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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει το διοικητικό κόστος στον τομέα της
εκπαίδευσης και να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως: Πως μετράται και αξιολογείται το
διοικητικό κόστος; Λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση των επιλογών πολιτικής; Το διοικητικό
κόστος επηρεάζει όλους τους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης και απορροφά ένα μεγάλο
μέρος του των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού που προορίζονται για την
εκπαίδευση. Μέσω της παρουσίασης των γενικών και ειδικών στόχων αλλά και της
ευρωπαϊκής συμμετοχής στην ορθολογική διαχείριση του κόστους διοίκησης των μονάδων
εκπαίδευσης οδηγούμαστε σε μια ολιστική προσέγγιση του λειτουργικού κόστους της
εκπαίδευσης που αποτελεί μέρος του κοινωνικού κόστους.
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Εισαγωγή
Το διοικητικό κόστος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του λειτουργικού
κόστους ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, δηλαδή το διοικητικό κόστος καταλαμβάνει
ένα μεγάλο μέρος στο μεταβλητό κόστος της εν λόγω οικονομικής μονάδας. Όπως και κάθε
άλλη μορφή κόστους, έτσι και το διοικητικό κόστος είναι μετρήσιμο σε οικονομικές
μονάδες.
Το διοικητικό κόστος στη νέα εποχή
Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο διοίκησης εξοικονόμησης πόρων και
προηγμένης τεχνολογίας. Κατά την μέτρηση του διοικητικού κόστους, αξίζει να σημειωθεί η
ύπαρξη του δείκτη ψηφιακής οικονομίας. Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας
(DESI) καθιερώνεται ως μέσο αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου της ψηφιοποίησης
στην ΕΕ. Το εργαλείο DESI βασίζεται σε διάφορους δείκτες που προκύπτουν από αυστηρή
στατιστική ανάλυση. Έτσι κάποιοι δείκτες που σχετίζονται με την μέτρηση, αλλά κυρίως με
την αξιολόγηση του διοικητικού κόστους στο πλαίσιο της ανάλυσης Κόστους – Ωφέλειας,
περιλαμβάνουν τους ακόλουθους στόχους:
Συμπεράσματα
Γενικά, διοικητικό κόστος της εκπαίδευσης (administrative costs) ή γενικά έξοδα
διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης (overheads): Πρόκειται για κόστος που συνδέεται
με την εκτέλεση διοικητικών και συντονιστικών δραστηριοτήτων. Παραδείγματα τέτοιου
κόστους είναι: αγορές ειδών γραφείου (π.χ. χαρτί εκτύπωσης, φάκελοι, ετικέτες κλπ.),
ταχυδρομικά έξοδα ή έξοδα παραδόσεων, δαπάνες χρήσης παροχών Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες), μισθοί και αμοιβές διοικητικού και
βοηθητικού προσωπικού, αμοιβές νομικών συμβούλων και έξοδα ασφάλισης, συνδρομές
σε τεχνικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς.

