε 

μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα.

Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων, πραγματοποιείται σε δύο 

στάδια: Το στάδιο της ενημέρωσης και το στάδιο της εκτύπωσης .

Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή των δεδομένων 

κάθε οικονομικής πράξης που πραγματοποιεί το Α.Ε.Ι., στο αρχείο του 

Η/Υ και τη λογιστικοποίηση των πράξεων αυτών στις προθεσμίες που 

ορίζει το Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εισαγωγή γίνεται με την πληκτρολόγηση ή αυτόματα όταν 

υπάρχει σύστημα On Line ενημέρωσης των βιβλίων, με τα στοιχεία που 

εκδίδονται μηχανογραφικά.

Η εκτύπωση είναι η μεταφορά από το αρχείο του Η/Υ και η 

απεικόνιση σε μηχανογραφικά έντυπα των οικονομικών πράξεων .

Η θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και καταστάσεων γίνεται από την 

προβλεπόμενη από το νόμο Αρχή, πριν την χρησιμοποίησή τους.

Στην περίπτωση του Α.Ε.Ι. δεν προβλέπεται τέτοια θεώρηση από τις 

κείμενες διατάξεις , αλλά γίνεται από τον διοικητή του Α.Ε.Ι ή από 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν αναπληρωτή του.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Η παραπάνω ενημέρωση των λογαριασμών πραγματοποιείται με 

εγγραφή στο ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται πρωτογενώς οι 

εγγραφές και ενημερώνονται στην προθεσμία που ορίζεται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 186/1992, δηλαδή εντός 15-ημερών-από-τη-λήψη του 

κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η εκτύπωσή του γίνεται μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις.

Τα αναλυτικά καθολικά εκτυπώνονται μία φορά στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης και μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του 

ισολογισμού.

Το γενικό καθολικό και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο, εκτυπώνονται 

μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσεως, μέσα στην προθεσμία 

κλεισίματος του ισολογισμού.

Το ισοζύγιο του γενικού καθολικού, εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις.

Στο ισοζύγιο αυτό αναγράφονται τα συνολικά προοδευτικά 

αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών του γενικού 

καθολικού μέχρι το τέλος του μήνα που αφορά, καθώς και τα υπόλοιπα 

(χρεωστικά και πιστωτικά ) των λογαριασμών αυτών .
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

7.2 Σύνδεση Γενικής Λογιστικής με Προϋπολογισμό

Το σχέδιο λογαριασμών έχει σχεδιασθεί, ώστε ταυτόχρονα με τη 

λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, να εξυπηρετούνται και οι 

υποχρεώσεις των Ν.Π.Δ.Δ. για τη λογιστική παρακολούθηση του 

προϋπολογισμού τους.

Οι λογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας του σχεδίου, που αφορούν 

αγορές παγίων, λοιπές επενδύσεις και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της 

Ομάδας 1, αγορές αναλωσίμων της Ομάδας 2, οργανικά έξοδα της 

Ομάδας 6, οργανικά έσοδα της Ομάδας 7 και μη οργανικά έσοδα και 

έξοδα της Ομάδας 8, καθώς και ορισμένοι λογαριασμοί των ομάδων 3 

και 5, έχουν συσχετισθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς λογαριασμούς 

του Προϋπολογισμού.

Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Προϋπολογισμού γίνεται στους 

λογαριασμούς τάξεως 10η Ομάδα (0). Η 10η Ομάδα λειτουργεί σε 

αυτόνομο κύκλωμα. Αυτό σημαίνει πως όταν χρεώνεται κάποιος 

λογαριασμός της 10ης Ομάδας, θα πιστώνεται κάποιος άλλος της ίδιας 

πάντα ομάδας.

Σε περίπτωση που μετά την εγγραφή ενός ποσού στους λογαριασμούς 

του Προϋπολογισμού, η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής 

ακυρωθεί, ακυρώνεται και η εγγραφή του προϋπολογισμού, παράλληλα 

με τις σχετικές ακυρωτικές εγγραφές στη Γενική Λογιστική.
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Πίνακας 1:Λειτουργία των Λογαριασμών του Προϋπολογισμού [10η 

Ομάδα (0) ]

Χρέωση

01

Αλλότρια περιουσιακά

στοιχεία

Πίστωση

05

Δικαιούχοι αλλότριων

Περιουσιακών

στοιχείων

Χρέωση

02

Χρεωστικοί λογαριασμοί 

προϋπολογισμού

Πίστωση

06

Πιστωτικοί

λογαριασμοί

Προϋπολογισμού

Χρέωση

03

Χρεωστικοί λογαριασμοί

εγγυήσεων

Εμπράγματων ασφαλειών και 

απαιτήσεων από

αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις

Πίστωση

07

Πιστωτικοί

λογαριασμοί

εγγυήσεων,εμπράγματ

ων ασφαλειών και

απαιτήσεων

από αμφότερα.

Συμβάσεις

Χρέωση

04

Διάφοροι λογαριασμοί 

Πληροφοριών χρεωστικοί

Πίστωση

08

Διάφοροι λογαριασμοί

Πληροφοριών

πιστωτικοί

"Εστω ότι το Πανεπιστήμιο παραλαμβάνει από εργολάβο 

εγγυητική επιστολή ύψους 29.347,03 ευρώ, ως εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση ενός έργου.

Η εγγραφή που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ημερολόγιο είναι:
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Πίνακας2: Παράδειγμα λειτουργίας των λογαριασμών του

Προϋπολογισμού

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

03.04 Εγγυητικές επιστολές για

εξασφάλιση καλής εκτελέσεως

συμβάσεων με τους προμηθευτές

29.347,03

07.04 Παραχωρητές εγγυητικών

επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεων

29.347,03

Η πράξη αυτή δεν έχει κάποια οικονομική αξία για την περιουσία του 

Πανεπιστημίου. Η αξία της πληροφορίας, είναι η γνώση της κατοχής 

εγγυητικών επιστολών από την πλευρά του Α.Ε.Ι.

Η βασική λειτουργία των λογαριασμών τάξης στο λογιστικό κύκλωμα 

των Α.Ε.Ι. είναι η παρακολούθηση των στοιχείων του προϋπολογισμού, 

της αναμόρφωσής του και του απολογισμού εσόδων και εξόδων .

Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Προϋπολογισμού γίνεται στους 

λογαριασμούς 02 (χρεωστικοί λογαριασμοί δημοσίου) για τα έξοδα και 

06 (πιστωτικοί λογαριασμοί δημοσίου ) για τα έσοδα.
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7.3 Κωδικοποίηση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού

Το προεδρικό διάταγμα 205/98 ακολουθεί σε γενικές γραμμές, την 

κωδικοποίηση του Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σύστημα (ΕΓΛΣ), όσον 

αφορά τη Γενική Λογιστική (ΓΛ). Όσον αφορά το Δημόσιο Λογιστικό 

Σύστημα (ΔΛ) η κωδικοποίηση των λογαριασμών που προβλέπεται έχει 

ως εξής:

XX. XX. ΧΧΧΧ

02=Εξοδα Λογαριασμός Δ.Λ.

η
06=Εσοδα ▼

Φάση Εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού

Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της χρήσεως από 

το αρμόδιο όργανο διενεργείται λογιστική εγγραφή λογιστικοποιήσεως 

των δεδομένων του, με την οποία :

• Στη χρέωση του λογαριασμού 02.00 «προϋπολογισμός εξόδων » 

και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έξοδα του 

προϋπολογισμού.

• Στη πίστωση του λογαριασμού 06.00 «προϋπολογισμός εσόδων » 

και των υπολογαριασμών του καταχωρούνται τα έσοδα του 

προϋπολογισμού.
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• Το προβλεπόμενο πλεόνασμα καταχωρείται στη χρέωση του 

λογαριασμού 02.05 «Πλεόνασμα προϋπολογισμού » , ενώ εάν 

προβλέπεται έλλειμμα, αυτό καταχωρείται στην πίστωση του 

λογαριασμού 06.05 «Έλλειμμα προϋπολογισμού ».

Οι λογαριασμοί 02.00 και οι 06.00 και οι υπολογαριασμοί τους καθώς 

και οι λογαριασμοί 02.05 και 06.05 απεικονίζουν, καθ’όλη τη διάρκεια 

της χρήσεως και μέχρι το κλείσιμό της, τα δεδομένα του αρχικού 

προϋπολογισμού .

Κατά το κλείσιμο της χρήσεως οι πιο πάνω λογαριασμοί 02.00, 

06.00, 02.05 και 06.05 εξισώνονται με τη διενέργεια της λογιστικής 

εγγραφής κλεισίματος που προβλέπεται.

Κατά το στάδιο της έναρξης εκτέλεσης του προϋπολογισμού , δηλ. η 

μεταφορά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε άλλους λογαριασμούς 

(Λογαριασμοί 02.10 Προϋπολογισθέντα έξοδα - 06.10

Προϋπολογισθέντα έσοδα) παρακολουθούνται οι τροποποιήσεις 

κονδυλίων χωρίς να επηρεάζεται ο αρχικά εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός.

Μετά την προηγούμενη λογιστική εγγραφή, διενεργείται στη συνέχεια 

λογιστική εγγραφή ανοίγματος των λογαριασμών 02.10 και 06.10 με την 

οποία :

• Στη χρέωση του λογαριασμού 02.10 και των υπολογαριασμών του 

καταχωρούνται τα έξοδα του προϋπολογισμού.

• Στην πίστωση του λογαριασμού 06.10 και των υπολογαριασμών 

του καταχωρούνται τα έσοδα του προϋπολογισμού.

• Το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα καταχωρείται στην πίστωση του 

λογαριασμού 06.10.98 «'Έλλειμμα προϋπολογισμού», ενώ εάν

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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προϋπολογίζεται πλεόνασμα, αυτό καταχωρείται στη χρέωση του 

λογαριασμού 06.10.99 «Πλεόνασμα προϋπολογισμού ».

7.4. Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν τα 

στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του 

Πανεπιστημίου. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε οικονομικές 

καταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο στο δημόσιο λογιστικό όσο και 

στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα οι οποίες είναι:

• Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

• Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων -Εξόδων

• Αναλυτικά Ισοζύγια καθολικού Εσόδων - Εξόδων

• Κατάσταση Ισολογισμού τέλους χρήσεως

• Κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως

• Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

• Προσάρτημα Ισολογισμού

Η κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων προκύπτει από τα 

υπόλοιπα των τηρούμενων υπολογαριασμών του 02.00 ως προς τα 

έξοδα και του 06.00 ως προς τα έσοδα . Η κατάσταση αυτή μπορεί να 

καταρτιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως και στο τέλος αυτής, πριν το κλείσιμο των λογαριασμών.

Η κατάσταση Απολογισμού Εσόδων -Εξόδων προκύπτει από τα 

υπόλοιπα των τηρούμενων λογαριασμών του 02.31 ως προς τα έξοδα,

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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του 06.31 ως προς τα έσοδα και από το λογαριασμό 02.40 ή 06.40 ως 

προς το πλεόνασμα ή έλλειμμα αντίστοιχα. Η κατάσταση αυτή 

καταρτίζεται κατά το τέλος της χρήσεως.

Τα αναλυτικά ισοζύγια καθολικού Εσόδων -Εξόδων καταρτίζονται σε 

τέσσερις (4) στήλες (χρέωση / πίστωση / υπόλοιπα χρεωστικά / 

υπόλοιπα πιστωτικά).

Η κατάρτιση των ισοζυγίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσεως (κυρίως στο τέλος κάθε μήνα ) 

και στο τέλος της χρήσεως, πριν από το οριστικό κλείσιμο των 

λογαριασμών.

Η κατάσταση Ισολογισμού τέλους χρήσης είναι η απεικόνιση της 

οικονομικής κατάστασης του Πανεπιστημίου στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου και μετά την ολοκλήρωση των 

αποτελεσμάτων (χρήσης - εκμετάλλευσης).

Η κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης είναι η 

παραστατική απεικόνιση του λογαριασμού 80 του κλαδικού 

λογιστικού σχεδίου.

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης είναι η 

παραστατική απεικόνιση του λογαριασμού 86 του κλαδικού 

λογιστικού σχεδίου.

Ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων απεικονίζει τον λογαριασμό 88 

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 

εμφανίζει στοιχεία που συμπληρωματικά με τις οικονομικές 

καταστάσεις, δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

διαμόρφωση συνολικότερης εικόνας της οικονομικής κατάστασης 

του Πανεπιστημίου.

Τέτοιες πληροφορίες είναι:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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• Οι μέθοδοι αποτίμησης που ακολουθούνται

• Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων

• Οι συναλλαγματικές διαφορές

• Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις

• Πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα έξοδα

• Στοιχεία για τον αριθμό των απασχολούμενων

• Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε όργανα διοίκησης και τα ποσά 

των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθηκαν στα 

παραπάνω πρόσωπα.κ.λ.π.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. —

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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Κεφάλαιο 8. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός Πανεπιστημίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, τα περισσότερα από τα οποία 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία ( Η νομοθεσία περιλαμβάνεται 

σ'ένα πλήθος νομοθετημάτων όπως : Ν.Δ 496/74, ΠΔ 465/75, ΠΔ 584/75, 

Ν.369/76 ). Πιο συγκεκριμένα , τα στάδια αυτά είναι τα εξής:

Στάδιο 1 - Χορήγηση (Λογαριασμός : 02.11 Χορηγηθέντα έξοδα ): 

Το Πανεπιστήμιο σε τακτά χρονικά διαστήματα προϋπολογίζει το ύψος 

των διαφόρων ποσών που μπορεί να δαπανηθούν για κάθε λογαριασμό 

του Δ.Λ. κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. Αυτή η 

διαδικασία σε ορισμένα Πανεπιστήμια ονομάζεται «Χορήγηση » ή 

« Αρχική Δέσμευση ».

Στην πρακτική εφαρμογή της η χορήγηση (ή αρχική δέσμευση ) 

αντιστοιχεί στο 50 % του προϋπολογισμού της προηγούμενης χρήσης.

Στάδιο 2 - Δέσμευση προϋπολογισθέντων ποσών (Λογαριασμός : 

02 .21 Αναληφθείσες υποχρεώσεις):

Προκειμένου να γίνει χρήση των προϋπολογισθέντων ποσών ανά 

λογαριασμό του Δ.Λ., απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις, 

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η οποία 

εγκρίνει τη δαπάνη. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται « Δέσμευση ».
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Στάδιο 3 - Καταχώριση Τιμολογίων (Λογαριασμός : 02.22 

Καταχωρημένες δαπάνες).

Τα τιμολόγια και τα λοιπά παραστατικά που παραλαμβάνονται από 

το Πανεπιστήμιο καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα. Αυτή η 

διαδικασία ονομάζεται « Καταχώρηση ».

Στάδιο 4 - Ενταλματοποίηση δαπάνης (έκδοση εντάλματος 

πληρωμής (Λογαριασμός : 02.30 Ενταλμοτοποιηθείσεις δαπάνες) : Η

ενταλματοποίηση της δαπάνης αναφέρεται στην έκδοση του εντάλματος 

πληρωμής το οποίο προωθείται στον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για την έγκριση πληρωμής των δαπανών για τα οποία έχουν ήδη 

παραληφθεί τα σχετικά παραστατικά.

Στάδιο 4α - Λογαριασμός κρατήσεων επί των ενταλμάτων 

(βεβαίωση εσόδων ) (Λογαριασμός : 06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα):

Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται επίσης όλες οι κρατήσεις που 

αντιστοιχούν στα επισυναπτόμενα σε αυτό παραστατικά και οι οποίες 

σύμφωνα με το Δ.Λ. θεωρούνται έσοδα.

Στάδιο 5 - Έγκριση εντάλματος (Λογαριασμός : 02.32

Εγκεκριμένα εντάλματα πληρωμής από τον Πάρεδρο):

Στην περίπτωση που ο Πάρεδρος θεωρήσει το ένταλμα πληρωμής, 

εγκρίνει δηλαδή το ένταλμα πληρωμής το οποίο έχει προωθηθεί σε αυτόν, 

τότε το ένταλμα , ως εγκεκριμένο, μπορεί να εξοφληθεί στο δικαιούχο.
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Στάδιο 6 -Εξόφληση εντάλματος (πραγματοποίηση δαπάνης) 

(Λογαριασμός : 02.31 Πραγματοποιηθέντα έξοδα): Με την εξόφληση 

του εντάλματος πληρωμής στο δικαιούχο θεωρείται, σύμφωνα με τις 

αρχές του Δ.Λ., ότι πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Η εξόφληση 

μπορεί να γίνει είτε με επιταγή είτε με μετρητά.

Στάδιο 6α -Είσπραξη εσόδων (κρατήσεων ) (Λογαριασμός : 06.31 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα): Με την εξόφληση του εντάλματος γίνεται 

και η παρακράτηση των σχετικών κρατήσεων που αντιστοιχούν σ’αυτά. 

Η παρακράτηση των κρατήσεων γίνεται με έκδοση σχετικού γραμματίου 

είσπραξης.
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Κεφάλαιο 9. Case Study: Παραδείγιιατα συνλειτουργίας Α.Λ. 

και Γ.Λ. στα Α.Ε.Ι

Για την πληρέστερη απεικόνιση των παραπάνω, θα παρουσιαστούν 

δύο παραδείγματα Λογιστικής παρακολούθησης των εξής δαπανών :

• Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων &

• Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Ο Λογαριασμός 0884 του Δ.Λ.είναι ο λογαριασμός εξόδων για τη 

συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων. Ο λογαριασμός 

αυτός αντιστοιχίζεται με το λογαριασμό 62.07.24 της Γενικής 

Λογιστικής σύμφωνα με το Π.Δ. 205/98.

Η παραπάνω δαπάνη πληρώνεται στον πιστωτή με κωδικό 53.08.00 

με επιταγή (λογαριασμός 38.03.00 Καταθέσεις όψεως). Οι κρατήσεις 

που υπόκειται η εξόφληση της δαπάνης τηρείται στο λογαριασμό 

5291 (Εσοδα υπέρ του Δημοσίου) στο Δ.Λ. Οι κρατήσεις αυτές, στο 

πλαίσιο της Γ.Λ. θεωρούνται υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και 

τηρούνται στο λογ/μό 53.20.00 (Ελληνικό Δημόσιο).

Ο Λογαριασμός 0417 του Δ.Λ.είναι ο λογαριασμός εξόδων για τις 

αμοιβές μεταφραστών και στενογράφων. Ο λογαριασμός αυτός 

αντιστοιχίζεται με το λογαριασμό 61.00.10 της Γενικής Λογιστικής 

σύμφωνα με το Π.Δ. 205/98.

-Σελίδα 69/79-



Η παραπάνω δαπάνη πληρώνεται στον πιστωτή με κωδικό 53.08.00 με 

επιταγή (λογαριασμός 38.03.00 Καταθέσεις όψεως). Οι κρατήσεις που 

υπόκειται η εξόφληση του παραστατικού (κρατήσεις ελευθέρου 

επαγγελματία) τηρείται στο λογαριασμό 5291 (Εσοδα υπέρ του 

Δημοσίου) στο Δ.Λ. Οι κρατήσεις αυτές, στο πλαίσιο της Γ.Λ. 

θεωρούνται υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τηρούνται στο 

λογαριασμό 53.20.00 (Ελληνικό Δημόσιο).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Κεφάλαιο 10. Συμπεράσματα - Προτάσεις βελτίωσης 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης των ΑΕΙ

Είναι γνωστό, ότι η κατάσταση στη δημόσια διοίκηση αποτελεί 

ένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Από τη 

μια η γραφειοκρατία, ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και 

από την άλλη η δυσχέρεια αξιοποίησης των στελεχών της, επηρεάζουν 

την ανταγωνιστικότητα..

Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, η δημόσια διοίκηση πρέπει να 

βρίσκεται σε συνεχή μεταρρύθμιση, ώστε να αποτελεί παράγοντα που 

συμβάλλει στην επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Για να μπορέσουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, και να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικά, δεν πρέπει να στηρίζονται μόνο στην κρατική 

χρηματοδότηση αλλά χρειάζεται να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές 

(αυτό) χρηματοδότησης.(π.χ. Ερευνητικές δραστηριότητες, προγράμματα 

εξειδίκευσης).

Η υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος με το ΠΔ. 205/98 

οδήγησε στο μερικό εκσυγχρονισμό της χρηματοοικονομικής διοίκησης 

των Α.Ε.Ι.

Με το απλογραφικό σύστημα παρακολουθούνται σε ταμειακή 

βάση τα έξοδα και τα έσοδα του Δημοσίου παραβλέποντας τη σημαντική

-Σελίδα 76/85-
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αξία των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου αλλά και του κόστους

χρηματοδότησης.

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, μέσα σε ένα 

σύστημα λογαριασμών τάξεως, εξασφαλίζει ορθότερη, πληρέστερη και 

αξιόπιστη απεικόνιση του προϋπολογισμού, των μεταβολών του, της 

εκτελέσεώς του και του απολογισμού κάθε Α.Ε.Ι.

Η εφαρμογή του, συμβάλλει στον ορθό προγραμματισμό και στην 

επιτυχή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 

Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει την πραγματοποίηση 

πιο εμπεριστατωμένων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

Πέρα από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, με την 

εφαρμογή του Π.Δ. 205/98, θα μπορούσε να προχωρήσει η απο κοινού 

λήψη αποφάσεων και καθορισμός εκπαιδευτικού σχεδιασμού μεταξύ 

Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων.

Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αλλαγή του τρόπου σύνταξης του 

Προϋπολογισμού δηλ. να μην συντάσσεται ένας γενικός προϋπολογισμός 

για κάθε Α.Ε.Ι, αλλά σε κάθε Α.Ε.Ι. να συντάσσεται Προϋπολογισμός- 

Απολογισμός ανά τμήμα/σχολή σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, 

με αποτέλεσμα να παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση για τα 

τρέχοντα έσοδα - έξοδα, ανά τμήμα .

Παράλληλα, μπορεί να γίνει καλύτερη αξιολόγηση κόστους/ωφέλειας 

με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών για την εκτίμηση του 

κόστους / ανά φοιτητή, ή την εκτίμηση δεικτών ανταγωνιστικότητας (πχ. 

Δείκτης ποιότητα των υποδομών, (Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), Αναλογία 

διδασκόντων - διδασκόμενων, κ.ο.κ.)
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Αυτή η μεθοδολογία, θα είχε ως αποτέλεσμα την ορθολογικότερη 

χρήση των κεντρικών πόρων και υπηρεσιών ανά Τμήμα.

Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, οδηγεί στη σύγκριση της 

απόδοσης και αποτελεσματικότητας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων - 

πανεπιστημίων.

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από την υιοθέτηση του 

νέου συστήματος, είναι τα εξής:

• Η σημαντική αύξηση των τμημάτων των Πανεπιστημίων στα 

Ελληνικά Α.Ε.Ι., τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μίας περισσότερο σύνθετης διοικητικής δομής, η 

οποία απαιτεί ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα διοίκησης.

• Ενίσχυση της διαφάνειας και πιο ακριβής καθορισμός των 

κύριων πηγών εσόδων.

• Ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων-υπηρεσιών.

Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει προβληματισμός κατά την 

υιοθέτηση της νέας μεθόδου οικονομικής διαχείρισης, σχετικά με το εάν 

το Πανεπιστήμιο πλέον θα λειτουργεί ως μία επιχείρηση η οποία θα 

ενθαρρύνει τις περισσότερο βιώσιμες και κερδοφόρες σχολές /τμήματα, ή 

θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξή του μέσω της διδασκαλίας και 

έρευνας.

Παρά τις μεγάλες αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα Ιδρύματα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν μία σειρά από 

κοινά προβλήματα, τα οποία συνήθως είναι οικονομικής φύσης και

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

-Σελίδα 78/79-



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. -

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
σχετίζονται με την τάση για μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική

αυτοτέλεια.

Τα ελληνικά ΑΕΙ θα πρέπει να αναπτύξουν την αναγκαία στρατηγική, 

ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της πορείας προς την 

κοινωνία της γνώσης και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά..

-Σελίδα 79/79-
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