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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

    Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού αποτελώντας το εγγύτερο στον πολίτη 

διοικητικό επίπεδο, αποτελεί βασικό θεσμό της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. 

Αναπόφευκτα, η οικονομική κρίση που διέπει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα και για αυτήν καθώς οι χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό 

κράτος μειώθηκαν σημαντικά. Η εφαρμογή του "Προγράμματος Καλλικράτης -Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης" αποτελεί την 

σημαντικότερη διοικητική μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά την 

εφαρμογή του "Προγράμματος Ι. Καποδίστριας"  και είχε σαν αποτέλεσμα να 

διευρυνθούν οι λειτουργίες των Δήμων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο του νέου "Προγράμματος Καλλικράτης", τις 

αλλαγές και τις συνέπειες που επέφερε, μέσα από την μελέτη της περίπτωσης του 

Δήμου Καλαμάτας. 

   Ειδικότερα περιγράφονται τα κυριότερα μοντέλα οργάνωσης της δημόσιας 

διοίκησης, οι λόγοι που έκαναν αναγκαία την εφαρμογή της διοικητικής 

μεταρρύθμισης στην χώρα μας  και τα νέα όργανα διοίκησης των δήμων. Παράλληλα 

γίνεται αναφορά στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ α βαθμού και εξετάζονται οι 

επιπτώσεις της κρίσης σε αυτούς , όπως και οι μηχανισμοί παρακολούθησης της 

οικονομικής τους πορείας. Επιπλέον γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας με την χρήση αριθμοδεικτών καθώς και των 

απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων για τα έτη 2008-2013. Τέλος εξετάζεται 

πως αρχές και κανόνες του σύγχρονου επιστημονικού μανατζμεντ  μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τοπική αυτοδιοίκηση , έτσι ώστε να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά  προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα και να 

επιβιώσει. 
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SUMMARY 

  

   The Local first-degree Government  as the closest to the citizen administrative level, 

is the key to democracy and development. The central government funding to local 

authorities  during the last years has been significantly decreased due to economic 

crisis.The implementation of the "Program Kallikratis -New Architecture of 

Government and Decentralized Administration" is the most important administrative 

reform since the one of "Program I. Kapodistrias" . New responsibilities were added 

to  local authorities. The purpose of this paper is to present the institutional 

framework of the new "Kallikratis Program",   as well as the changes and the 

consequences that brought  ,through the case study of the Municipality of Kalamata. 

 

   Especially are being described the major organizing models of public 

administration, the causes of the administrative reform  and the new municipal 

governing bodies. Furthermore, its being analysed the financial management of local 

authorities, the impact of the crisis and the new ways of monitoring their economic 

situation. Also are being analysed the financial statements of Municipality of 

Kalamata using ratios and the accounting data of income and expenses for the years 

2008-2013. Finally is being considered  how principles and rules of the modern 

scientific management can be applied to local government, thus it can work 

effectively and deal with the new situation and survive. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

   Τα συστήματα της  δημόσιας διοίκησης  ποικίλουν ανάμεσα στις διάφορες χώρες. 

Υπάρχουν  χώρες οι οποίες δίνουν έμφαση στον συγκεντρωτισμό και άλλες οι οποίες 

έχουν υιοθετήσει πιο αποκεντρωτικά συστήματα. Στην χώρα μας υπήρχε μια τάση 

συγκέντρωσης της διοίκησης προς το κέντρο. Ωστόσο από την δεκαετία του ’90 

άρχισε  το ελληνικό σύστημα της δημόσιας διοίκησης να μετατοπίζει το κέντρο 

βάρους προς την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση  ως αποτέλεσμα της 

ανάγκης προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα και λόγω της πολυπλοκότητας των 

θεμάτων που αντιμετωπίζει κάθε κράτος και των τοπικών ιδιομορφιών των 

κοινωνιών.  

    Οι ανεπάρκειες  και οι παθογένειες του ελληνικού συστήματος αντικατοπτρίζονται 

στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η υπερδιόγκωση του δημοσίου τομέα, οι 

γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, η χαμηλή αποδοτικότητα και η έλλειψη συντονισμού 

χαρακτηρίζουν το διοικητικό σύστημα της Ελλάδας. Η ανάγκη αναδιοργάνωσης  του 

κράτους ήταν επιτακτική. Η οικονομική κρίση  και η ανάγκη προσαρμογής στις 

μνημονιακές  απαιτήσεις έκανε πιο έντονη την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δημοσίου 

τομέα.  

 

   Η διοικητική μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη"  πραγματοποιήθηκε  ως συνέπεια 

της ανάγκης θεσμοθέτησης ενός αποτελεσματικού αποκεντρωτικού διοικητικού 

συστήματος. Η  δημιουργία μεγαλύτερων δήμων αφενός δημιουργεί οικονομίες 

κλίμακας , αφετέρου  συνεπάγεται την λήψη ταχύτερων αποφάσεων και την 

υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Οι περιφέρειες , ως δεύτερος βαθμός τοπικής 

αυτοδιοίκησης, έχοντας αποκτήσει εμπειρία από την υλοποίηση περιφερειακών 

προγραμμάτων μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη. Τέλος, οι αποκεντρωμένες κρατικές αυτοδιοικήσεις 

αποτελούν το σημείο συνεργασίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 1.1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τους 

οργανισμούς  που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του κράτους, όπως για παράδειγμα  

τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 

δημοσίου καθώς επίσης  και τα  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Στην ευρύτερη 

έννοια του όρου στην δημόσια διοίκηση εντάσσονται και οι κάθε μορφής δημόσιοι 

οργανισμοί και επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν δημόσιους σκοπούς και ασκούν δημόσια 

εξουσία, όπως είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στις οποίες κύριος 

μέτοχος είναι το δημόσιο. Στο σύνολό τους αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν τον 

δημόσιο τομέα.  

    Ο δημόσιος τομέας σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, επιδιώκει την 

μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και την ικανοποίηση του δημοσίου 

συμφέροντος, με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες .Οι ιδιωτικοί 

οργανισμοί σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση του κέρδους με την ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο . Στον δημόσιο τομέα, ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι 

ανύπαρκτος , αφού σε περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων αυτά καλύπτονται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. 

    Ως  δραστηριότητα, η Δημόσια Διοίκηση, ταυτίζεται με την αποτελεσματική 

λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και την πραγματοποίηση των στόχων  που  

τίθενται από την κυβέρνηση. Αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης , υπάρχουν τα εξής μοντέλα: 

1. Το ενιαίο – ολοκληρωμένο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην 

ιεραρχία. Στην κορυφή βρίσκεται ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας και 

γύρω του βρίσκεται ένα σύνολο υφισταμένων που είναι υπεύθυνοι για την 

πραγματοποίηση του προγράμματός του. Κάτω από αυτόν υπάρχει μια 
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διαδοχική σειρά επιπέδων , κάθε ένα από το οποίο είναι υπεύθυνο προς το 

αμέσως ανώτερο. 

2. Το πολιτικό πλουραλιστικό μοντέλο. Σε αυτή την μορφή διοίκησης η εξουσία 

μοιράζεται στη λειτουργία πολλών ανεξάρτητων οργανισμών. Κάθε ένας 

οργανισμός φέρει ευθύνη για τα δικά του συμφέροντα. 

3. Το μοντέλο της συγκεντρωτικής διοικήσεως. Στην περίπτωση αυτή, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από την «κορυφή» , η οποία εποπτεύει την διοίκηση 

των οργανισμών. Όλες οι υπηρεσίες του οργανισμού αποτελούν εκτελεστικά 

όργανα της κεντρικής εξουσίας και σκοπός τους είναι η παρακολούθηση της 

υλοποίησης των αποφάσεων του κέντρου. Αυτή η μορφή διοικήσεως μοιάζει 

σε πολλά σημεία με το ενιαίο  μοντέλο. 

4. Το μοντέλο της αποκεντρωτικής διοικήσεως. Σε αυτό το μοντέλο, τα 

περιφερειακά όργανα έχουν την ευθύνη της λήψεως αποφάσεων επί θεμάτων 

που αφορούν την περιοχή της ευθύνης τους. Κατά αυτήν την έννοια τα 

περιφερειακά όργανα απολαμβάνουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με 

την κεντρική διοίκηση. 

5. Το Αυτοδιοικητικό μοντέλο. Αποτελεί μια παραλλαγή του αποκεντρωτικού 

μοντέλου, με τη διαφορά ότι οι διάφορες υποθέσεις ασκούνται από αιρετά 

όργανα της περιοχής στην οποία αναφέρονται. 

 

     Από τα παραπάνω συστήματα διοικήσεως, η αποκέντρωση, αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους. Η αποκέντρωση 

αντιπροσωπεύει τις φυγόκεντρες  δυνάμεις  που λειτουργούν μέσα στο κοινωνικό 

σύνολο,  σε αντίθεση με την έννοια της συγκεντρώσεως η οποία αντιπροσωπεύει τις 

κεντρομόλους δυνάμεις. «Χαρακτηριστικό  των κεντρομόλων δυνάμεων είναι η τάση 

συγκέντρωσης της αποφασιστικής αρμοδιότητας  σε ένα σημείο και δη στο κέντρο 

του οργανισμού , ενώ οι φυγόκεντρες δυνάμεις έχουν ως αποτέλεσμα  την διασπορά 

της αποφασιστικής αρμοδιότητας σε διάφορα μικρότερα κέντρα τα οποία συνδέονται 

με το υπερκείμενο κέντρο με ένα χαλαρό δεσμό». (Φαναριώτης,1999:200) 

   Ο βαθμός της αποκεντρώσεως εξαρτάται από την αποστολή, την έκταση και τον 

πληθυσμό του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο περιορισμένα είναι τα όρια του 

κράτους, τόσο πιο εύκολο είναι για την κεντρική διοίκηση να επιλύει τα προβλήματα 
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που ανακύπτουν στην περιφέρεια από το κέντρο. Αντίθετα, όσο διευρύνονται τα όρια 

του κράτους γίνεται δυσκολότερη η επικοινωνία και η δυνατότητα της κεντρικής 

κυβέρνησης να λαμβάνει γνώση των προβλημάτων της περιφέρειας.  Ως  εκ τούτου, 

ορισμένα θέματα τοπικής σημασίας  , μπορεί να διοικηθούν καλύτερα όταν η ευθύνη 

αυτή ανατίθεται στους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Η μορφή αυτή διοικήσεως 

των τοπικών θεμάτων από τους  κατοίκους  των ίδιων περιοχών, ονομάσθηκε Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

 

1.2 Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

1.2.1 Το συνταγματικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

   Στο άρθρο 101 του Συντάγματος της χώρας αναφέρεται ότι : " Η διοίκηση του 

Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα….." , ενώ σύμφωνα 

με το άρθρο 102:  "  Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δεύτερου βαθμού.  Υπέρ των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων. Νόμος ορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 

υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο 

μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση 

αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.  2. Οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης  έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.  3.....4. Το Κράτος 

ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται 

αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται όπως 

νόμος ορίζει.....". 

   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεσμός 

κατοχυρωμένος από το σύνταγμα και οι τοπικές υποθέσεις αποτελούν το αντικείμενο 

των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.  Ως εκ τούτου,  διαχωρίζεται το γενικό από το τοπικό 

δημόσιο συμφέρον , όπου υπεύθυνοι για την προάσπιση του τελευταίου  είναι ο 
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εκάστοτε ΟΤΑ σε συνεργασία με τους εκεί πολίτες , οι οποίοι εκλέγουν τους  

τοπικούς εκπροσώπους  τους.  

   Οι  ΟΤΑ  Α  Βαθμού στα πλαίσια προάσπισης του τοπικού συμφέροντος 

επιδιώκουν την ικανοποίηση ορισμένων ζωτικών αναγκών των κατοίκων. 

Συγκεκριμένα, είναι αρμόδιοι για την ύδρευση και την αποχέτευση, την καθαριότητα 

και την διαχείριση των απορριμμάτων, τα κοιμητήρια, την κατασκευή και συντήρηση 

των δημοτικών οδών, γεφυρών και πλατειών, τον ηλεκτροφωτισμό των 

κοινόχρηστων χώρων κλπ. Οι ΟΤΑ οφείλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στους κατοίκους προκειμένου να εξασφαλίσουν μια πολιτισμένη διαβίωση και οι 

κάτοικοι από την πλευρά τους υποχρεούνται στην κάλυψη των δαπανών αυτών των 

παροχών , κυρίως μέσω των ανταποδοτικών τελών, αλλά και να δέχονται ορισμένες 

αναγκαίες παρεμβάσεις στη ιδιοκτησία τους.  

 

1.2.2 O Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας και ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης  στην Ευρωπαϊκή  Ένωση 

 

    Έως την δεκαετία του ’80 οι ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

αναγνώριζαν τον ρόλο της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Η  πρώτη αναφορά στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση έγινε το 1985 με την υπογραφή του "Ευρωπαϊκού Χάρτη 

Τοπικής  Αυτονομίας",  από το Συμβούλιο της  Ευρώπης.  Σχεδόν όλα τα Κράτη 

Μέλη του Συμβουλίου είναι και μέρη του Χάρτη, με εξαίρεση τα τρία μικρά κράτη 

του Μονακό, της Ανδόρρας και του Σαν Μαρίνο.  

 

    Η  αρχή της Τοπικής Αυτονομίας , σύμφωνα με τον Χάρτη, πρέπει να απορρέει 

από την εσωτερική νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους και ακόμη, αν  αυτό είναι 

δυνατό, από το Σύνταγμα. Τα Κράτη Μέλη  που συμμετέχουν  πρέπει να εγγυώνται 

την πολιτική,  διοικητική και οικονομική αυτονομία των Τοπικών Αρχών.  Οι τοπικές 

αρχές οφείλουν να εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία και είναι το πιο πρώιμο 

νομικό όργανο για την καθιέρωση της αρχής της επικουρικότητας. Ο  Χάρτης 

βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 
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 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το δικαίωμα και την πραγματική ικανότητα να 

συντονίζει και να διευθύνει , με δική της ευθύνη και προς όφελος του 

πληθυσμού ένα σημαντικό μέρος των τοπικών υποθέσεων. 

 Η άσκηση των δημοσίων υποθέσεων πρέπει να αναλαμβάνεται από τις αρχές 

που βρίσκονται στο πλησιέστερο προς τους πολίτες επίπεδο, ενώ ένα 

υψηλότερο επίπεδο διοίκησης  είναι απαραίτητο  μόνο όταν ο συντονισμός ή 

η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων είναι αδύνατη ή λιγότερο αποτελεσματική 

στο αμέσως κατώτερο διοικητικό επίπεδο. 

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ασκούν τις 

αρμοδιότητες τους , πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια. 

 

   Εν συνεχεία με την συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο ο ευρωπαϊκός ρόλος της αυτοδιοίκησης , κυρίως με την ίδρυση της 

Επιτροπής Περιφερειών. Με την συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, 

οριστικοποιήθηκε η Επιτροπή Περιφερειών ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης . Ο χαρακτήρας της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός  και αποτελείται από 

353 τακτικά μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 

οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών πριν από τη λήψη 

αποφάσεων της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης (π.χ. πολιτική απασχόλησης, περιβάλλον, εκπαίδευση ή 

δημόσια υγεία). 

    Με την συνθήκη της Λισσαβόνας  το 2007 εισάγεται για πρώτη φορά η αρχή της 

τοπικής  και περιφερειακής αυτοδιοίκησης  εντός των κρατών μελών της Ε.Ε.  Η 

Συνθήκη εγγυάται ότι η κατάρτιση νέων ευρωπαϊκών νόμων θα αρχίζει  με την 

προσεκτική εξέταση του αντίκτυπου που έχουν οι νομοθετικές προτάσεις επί του 

τοπικού και περιφερειακού επιπέδου.  

   Η Λευκή Βίβλος της  «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»  η οποία υιοθετήθηκε το 

2009 από την Επιτροπή των Περιφερειών προωθεί τη συντονισμένη δράση της ΕΕ, 

των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών ,ήτοι δηλαδή την 

συνεργασία σε υπερεθνικό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, για τη χάραξη και 

υλοποίηση των κοινοτικών  πολιτικών. Και ενώ η ιδεολογία της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους της λήψης αποφάσεων από το 
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εθνικό επίπεδο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ , μέσω της «πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης»  ενισχύεται ο ρόλος των τοπικών θεσμικών μορφών  στη 

διαμόρφωση και εκτέλεση των πολιτικών της ΕΕ.   

 

1.3 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

   Το αποκεντρωτικό σύστημα της χώρας πέρασε από πολλές φάσεις και υπέστη 

συνεχείς διαφοροποιήσεις , οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής: 

   Από την αρχαιότητα, ο Κλεισθένης χώρισε την Αθηναϊκή Πολιτεία σε εκατό 

Δήμους, όπου ο καθένας είχε τη δική του ονομασία, τη δική του Διοικητική 

Περιφέρεια και τα δικά του, άμεσα εκλεγμένα από τους κατοίκους του Διοικητικά 

Όργανα. Εν συνεχεία και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, υπήρχε 

αυτοδιοικητική  διαίρεση της Οθωμανικής Επικράτειας,  πλην όμως το πρώτο 

θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τέθηκε μετά την επανάσταση του 

1821. 

   Το Βασιλικό Διάταγμα του Απριλίου 1833,  προέβλεψε την πρώτη,  μετά τη 

σύσταση του ελληνικού κράτους,  διαίρεση της χώρας σε Διοικητικές Περιφέρειες.  

Ως πρότυπο της νέας περιφερειακής διοικήσεως της χώρας χρησιμοποιήθηκε το 

γαλλικό διοικητικό σύστημα, με βασικές αρχές την καθιέρωση των Νομών, των 

Επαρχιών και των αυτόνομων Δήμων (Φαναριώτης ,1999:σελ 356). Οι δήμοι 

υπάγονταν σε 47 επαρχίες και οι επαρχίες σε 10 νομαρχίες. Το 1836 καταργήθηκαν οι 

νομοί και η επικράτεια αποτελείται από 30 διοικήσεις και σε 19 υποδιοικήσεις. 

Επανήλθαν όμως το 1845 με τη διαφορά ότι οι επαρχίες αυξήθηκαν σε 49. 

      Το 1887 με νόμο  καταργήθηκε η Επαρχιακή διαίρεση και ορίστηκε ότι οι νομοί 

θα διοικούνται άμεσα από τους νομάρχες χωρίς την παρεμβολή άλλης διοικητικής 

αρχής.  Το 1899 αυξήθηκαν οι Νομοί σε 26 με παράλληλη κατάργηση των Επαρχείων 

και μετατροπή των Δήμων σε Αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα. To 1912 

καθιερώθηκε νέο σύστημα Τοπικής Αυτοδιοικήσεως  και προβλέφθηκε η σύσταση 

των κοινοτήτων ως βασικός πυρήνας του συστήματος τοπικής αυτοδιοικήσεως.  
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  Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος του 1975, την πρώτη βαθμίδα 

αποτελούν οι Δήμοι και Κοινότητες, ενώ οι υπόλοιπες βαθμίδες αφήνεται να 

ορισθούν με νόμο. Το Σύνταγμα ορίζει επίσης, ότι η Διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων ανήκει στους Ο.Τ.Α. και ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν  διοικητική αυτοτέλεια. Το 

κράτος ασκεί εποπτεία στους Ο.Τ.Α., χωρίς να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την 

ελεύθερη δράση τους. 

     Στην δεκαετία  του ’80 και  με τους Νόμους 1416/84 και 1622/86, θεσπίζονται 

κίνητρα για εθελοντική συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε νέους Δήμους, αλλά οι 

προσπάθειες  αυτές  δεν  έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Λιγότεροι από 

400 Ο.Τ.Α. (από τους 5.775 συνολικά) αξιοποίησαν τα κίνητρα.    Με τους Νόμους 

2218/94 και 2240/94  επαναφέρθηκε το σύστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως 

και μεταφέρθηκε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων στους Δήμους και τις Κοινότητες, 

ταυτόχρονα δε ιδρύθηκαν και τρεις διευρυμένες Νομαρχίες, ως υπερκείμενα όργανα 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεων. 

   Ο εκσυγχρονισμός του Διοικητικού συστήματος στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε  

με το Νόμο 2539/97, «Διοικητική μεταρρύθμιση του Καποδίστρια», με τον οποίο 

δημιουργήθηκαν λιγότεροι και ισχυρότεροι Δήμοι με υποχρεωτική συνένωση. 

 

 1.4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" 

 

   Το Σχέδιο «Καποδίστριας»  τέθηκε σε εφαρμογή μετά την ψήφιση του νόμου 

2539/97 (ΦΕΚ A΄ 244/1997) . Κεντρική ιδέα του σχεδίου ήταν η συνένωση των 

κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους για την αποδοτικότερη λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Συνολικά οι καποδιστριακοί Δήμοι ανέρχονται σε 910 και 124 

κοινότητες από την συγχώνευση 457  Δήμων και 5.318 Κοινοτήτων. Με το εν λόγω 

σχέδιο καθιερώθηκε ο όρος των «δημοτικών διαμερισμάτων»  που αντικατέστησαν 

στην ουσία τις παλαιές κοινότητες.  

    Η διοικητική μεταρρύθμιση του σχεδίου «Καποδίστριας»  στην τοπική 

αυτοδιοίκηση ήταν άκρως  απαραίτητη  και  επιτακτική , αν λάβει κανείς υπόψη του 

την εικόνα που μέχρι τότε επικρατούσε. Το ένα τέταρτο περίπου του πληθυσμού της 

χώρας ζούσε, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του έτους 1991, σε Κοινότητες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
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( ή και Δήμους ) που είχαν μέχρι 2000 κατοίκους και ελάχιστους υπαλλήλους. 

Περισσότερες από 4.500 Κοινότητες ( σε σύνολο 5.318, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο 

του 80%) δεν κάλυπταν ούτε καν το πληθυσμιακό όριο (1.500 κάτοικοι) που έθετε ο 

νόμος και μπορούσαν να καταργηθούν με Προεδρικό Διάταγμα. Αλλά και ανάμεσα 

στους Δήμους, που συγκέντρωναν το 70% του πληθυσμού της χώρας εμφανιζόταν 

ένα ποσοστό 15% που δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί ούτε καν ως κοινότητα, ενώ 

οι μισοί περίπου είχαν λιγότερους από 5.000 κατοίκους, και μόλις το ένα τρίτο 

κάλυπτε το πληθυσμιακό όριο (10.000 κάτοικοι) που είχε τεθεί για την αναγνώριση 

Δήμου. Ορισμένοι μάλιστα διέθεταν τόσο μικρό αριθμό υπαλλήλων, ώστε μόλις  να 

εξασφαλίζεται η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών τους οργάνων και η 

έκδοση πιστοποιητικών. (Χλέπας, 1999:408) 

 

1.5 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 

 

     Η σημαντικότερη διοικητική μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση έγινε με 

την ψήφιση του νόμου 3852/2010  " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης"  τον Ιούνιο του 2010 και ο 

οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2011. Με την ψήφιση του νόμου 

επήλθαν αλλαγές στην διοικητική διαίρεση της χώρας , στην εκλογική διαδικασία και 

στις αρμοδιότητες των δήμων. Η σύσταση των νέων δήμων έγινε με την προοπτική 

να μην υπάρχει δήμος με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.  Στα πολεοδομικά 

συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης το κατώτερο όριο τέθηκε στους 25.000 

κατοίκους. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι ορεινές περιοχές και τα νησιά όπου το όριο 

ορίστηκε σε 2.000 κατοίκους , εκτός της  Κρήτης  και της Εύβοιας. Τα  βασικά 

σημεία του "Προγράμματος Καλλικράτης"  είναι: 

 Ο περιορισμός του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά 

περίπου 2/3. Συγκεκριμένα, μειώθηκε ο αριθμός των  Δήμων και κοινοτήτων 

από 10 σε 325  δήμους και τα περίπου 6.000 νομικά τους πρόσωπα και 

επιχειρήσεις σε λιγότερα από 2.000. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1


15 
 

  Η κατάργηση ων 57 νομαρχιών ως ΟΤΑ  Β΄ βαθμού και η δημιουργία των 

13 περιφερειών. 

  Η ίδρυση των επτά αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

  Οι μεταβολές στον τρόπο χρηματοδότησης των ΟΤΑ. 

  Η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη  

  Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού. 

 

Στο παρακάτω σχήμα  παρουσιάζεται η νέα διοικητική  δομή της χώρας μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 

 

 

 Κεντρικό Κράτος 

 
                           

Αποκεντρωμένη  
Διοίκηση 

   

 

 

                           Περιφέρειες                                    Δήμοι 

 

 

            Περιφερειακές                                       Δημοτικές 

            Ενότητες                                                 Ενότητες  
   

                                                                            

 

 

Πηγή :"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"1 

 

 

 

                                                           
1
 www.eetaa.gr/kallikratis/genika/kallikratis_allages.ppt: "Τι αλλάζει με το προσχέδιο του 

Καλλικράτη",σελ. 2 

Αυτοτελής  
Υπηρεσία 

Εποπτείας  
ΟΤΑ 

Ελεγκτής 
Νομιμότητας 

τοπικές 
κοινότητες 

<2.000 

κατοίκων 

δημοτικές  
κοινότητες 

>2.000 

κατοίκων 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

 

  Η "αποκεντρωμένη διοίκηση" συνιστά θεσμό διοικητικής αποκέντρωσης του 

κράτους και αποτελεί κατά βάσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κεντρικό 

Κράτος, στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση 

αποτελείται από 1 έως 12 νομούς και σε αυτές μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των 

κρατικών Περιφερειών . Επικεφαλής  της είναι ο Γενικός Γραμματέας που ορίζεται 

από την Κυβέρνηση. Στις αποκεντρωμένες διοικήσεις συνίσταται το συμβούλιο 

περιφερειακής διοίκησης, αποτελούμενο από τον Γενικό γραμματέα της 

αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης  ,τους εκλεγμένους περιφερειάρχες,  καθώς  και 

τους προέδρους των περιφερειακών ενώσεων των Δήμων. Συγκεκριμένα 

δημιουργούνται επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις:  

 Αττικής,  με έδρα την Αθήνα 

 Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,  με έδρα τη Λάρισα 

  Ηπείρου - Δυτικής  Μακεδονίας ,  με έδρα τα Ιωάννινα 

 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  με έδρα την Πάτρα 

  Αιγαίου ,  με έδρα τον Πειραιά 

  Κρήτης ,  με έδρα το Ηράκλειο 

 Μακεδονίας - Θράκης,  με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

  

Πηγή:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"2 

                                                           
2
 http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα Καλλικράτης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreeceDioikiseis.png
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

    Οι  Περιφέρειες αποτελούν τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης  και  ως επί των 

πλείστον ταυτίζονται χωροταξικά με τα γεωγραφικά διαμερίσματα της  Ελλάδας. Ο 

θεσμός της Περιφέρειας  κρίθηκε απαραίτητος στην εφαρμογή του "Καλλικράτη",    

για  την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από την περιφερειακή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  λόγω της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει 

υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επισημαίνεται,  ότι μεταξύ των 

περιφερειών και του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης  υφίστανται σχέσεις 

συνεργασίας και όχι σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας. 

   Οι 13 περιφέρειες σύμφωνα με τον Καλλικράτη, όπως απεικονίζονται και στον 

παρακάτω χάρτη είναι:  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας 

,  Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, 

Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 

Κρήτης. 

 

 

 

        Πηγή:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"3 

 

                                                           
3
 http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα Καλλικράτης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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   Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κύριες διαφορές του προγράμματος "Ι. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ "  και του προγράμματος  "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : 

 

 

Παλαιό καθεστώς 

Καθεστώς Προγράμματος 

Καλλικράτη 

Δήμοι 

Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 

910 δήμοι και 124 κοινότητες. Οι 

περισσότεροι είχαν προκύψει από 

συνενώσεις το 1997 με τον 

«Καποδίστρια». 

Διαιρούνταν σε δημοτικά 

διαμερίσματα. 

Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. 

Περιορισμός σε 325 δήμους 

μέσω εθελοντικών ή 

αναγκαστικών συνενώσεων. 

Ανάληψη μέρους των 

αρμοδιοτήτων των 

νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων. 

Διαιρούνται σε δημοτικές 

ενότητες, οι οποίες αποτελούν 

τους δήμους που 

συνενώθηκαν. Αυτές με τη 

σειρά τους διαιρούνται 

σε κοινότητες, οι οποίες 

ταυτίζονται με τα παλαιά 

δημοτικά διαμερίσματα. 

Νομοί 

Νομαρχίες 

Αττικής 

Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 

50 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

και 19 επαρχεία (οι τελευταίες στο 

πλαίσιο της αποκέντρωσης εντός 

ορισμένων, κυρίως νησιωτικών, 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων). 

Ακολουθούσαν τη διαίρεση της 

χώρας σε νομούς και νομαρχίες 

(Αττική), με εξαιρέσεις στην 

Αττική (Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς) 

και την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη (Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις Έβρου-Ροδόπης 

και Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης). 

Περιφερειακές ενότητες. 

Συνολικά 74. Μολονότι 

διοικητικά δεν αποτελούν 

αυτοδιοικούμενο θεσμό, 

ορίζεται ότι σε καθεμία από 

αυτές (ή ομάδα τους σε 

ορισμένες περιπτώσεις) θα 

αντιστοιχεί ένας άμεσα 

εκλεγμένος 

αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος 

θα προέρχεται υποχρεωτικά 

από το συνδυασμό του 

περιφερειάρχη, θα έχει 

δηλωθεί ως τέτοιος στο 

ψηφοδέλτιο και θα έχει 

αυξημένες κατά τόπον 

αρμοδιότητες. 

Περιφέρειες Συνολικά 13. Υπεύθυνες για το Παρέμειναν στα ίδια 

http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_(%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


19 
 

συντονισμό των ΟΤΑ, τον έλεγχο 

νομιμότητας των πράξεών τους 

και την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ο 

περιφερειάρχης διοριζόταν από 

την κυβέρνηση. 

γεωγραφικά όρια, αλλά πλέον 

αποτελούν δευτεροβάθμιους 

ΟΤΑ με αιρετό 

περιφερειάρχη και 

συμβούλιο. Ανάληψη μέρους 

των αρμοδιοτήτων των 

νομαρχιακών αυτοδιοκήσεων. 

Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις 
Δεν υπήρχαν 

Συνολικά 7. Ο επικεφαλής 

τους (γενικός γραμματέας) 

διορίζεται από την 

κυβέρνηση. Ανέλαβαν σε 

γενικές γραμμές τις 

αρμοδιότητες των παλαιών 

κρατικών περιφερειών. 

Δημοτικές 

επιχειρήσεις 

Περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα 

και επιχειρήσεις των Δήμων. 

Μειώνονται σε περίπου 1.500 

μέσω συνενώσεων ή 

καταργήσεων. 

Χρηματοδότηση 

ΟΤΑ 

Κρατικός προϋπολογισμός, 

ευρωπαϊκά προγράμματα, 

δημοτικά τέλη, ίδιοι πόροι (π.χ. 

δημοτικές επιχειρήσεις, 

εκμίσθωση παραλιών και 

λατομείων κ.ά.) 

Παραμένουν τα 

προηγούμενα. 

Προστίθεται μερίδιο από 

κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, 

φορολογία εισοδήματος, 

φόρο ακίνητης περιουσίας) 

Αυτοδιοικητικές 

εκλογές 

Κάθε 4 χρόνια, μήνα Οκτώβριο. 

Εάν ο πρώτος συνδυασμός δεν 

συγκέντρωνε 42%, η διαδικασία 

επαναλαμβανόταν την επόμενη 

Κυριακή μεταξύ των δύο 

πρωτευσάντων. 

Κάθε 5 χρόνια, μήνα Ιούνιο, 

μαζί με 

τις Ευρωεκλογές (εξαιρούνται 

οι εκλογές του 2010). 

Απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία για την 

ανακήρυξη συνδυασμού ως 

νικητή. Εάν δεν επιτευχθεί, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται 

την επόμενη Κυριακή μεταξύ 

των δύο πρωτευσάντων. 

Πηγή:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"4 

 

                                                           
4
 http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα Καλλικράτης 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 

    Είναι  γεγονός ότι οι διαρθρωτικές ανεπάρκειες  της  ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης  αποτελούν  τροχοπέδη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας. Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η τάση μείωσης του συγκεντρωτισμού του 

ελληνικού κράτους με την μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση 

και την περιφέρεια  με σκοπό την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι 

επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς και τον εκμηδενισμό των αποστάσεων, με την κατασκευή όλο και 

περισσοτέρων συγκοινωνιακών υποδομών, δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια του 

χώρου στην οργάνωση του κράτους. « Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο χώρος 

και η πόλη, παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη συσσώρευση του κεφαλαίου».   

(Ανδρίτσος Θ. & Πούλιος Δ., 2011:1) .Είναι εμφανές ότι ο επανασχεδιασμός του 

χώρου ήρθε ως απάντηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

της χώρας.      

 

    «Η πραγματική ικανότητα άσκησης τοπικών πολιτικών από τα δημοκρατικά 

εκλεγμένα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης προσδίδει ουσιαστικό περιεχόμενο στην 

πολιτική εντολή και την εκλογική νομιμοποίηση της τοπικής πολιτικής ηγεσίας. 

Τοπική αυτοδιοίκηση που δεν διαθέτει το απαραίτητο μέγεθος, ή στερείται τους 

αναγκαίους, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρους, τείνει να εκφυλιστεί σε 

φορέα με συμβολικό ή/και διεκδικητικό χαρακτήρα. Μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς 

επιχειρησιακή ικανότητα, τείνει να ασχολείται με την εσωτερική της αναπαραγωγή 

και τη μεσίτευση τοπικών συμφερόντων σε άλλα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και 

όχι με την επίλυση των τοπικών προβλημάτων από δημοκρατικά νομιμοποιημένα και 

πολιτικά υπεύθυνα και υπόλογα, έναντι των τοπικών κοινωνιών, όργανα» 

(Αιτιολογική Έκθεση Καλλικράτη, 2010:1).  

 

  Η εφαρμογή του προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"  ήρθε ως συνέπεια της 

προσπάθειας  για την προώθηση της ανάπτυξης από τα κάτω , ήτοι όπως συνηθίζεται 

να αποκαλείται της  ενδογενούς ανάπτυξης. « Με  τον όρο ενδογενής ανάπτυξη 
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εννοείται η αξιοποίηση όλων των ενδογενών πόρων μιας περιοχής για την προώθηση  

της  τοπικής αναπτυξιακής  διαδικασίας: των τοπικών φυσικών πόρων , των τοπικών 

ανθρώπινων πόρων και των τοπικών οικονομικών πόρων , το σύνολο δηλαδή του 

ενδογενούς δυναμικού μιας περιοχής » (Μαΐστρος ,2000:142).  

 

    « Η ενδογενής ανάπτυξη  αποτελεί  μια  αναπτυξιακή διαδικασία όπου κυρίαρχο 

ρόλο παίζει ο χώρος  και  περιλαμβάνει  τρείς διαστάσεις,  την οικονομική,  την 

κοινωνική-πολιτιστική και την πολιτική-διοικητική διάσταση. Η οικονομική 

διάσταση αφορά στην  οργάνωση των τοπικών πόρων από τις τοπικές  επιχειρήσεις 

έτσι ώστε να παράγονται ανταγωνιστικά  προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στις 

αγορές. Η κοινωνική-πολιτιστική διάσταση αφορά στο σύνολο των κοινωνικών και 

πολιτιστικών θεσμών και αξιών που μπορούν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή 

διαδικασία. Ενώ η πολιτική-διοικητική διάσταση αφορά στη δημιουργία ενός 

διοικητικού πλαισίου που συμβάλλει στην ανάπτυξη». (Αρταβάνη Μ.,2011:3) 

 

   Στην ενδογενή ανάπτυξη οποιαδήποτε εξωγενή παρέμβαση , για παράδειγμα 

χρηματοδότηση ή τεχνική υποστήριξη , συμβάλλει στην δημιουργία προϋποθέσεων  

προκειμένου να αξιοποιείται το  ενδογενές  δυναμικό. Η υλοποίηση της στρατηγικής 

της ενδογενούς ανάπτυξης στην παρούσα φάση της οικονομικής κρίσης  στην οποία 

βρίσκεται η χώρα μας είναι αναγκαία γιατί έχει ορατά αποτελέσματα σε όρους 

απασχόλησης, εισοδήματος και ισόρροπης ανάπτυξης Η τοπική αυτοδιοίκηση , ως ο 

πλησιέστερος προς τον πολίτη θεσμός, είναι ο πλέον αρμόδιος για την οργάνωση της 

τοπικής αγοράς και  την ανάπτυξη επιχειρηματικών προγραμμάτων όπως και του 

εμπορίου καθώς και των προώθηση των εξαγωγών των τοπικών προϊόντων.  

 

     Είναι φανερό,  ότι η ενδογενής  ανάπτυξη  δεν μπορεί να αφορά στην ανάπτυξη 

μιας μικρής γεωγραφικής περιοχής. Η δημιουργία μεγαλύτερων και καλύτερα 

οργανωμένων διοικητικών μονάδων  είναι απαραίτητη.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 

53% των Δήμων πριν την εφαρμογή του προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"   είχε 

πληθυσμό  κάτω από 5.000 κατοίκων, ενώ  το 25% των Δήμων είχε πληθυσμό μέχρι 

10.000 κατοίκους. Όσον αφορά στη διοικητική ικανότητα των Δήμων αυτών, το 

πρόβλημα έλλειψης βασικής υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως εξειδικευμένου  

ανθρώπινου  δυναμικού ήταν οξύτατο. Μόλις το 47% των Δήμων της χώρας, είχαν 



22 
 

μόνο έναν ή δύο οικονομολόγους  ενώ το 23% κανέναν. Το 44% των Δήμων είχε 

μόνο έναν μηχανικό. (Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων, 2010:4) .  

 

   Οι καλλικρατικοί  δήμοι είναι στελεχωμένοι με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 

το οποίο διαθέτει γνώσεις και τεχνογνωσία και μπορεί να εφαρμόσει όλες τις 

σύγχρονες διοικητικές μεθόδους. Κατά αυτόν τον τρόπο εδραιώνονται οι βάσεις για 

τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της 

διοικητικής μεταρρύθμισης είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας 

καθώς παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες με λιγότερο κόστος, μέσω 

του περιορισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" 

 

2.1 ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

    Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον Ν.3852/2010 

αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες  των συνενούμενων  Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές 

ενότητες  του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας. 

2.1.1 Τα όργανα διοίκησης των Δήμων 

   Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010 κάθε δήμος διοικείται από το δημοτικό 

συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική 

επιτροπή και τον δήμαρχο. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   Ο Δήμαρχος είναι ο «τοπικός άρχοντας»  της  κάθε περιοχής με κύριο μέλημα του 

την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων. Ρόλος του είναι να υλοποιεί το 

πρόγραμμα της δημοτικής αρχής όπως και να ασκεί εποπτεία και να κατευθύνει την 

δράση των δημοτικών υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται, με τελικό σκοπό  την 

ανάπτυξη του Δήμου. Με απόφαση του μπορούν να ορίζονται  Αντιδήμαρχοι και να 

τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
    Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν το 

Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της 

οικονομικής επιτροπής.    Μία από τις βασικές αρμοδιότητές  του είναι ο  καθορισμός  

των φόρων, των τελών, των δικαιωμάτων  και των εισφορών. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει δημόσια στο δημοτικό κατάστημα τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα και λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

συμβούλων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. 

  Παράλληλα εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και 

γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 
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Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας 

περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 

πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών 

ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών 

και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης  κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 

2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης 

νεκρών. (Νόμος 3463/2006:1163) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Η Οικονομική Επιτροπή με την διοικητική μεταρρύθμιση αντικατέστησε την 

Δημαρχιακή Επιτροπή του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων". Έργο της είναι η παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του 

Δήμου. Μερικές από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητές της είναι: 

 

  Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου και ελέγχει την υλοποίηση του  

 Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

 Προελέγχει τον απολογισμό 

 Συνάπτει δάνεια  

  Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και 

αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 

   Η εν λόγω Επιτροπή συνίσταται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων.  Οι αρμοδιότητες της είναι αποφασιστικές και εισηγητικές και αφορούν 

κυρίως , όπως  προκύπτει  και από την ονομασία της,  την αναβάθμιση της ποιότητας  

ζωής και ασχολείται με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του 
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περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, είναι αρμόδια και για την προέγκριση της άδειας 

λειτουργίας και ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και για την 

ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση αυτής. 

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα που 

αφορούν τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.  

    

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    Η εκτελεστική επιτροπή  αποτελείται από τον δήμαρχο και τους  αντιδημάρχους 

και συγκροτείται στους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο. 

Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. 

   Η εκτελεστική επιτροπή είναι συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και 

οι κυριότερες αρμοδιότητες της είναι: 

 Ελέγχει την πορεία υλοποίησης  των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. 

 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το επιχειρησιακό πρόγραμμα και 

παρακολουθεί την εκτέλεση του. 

 Συντάσσει το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και μεριμνά για  την υλοποίησή 

του. 

 Εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης προς την οικονομική επιτροπή, αφού προηγουμένως συλλέξει τις 

προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου 

 

       

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

   Συγκροτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Δήμους με  πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων και η διάρκεια της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Αποτελείται από  

εκπρόσωπους των τοπικών φορέων, όπως  επιστημονικών συλλόγων, εμπορικών 

συλλόγων, των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων  κλπ και  από απλούς δημότες. 

Έργο της είναι να εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και να γνωμοδοτεί σε διάφορα 

θέματα σε περίπτωση που της ζητηθεί από τον δήμαρχο ή το δημοτικό συμβούλιο , 

ειδικότερα γνωμοδοτεί σε θέματα σχετικά με τα  αναπτυξιακά προγράμματα, το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου . 
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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

    Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης  ορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων. 

Η επιλογή γίνεται  ύστερα από προκήρυξη και πρέπει να είναι πρόσωπο κοινωνικά 

αναγνωρίσιμο  και να διαθέτει εμπειρία. Οι υπηρεσίες του Δήμου υποστηρίζουν 

διοικητικά τον συμπαραστάτη του δημότη. Αποστολή του είναι να δέχεται 

καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, 

των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και να μεσολαβεί για την 

επίλυση των προβλημάτων. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

   Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνίσταται Συμβούλιο ένταξης 

μεταναστών με σκοπό την διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική 

κοινωνία. Ο ρόλος του είναι κυρίως συμβουλευτικός και αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους καθώς και στην διοργάνωση εκδηλώσεων 

ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της συνοχής του τοπικού πληθυσμού. 

 

2.2 ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

     Στο άρθρο 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" 

περιγράφονται  οι αρμοδιότητες  των δήμων . Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο οι 

Δήμοι ασκούν τις τοπικές υποθέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα και 

η ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Με το άρθρο 94  του ν. 3852/2010 στους 

Δήμους μεταφέρθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες στις ήδη υπάρχουσες. Παρακάτω 

περιγράφονται οι κυριότερες αρμοδιότητες που προστίθενται  στους Δήμους ανά 

τομέα: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  Οι Δήμοι είναι πλέον υπεύθυνοι για: 

 την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή 

προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων  

 τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, τον έλεγχο 

τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 
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τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής, την επίβλεψη 

τοπογραφικών μελετών πράξεων εφαρμογής ΣΠ, την εφαρμογή πολεοδομικών 

σχεδίων 

 την διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα στάδιά της, στο πλαίσιο του 

σχετικού Περιφερειακού Προγραμματισμού 

  την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ν. 

3852/2010:1827)  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Στους Δήμους ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες: 

 Η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και 

ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου και η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών. 

 Η μελέτη των έργων συντήρησης και η βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου 

 Ο καθορισμός  των  αστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, 

της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών και τον 

καθορισμό των κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. 

Επίσης είναι αρμόδιοι για τον  καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και 

των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών 

 Η παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων 

 Η σύσταση Επιτροπής φιλικού διακανονισμού για επίλυση διαφορών μεταξύ 

προμηθευτών, καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών  

 Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήμο, 

όπου ο παραγωγός κατοικεί. (ν. 3852/2010:1828)  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Με 

τον "Καλλικράτη" διευρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αρμοδιότητες των δήμων 

προνοιακού χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των εθνικών συστημάτων Κοινωνικής 

Πρόνοιας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα οι νέες αρμοδιότητες 

είναι: 
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 Η οργάνωση  της  διενέργειας εμβολιασμών, η τήρηση κανόνων υγιεινής των 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και ο ορισμός ιατρών προς εξέταση 

επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

για τη χορήγηση βιβλιαρίων υγείας. 

 Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές 

υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της 

Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους 

 Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών 

οικονομικής αδυναμίας. 

 Η δωρεάν  παραχώρηση της χρήσης οικημάτων σε άπορους δημότες ή για 

άλλους σοβαρούς λόγους 

 Η καταβολή επιδομάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (τυφλοί, 

κωφάλαλοι, ανασφάλιστοι παραπληγικοί κ.α.) καθώς και η αναγνώριση 

δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 

 Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η 

έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 

κοινωφελείς σκοπούς. (ν. 3852/2010:1829)  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Οι Δήμοι 

καθίστανται αρμόδιοι, κυρίως για: 

 Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  προγραμμάτων διά βίου μάθησης.  

 Την στέγαση των δημόσιων σχολικών μονάδων και γενικότερα για θέματα 

αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων όπως η μεταφορά των μαθητών, η 

οργάνωση μαθητικών  πολιτιστικών εκδηλώσεων, η  κατανομή πιστώσεων στις 

Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ο 

προσδιορισμός  κοινωφελούς χρήσης σχολικών κτιρίων σε περίπτωση παύσης 

της λειτουργίας τους. 

 Τέλος, με σχετική κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η άσκηση εποπτείας 

των δήμων επί εθνικών αθλητικών κέντρων.  (ν. 3852/2010:1830)  
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ.  

     Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί νέα αρμοδιότητα στα πλαίσια της 

προσπάθειας των  Δήμων να συμβάλλουν στην επίλυση των  προβλημάτων των 

αγροτών της περιοχής τους. Τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες ασκούσαν οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν : 

 Την ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης . 

 Την ανάπτυξη και προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής 

υποστηρίζοντας προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και διαδίδοντας  

μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας. 

  Την γνωμοδότηση για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών 

Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη των σχετικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

 Την  μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, που αφορούν στη 

γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία όπως κατασκευή αγροτικών οδών, 

κατασκευή λιμνοδεξαμενών, έργα  βελτίωσης  βοσκοτόπων και 

εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή 

δικαιοδοσίας του δήμου 

 Η χορήγηση ερασιτεχνικής και επαγγελματικής άδειας αλιείας (ν. 

3852/2010:1831)  

   Οι Δήμοι εκτός από την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που αφορούν 

τοπικές υποθέσεις,  ασκούν και κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες  σύμφωνα με 

την παράγραφο ΙΙ του άρθρου 75 του "Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων". Οι 

αρμοδιότητες  αυτές  διευρύνονται  και αφορούν θέματα αστικής κατάστασης όπως 

πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου,  εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του 

εξωτερικού κλπ ,θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης υπεραγορών 

λιανικού εμπορίου, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, λειτουργίας εκθέσεων, 

ίδρυσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 

περιπτέρων κλπ. 
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2.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ  ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ 

 

2.3.1 Νομικά  Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

 

    Όπως έχει αναφερθεί μια από τις κύριες αλλαγές της διοικητικής μεταρρύθμισης 

ήταν ο περιορισμός των ΝΠΔΔ των δήμων. Με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" όλα τα 

Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Καποδιστριακών Δήμων 

περιήλθαν στους νέους Δήμους. Πλέον ο ανώτερος αριθμός των ΝΠΔΔ που μπορεί 

να έχει ένας δήμος είναι δύο, ένα με  αντικείμενο την κοινωνική προστασία, την  

αλληλεγγύη και την παιδεία και ένα για τους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού 

και του περιβάλλοντος. Εάν διατηρεί  κοινωφελή επιχείρηση  στον ένα τομέα , τότε 

για τον άλλο θα μπορεί να διατηρεί έως ένα (1) νομικό πρόσωπο.  Επιπρόσθετα,  ο 

Δήμος μπορεί να έχει  ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου  δικαίου για τη διοίκηση και 

διαχείριση ζώνης λιμένα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο). Οι  Δήμοι  στους οποίους  

περιήλθαν  περισσότερα νομικά πρόσωπα από αυτά που επιτρέπεται να έχουν, 

οφείλουν ύστερα από την λήψη απόφασης του δημοτικού τους συμβουλίου να 

προβούν σε συγχωνεύσεις αυτών. Ωστόσο , εξαίρεση του νόμου δίνει την δυνατότητα 

της συνέχισης ύπαρξης σε ΝΠΔΔ λόγω της σπουδαιότητας του ή της εξειδίκευσής 

του, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

   Παράλληλα, οι Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους 

συμμετέχουν δήμοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε νέο δήμο καταργούνται, αν η 

περιοχή της αρμοδιότητας του δήμου αυτού είναι η ίδια ή μεγαλύτερη από την 

εδαφική περιφέρεια του Συνδέσμου. Όλη η περιουσία του Συνδέσμου , τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις του μεταφέρονται στον Δήμο ο οποίος είναι πλέον αρμόδιος για 

την πραγματοποίηση των σκοπών του. Όσον αφορά τους Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων που υπάρχουν σε κάθε  περιφέρεια, αυτοί συγχωνεύονται σε 

ενιαίο σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλης της 

περιφέρειας. Οι δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια στην οποία ανήκουν 

μπορούν να συστήσουν διαβαθμιδικό σύνδεσμο, ο οποίος έχει την μορφή νομικού 
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προσώπου δημοσίου δικαίου, με σκοπό την εκτέλεση  έργων, την παροχή υπηρεσιών 

, την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων .  

 

  Όσον αφορά ειδικότερα τις σχολικές επιτροπές που λειτουργούν σε ένα δήμο, 

προβλέπεται στο ν. 3852/2010 ότι συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για 

τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 

τη λειτουργία τους, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία 

πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και 

εξόδων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα τους. 

 

 2.3.2 Επιχειρήσεις 

 

   Με τον ν. 3852/2010 , μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορεί να έχει ή 

να συστήνει  ένας  Δήμος.  Οι " Καλλικρατικοί "  Δήμοι μπορούν να έχουν : 

 Μία (1) κοινωφελή επιχείρηση 

 Μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης 

 Μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή 

τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις 

στους συνενούμενους δήμους  

  Μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ 

(μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους 

συνενούμενους δήμους. 

 

 Παράλληλα, οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους που αφορούν στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην πώληση περιουσιακών στοιχείων , την 

σύναψη δανείων ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους από την Αυτοτελή 

Υπηρεσία Εποπτείας. Καθιερώνεται ακόμη προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο για συγκεκριμένες επιχειρήσεις των δήμων (κοινωφελείς, 

ΔΕΥΑ, μονομετοχικές ΑΕ) και προβλέπεται προσυμβατικός  έλεγχος νομιμότητας σε 

συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών. 



32 
 

   Οι Δήμοι απαγορεύονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του  "Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων",  να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες εκτός από εκείνες που 

έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010. Επιτρέπεται όμως να συμμετέχουν σε 

αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 194 του ν. 3852/2010. 

 

2.4  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 36 του ν. 3852/2014   o  Δήμος Καλαμάτας 

αποτελείται από τέσσερις (4) δημοτικές ενότητες : Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και 

Καλαμάτας. 

    H Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας έχει έκταση 253,2 km² και πληθυσμό 58.090 

(απογραφή 2011). Ήταν Δήμος του Νομού Μεσσηνίας που λειτούργησε με το 

πρόγραμμα  Καποδίστριας  την  περίοδο 1999-2010. Συστάθηκε από τη συνένωση 

του παλαιότερου δήμου Καλαμάτας και των γειτονικών του παλαιότερων 

κοινοτήτων, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. 

Αποτελείται από 14 τοπικές κοινότητες, με έδρα την πόλη της Καλαμάτας.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Δημοτική Κοινότητα Βέργας Παραλία Βέργας, Άνω Βέργα, Κάτω Βέργα 

Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 

Κουταλά, Μενινά, Μονή 

Βελανιδιάς,Μπουρνιάς, Προφήτης Ηλίας 

Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας Αλαγονία, Μαχαλάς 

Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου Αντικάλαμος 

Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας 
Αρτεμισία, Θεοτόκος 

Τοπική Κοινότητα  Ασπροχώματος 
Ασπρόχωμα, Ακοβίτικα, Καλάμι, Κατσίκοβο 

Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 

Ελαιοχώριο, Αράχωβα, Διάσελλα, Μονή 

Δημιόβης, Περιβολάκια 
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Τοπική Κοινότητα  Καρβελίου 

Καρβέλι, Αγία Τριάδα, Εμιαλοί, Κάτω 

Καρβέλι 

Τοπική Κοινότητα Λαδά 
Λαδάς, Αγία Μαρίνα, Άγιος Βασίλειος 

Τοπική Κοινότητα Λαιικων 
Λαίικα, Κατσαρέικα, Ξηροκάμπι, Σπιτάκια 

Τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας 
Μικρή Μαντίνεια 

Τοπική Κοινότητα Νέδουσας 
Νέδουσα 

Τοπική Κοινότητα Πηγών 
Πηγές , Σκουρόλακκος 

Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας 
Σπερχογεία 

 

    Η Δημοτική Ενότητα Άριος έχει έκταση 22,50 km² και πληθυσμό 2.085 (απογραφή 

2011). Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού και αποτελείται από 6 Τοπικές 

Κοινότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με έδρα τον Άρι.  

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Τοπική Κοινότητα Αλωνίων  Αλώνια 

Τοπική Κοινότητα Άμμου Άμμος 

Τοπική Κοινότητα Ανεμόμυλου Ανεμόμυλος 

Τοπική Κοινότητα Άριος Άρις 

Τοπική Κοινότητα Αριοχωρίου Αριοχώρι 

Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς Ασπροπουλιά 

 

 

   Η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών έχει έκταση 87,62 km² και πληθυσμό 2.957 

(απογραφή 2011). Αποτελείται από 8 τοπικές κοινότητες και βρίσκεται στο μέσο των 

ορίων της Μεσσηνίας με την Αρκαδία. 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου  Άγιος Φλώρος, Χριστοφιλαίικα 

Τοπική Κοινότητα Αγρίλου Άγριλος 

Τοπική Κοινότητα Αρφαρών Αρφαρά , Άγιος Κωνσταντίνος, Άνω Αρφαρά 

Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς Βελανιδιά 

Τοπική Κοινότητα Βρομόβρυσης  Βρομόβρυση, Άνω Βρομόβρυση, 

Δρέμι,Κρασοπούλα 

Τοπική Κοινότητα  Πηδήματος Πήδημα 

Τοπική Κοινότητα  Πλατέως Πλατύ 

Τοπική Κοινότητα  Σταματινού Σταματινό, Πελεκητό 

 

 

Η Δημοτική Ενότητα Θουρίας έχει έκταση 76,99 km² και πληθυσμό 3.227  

(απογραφή 2011). Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού, βόρεια της πόλης της 

Καλαμάτας. Αποτελείται από 6 τοπικές κοινότητες  με έδρα τη Θουρία  και έχει  

συνολικό πληθυσμό 3.227 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Τοπική Κοινότητα Αιθαίας  Αιθαία 

Τοπική Κοινότητα Άμφειας Άνω Άμφεια, Κάτω Άμφεια, Μονή 

Γαρδικίου 

Τοπική Κοινότητα Άνθειας Άνθεια, Αίπεια 
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Τοπική Κοινότητα Θουρίας Θουρία 

Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης  Μικρομάνη 

Τοπική Κοινότητα Πολιανής Πολιανή 

 

     

   Στο Δήμο Καλαμάτας πριν την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" 

λειτουργούσαν τα ακόλουθα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  Δικαίου:  

 

• «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  

• «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  

•«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (Α΄ Κ.Α.Π.Η.),  

•«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (Β΄ Κ.Α.Π.Η.),  

• «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 

  Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό Πρόσωπο µε την 

επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010. Εξαίρεση 

αποτέλεσε η «Δημοτική Φιλαρμονική»,  η οποία ζητήθηκε  με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου να  διατηρηθεί ως αυτοτελής Ν.Π.Δ.Δ.  Ωστόσο με την υπ’ 

αριθμ. 467Α /2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας καταργήθηκε ο 

«ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  και τις αρμοδιότητες του ανάλαβε να ασκεί απευθείας ο Δήμος. 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες  του τομέα αθλητισμού, συστήθηκε ένα νέο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου µε την επωνυμία: «AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

   Σύμφωνα  με το Π.Δ. 173/2001 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.2001) περί μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας στο Δήμο Καλαμάτας και 

σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας», 



36 
 

καθώς και την υπ’ αριθμ. 20428/2553/30-8-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ξεκίνησε  

να  λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας» το οποίο συνεχίζει να υφίσταται και μετά την 

διοικητική μεταρρύθμιση . 

   Παράλληλα, συγχωνευτήκαν σε μια κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου οι εξής 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ύστερα από την 

υπ’αριθμ. 88/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: α) «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ»,  και β) 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Θ). Η νέα 

Κοινωφελής Επιχείρηση που συστάθηκε ονομάζεται «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και έχει διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ». Σκοποί της 

κοινωφελούς επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς 

και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται με τις αρμοδιότητες,  τις 

οποίες ασκεί ο Δήμος και που αναφέρονται στους τομείς του Πολιτισμού, της 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση. 

 

   Επιπρόσθετα  διατηρήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με την επωνυμία  Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). Η περιοχή 

αρμοδιότητας  της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι η πόλη της Καλαμάτας  και με την εφαρμογή του 

Ν. 3852/2010  οι αρμοδιότητες της επεκτάθηκαν και στις δημοτικές ενότητες Άριος, 

Αρφαρών και Θουρίας. Επίσης συνεχίζει την λειτουργία της η ανώνυμη εταιρεία 

«Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο 

«ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε» η οποία συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Ε.Μ. 3262/17-12-2010 

απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 14323 Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ,21-12-2010) .Σκοπός της εταιρείας 

αποτελεί η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας 

και η εκμετάλλευση στο μέλλον των κοινόχρηστων χώρων αυτού. Διαχειρίζεται 

δηλαδή ακίνητά της και ακίνητα του Δήμου που της παραχωρήθηκαν κατά χρήση 

μετά τη σύστασή της. 

 

  Όσον αφορά στις σχολικές επιτροπές στο Δήμο Καλαμάτας συστάθηκαν δύο. 

Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 97Α/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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συστήθηκε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου µε την επωνυμία : «Σχολική 

Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» και με την υπ’ 

αριθμ. 97Β/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η «Σχολική 

Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας. Σκοπός τους 

είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 

αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.) των σχολείων, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και 

συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμό τους και γενικότερα η λήψη 

κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων.  

 

   Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στα όργανα της 

Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Πελοποννήσου. Επίσης, διαχρονικά, έχει αναπτύξει συνεργασίες με όμορους 

Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, στο πλαίσιο της 

κοινωνικής και της πολιτιστικής του πολιτικής, μέσω προγραμματικών συμβάσεων. 

Επιπλέον, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Μεσσηνίας, που έχει σκοπό την υλοποίηση της πράξης 

«Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη 

Ευπαθών Ομάδων στη Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» , Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«Δίκτυο για την απασχόληση στη Μεσσηνία», που έχει σκοπό την υλοποίηση 

τοπικού σχεδίου απασχόλησης, προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά εργασίας.  

 

    Με την μεταφορά των νέων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ προστέθηκαν στο 

οργανόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας οι Διευθύνσεις Παιδείας, Πολεοδομίας και 

Πρόνοιας. Στην διεύθυνση παιδείας λειτουργούν  τα τμήματα Φύλαξης & 

Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων,  Εκπαιδευτικών Θεμάτων και  Δια βίου Μάθησης 

& Νέας Γενιάς .Στην διεύθυνση πολεοδομίας λειτουργούν τα τμήματα Έκδοσης 

Οικοδομικών αδειών, Πολεοδομικών − Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας, 

Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων και  Διοικητικής Υποστήριξης 

και στην διεύθυνση Πρόνοιας τα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών 

Ερευνών & Υγείας , Εποπτείας, Ελέγχου και Ισότητας και Εφαρμογής 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

   Οι Δήμοι ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν την δική τους νομική 

προσωπικότητα και αυτοτέλεια σε σχέση με  την  κεντρική διοίκηση.  Η διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων απορρέει από το Σύνταγμα.  Ειδικότερα στο  

άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος αναφέρεται ότι…. " Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχουν  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους 

εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία"… Κατά αυτήν την έννοια οι 

αποφάσεις των ΟΤΑ λαμβάνονται από τα διοικητικά τους όργανα χωρίς να 

υπόκεινται στις διαταγές της κρατικής εξουσίας. 

 

    Ως επακόλουθο της διοικητικής τους αυτοτέλειας έρχεται η οικονομική αυτοτέλεια 

τους. Σύμφωνα με το άρθρο 102  παρ.  5…"Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, 

κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της 

αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των 

πόρων αυτών" ….Το κράτος δηλαδή οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία  

δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  

Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνει  περιλαμβάνεται και η μεταφορά πόρων προς την 

τοπική αυτοδιοίκηση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. 

 

   Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι κατά πόσο οι εθνικοί πόροι που 

μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ, όπως οι κρατικές επιχορηγήσεις και η απόδοση μέρους 

των φορολογικών εσόδων , αρκούν για να είναι αυτοτελείς , και εάν θα πρέπει η 

κυβέρνηση να φροντίσει για την δημιουργία περισσότερων ιδίων πόρων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης  για την χρηματοδότηση της. 
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    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης , " οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα σε 

επαρκείς ίδιους πόρους , τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους", ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

"τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομικών πόρων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη, των οποίων το 

ύψος τους έχουν το δικαίωμα να ορίζουν μέσα στα όρια του νόμου . 

 

    Οι ίδιοι πόροι των ΟΤΑ προέρχονται από φορολογικές επιβαρύνσεις που ο νόμος 

τους επιτρέπει να επιβάλλουν αφού προηγουμένως τα συλλογικά τους όργανα 

καθορίσουν τη φορολογική βάση και το συντελεστή , τα ανταποδοτικά τέλη και τα 

δικαιώματα , τις δωρεές , τα πρόστιμα και διάφορα άλλα τέλη που επιβάλλουν ,όπως 

το τέλος κοινοχρήστου χώρου ή τα τέλη ταφής . 

 

3.2  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

 

   Προϋπολογισμός είναι η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου για κάθε οικονομικό έτος.  Ο 

προϋπολογισμός αποτελεί για την δημοτική αρχή ένα εργαλείο όπου αποτυπώνονται 

ποσοτικά οι ετήσιοι στόχοι και οι πηγές των εσόδων για την χρηματοδότησή τους. 

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 

- 0:Τακτικά έσοδα 

- 1:Έκτακτα έσοδα  

- 2:Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για 

πρώτη φορά  

- 3:Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 

- 4:Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων  

- 5:Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 
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Οι δαπάνες του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 

    

- 6:Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 

- 7:Επενδύσεις 

- 8:Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

- 9:Αποθεματικό 

   

3.2.1 Σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού 

   Προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός θα πρέπει πρώτα να ληφθούν όλες οι 

αποφάσεις από το δημοτικό συμβούλιο για το καθορισμό τους ύψους των 

συντελεστών για τα τέλη και τους φόρους. Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 

δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να εγγραφούν παρά μόνο έσοδα, τα 

οποία είναι νόμιμα. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των 

υποχρεωτικών δαπανών του προϋπολογισμού δεν έχει προβλεφθεί ορισμένη μέθοδος, 

αλλά λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους.  

   Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις 

δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάλυψη άλλων αναγκών. Επισημαίνεται ότι, οι υποχρεωτικές δαπάνες (π.χ. αποδοχές 

προσωπικού, μισθώματα ακινήτων, εισφορές σε ταμεία κλπ) εγγράφονται 

υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό, ενώ οι προαιρετικές μόνο 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο εσόδων. 

  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του 

ετήσιου προγράμματος Δράσης η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού  προς την οικονομική 

επιτροπή. Εν συνεχεία λαμβάνει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και 

αποστέλλει τον προϋπολογισμό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. Κατόπιν εισηγείται την ψήφιση του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους μαζί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
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Δράσης σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. Κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι 

δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία. 

    Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβάλλεται η σχετική απόφαση σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση .Αμέσως μετά 

την επικύρωση, γίνεται ενσωμάτωση του προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλου 

στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

 Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού αναρτάται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Διαύγεια .Ακόμη  δημοσιεύεται σε μία (1) 

τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα . 

 

3.2.2 Τα έσοδα των δήμων 

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) 

τα έσοδα των Δήμων διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.  

- Τα τακτικά έσοδα προέρχονται από: 1) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους 

(επιχορηγήσεις), 2) εισοδήματα από κινητή και ακίνητη περιουσία, 3) ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα, 4) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, 5) τοπικά δυνητικά 

τέλη και εισφορές. 

- Τα Έκτακτα Έσοδα προέρχονται από: 1)δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και 

κληρονομιές, 2) από διάθεση, εκποίηση και γενικά εκμετάλλευση περιουσιακών 

στοιχείων, 3) συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα, 4)πρόστιμα, διοικητικές 

κυρώσεις και 5) από κάθε άλλη πηγή. 

Κυριότεροι Φόροι - Τέλη των Δήμων είναι: 

1.ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την 

αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς 

και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες 
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ανταποδοτικού χαρακτήρα. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα το παραπάνω 

τέλος καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του Δήμου και όχι μόνο 

από όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση της σχετικής υπηρεσίας.  

2.ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας όπως έχει κριθεί από την νομολογία δεν αποτελεί 

στην πραγματικότητα ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Το ΤΑΠ επιβάλλεται στα 

πάσης φύσεως ακίνητα συμπεριλαμβανομένων και των οικοπέδων, με την 

προϋπόθεση ότι τα τελευταία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως.  

3.ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΠ 

Υπόχρεοι σε τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίζονται τα ξενοδοχεία κάθε τύπου. 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων υπολογίζεται επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που στην άδεια λειτουργίας τους αναφέρεται 

ότι διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα. Παρά το νομοθετικό χαρακτηρισμό τους τα τέλη 

αυτά είναι στην πραγματικότητα έμμεσοι δημοτικοί φόροι, αφού καταβάλλονται στον 

οικείο ΟΤΑ χωρίς να υπάρχει εκ μέρους του υποχρέωση ειδικής αντιπαροχής από 

τους φορολογούμενους. 

4.ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Το τέλος επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων. Ως 

κοινόχρηστος χώρος νοούνται τα πεζοδρόμια, οι οδοί, οι πλατείες, οι αιγιαλοί. Με 

την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος του τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται 

για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους 

που αποκομίζει ο φορολογούμενος από την χρήση του παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου. 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

   Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τους δήμους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

(Κ.Α.Π.). Σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν. 3852/2010, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς 

Πόροι προέρχονται κατά 20% από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
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Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) , το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50%, κατά 

12% από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Είναι αυτονόητο ότι κατά αυτόν 

τον τρόπο η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εξαρτάται από πολιτικές 

αποφάσεις αλλά από το ύψος των συγκεκριμένων φόρων, γι’ αυτό και ονομάζονται  

αυτοτελείς.  

    Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι  εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και 

κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο 

«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ο καθορισμός των κριτηρίων και ο 

τρόπος κατανομής των πόρων γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Στην λήψη της απόφασης λαμβάνονται υπόψη 

δημογραφικά, , οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά κάθε δήμου. 

   Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των Κ.Α.Π. διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών των δήμων. Το ποσό των ΚΑΠ που αφορούν την κάλυψη επενδυτικών 

αναγκών ονομάζεται "Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης " (ΣΑΤΑ). Το 

ποσό της ΣΑΤΑ διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών και την 

εκτέλεση έργων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή οποιασδήποτε 

άλλης δαπάνης. 

  Οι ΚΑΠ εγγράφονται στον προϋπολογισμό των δήμων σε ειδικούς Κωδικούς 

Αριθμούς (ΚΑ) ,όπου περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται., 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 

0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης 

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης 

0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 
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 Εκτός από τα παραπάνω είδη εσόδων στα οποία αναφερθήκαμε υπάρχουν πολλά 

ακόμη είδη, όπως το τέλος διαφήμισης, τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, τα έσοδα κοιμητηρίων, τα δικαιώματα βοσκής ,έσοδα από την άσκηση 

πολεοδομικών δραστηριοτήτων κτλ. 

 

3.2.3 Οι δαπάνες των δήμων 

   Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Οι 

υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται  οι δαπάνες του προϋπολογισμού 

χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 

 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

    Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες δαπανών: 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 

Αμοιβές αιρετών & τρίτων 

Παροχές τρίτων 

Φόροι - τέλη 

Γενικά Έξοδα 
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Πληρωμές τραπεζικών εξόδων 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

Επιχορηγήσεις - Παροχές 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Πληρωμές ΠΟΕ 

Λοιπές Αποδόσεις 

Προβλέψεις 

Λοιπά Έξοδα 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Κτίρια –Απαλλοτριώσεις-Πάγια 

Έργα 

Μελέτες – Έρευνες – Ειδικές Δαπάνες 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Αποθεματικό 

 

   Από 01/01/2011 η διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων στους δήμους ορίζεται από 

τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και 

εφαρμόζεται από την ανωτέρω ημερομηνία σε όλους τους φορείς της γενικής 

κυβέρνησης. Η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία 

εγκρίνεται η πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία  

πίστωση για την πληρωμή της. Η ανάληψη της υποχρέωσης είναι το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας  οποία ακολουθείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης του 

δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ. Ακολουθούν διαδοχικά η εκκαθάριση, η εντολή 

και η πληρωμή της δαπάνης. Οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν 

δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου , εκτός αν πρόκειται για αποδοχές 

προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων και γενικότερα υποχρεωτικές 

εισφορές. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών στους 

δήμους ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή και κατ’ εξαίρεση στο 

δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο. (Θεοδώρου, 2011:107) 
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    Προκειμένου να εκτελέσει οποιαδήποτε δαπάνη η οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

συντάσσει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία περιλαμβάνει: το είδος και την 

αιτία της δαπάνης, τις διατάξεις των νόμων στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη, το   ύψος 

της συνολικής δαπάνης, το οικονομικό έτος και τον κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού τον οποίο βαρύνει η δαπάνη. Η απόφαση της δαπάνης μετά την 

υπογραφή της καταχωρείται στο βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων και λαμβάνει αύξοντα 

αριθμό με την καταχώρηση αυτή. Το μητρώο δεσμεύσεων τηρείται χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά από την οικονομική υπηρεσία του δήμου κατά οικονομικό έτος . 

    Εν συνεχεία ακολουθεί η εκκαθάριση της δαπάνης , η οποία συνίσταται στον 

έλεγχο της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος 

για κάθε κατηγορία δαπάνης καθώς και στον προσδιορισμό της απαίτησης του 

δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου της εξέτασης του ενδεχομένου παραγραφής της 

δαπάνης. Μετά την εκκαθάριση της δαπάνης εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής. Το χρηματικό ένταλμα είναι η διοικητική πράξη με την οποία εντέλλεται 

το αρμόδιο ταμείο να πληρώσει ορισμένο έξοδο του δήμου.  

    

3.2.4 Ο Ισολογισμός & Ο Απολογισμός 

 

   Η οικονομική επιτροπή του Δήμου υποβάλλει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και 

τα αποτελέσματα χρήσης μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αυτά 

προηγουμένως έχουν ελεγχθεί από έναν ορκωτό – λογιστή.   Με την έγκριση του 

απολογισμού διαπιστώνεται από το αρμόδιο όργανο ότι τα εκτελεστικά-διοικητικά 

όργανα του δημόσιου νομικού προσώπου ενήργησαν την οικονομική διοίκηση 

σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό. Δεν ελέγχεται από το συλλογικό 

όργανο, ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να ελεγχθεί,  η νομιμότητα κάθε δαπάνης 

ξεχωριστά και αυτοτελώς. Συνοπτική κατάσταση των παραπάνω δημοσιεύονται, μετά 

την  έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα. 
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3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

  Με το άρθρο 281 του νόμου 3852/2010 θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα Ελληνική 

Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α»  φιλοδοξώντας  να δώσει 

ώθηση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την υλοποίηση έργων 

υποδομής, την εφαρμογή καινοτομιών, την ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών 

και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς 

πόρους και από θεσμοθετημένους πόρους της αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών ορίζεται το 

ποσοστό συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση του προγράμματος. Το 

πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α»  κινείται σε τρεις άξονες: 

(α) ο άξονας με κορμό επιχειρησιακά προγράμματα όπως «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο μέρος που 

αφορούν στους δήμους και τις περιφέρειες. 

(β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης που 

λειτουργεί συμπληρωματικά με το Ε.Σ.Π.Α. και χρηματοδοτεί ιδίως μη επιλέξιμα από 

το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις. 

(γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, με 

αντικείμενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπηρετούντος 

προσωπικού, το σχεδιασμό της στελέχωσης με επιστημονικό προσωπικό με βάση την 

αποτύπωση των αναγκών των νέων δήμων και περιφερειών.(ν.3852/2010:1913).  

 

  Παράλληλα εισάγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το «Ειδικό Πρόγραμμα  

Εξυγίανσης» στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όσοι δήμοι έχουν υποχρεώσεις ή 

χρέη τα οποία υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετήσιων τακτικών εσόδων 

τους, μετά από αίτημά τους . Ωστόσο μπορεί ένας δήμος να ενταχθεί χωρίς 

προηγούμενο αίτημά του εφόσον διαπιστωθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων η 
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ανάγκη αξιολόγησής του. Στην περίπτωση αυτή γίνεται εκτίμηση της οικονομικής 

κατάστασης του δήμου από ορκωτούς ελεγκτές και εκπονείται ειδικό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα εξυγίανσης  του δήμου το οποίο εγκρίνεται από ανεξάρτητη Ελεγκτική 

Επιτροπή με επικεφαλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για την χρηματοδότηση του 

προγράμματος συστήνεται Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο 

οποίος ονομάζεται «Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης». 

 

   Επιπλέον οι δήμοι υποχρεούνται να καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και 

ετήσιο Προϋπολογισμό. Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν 

ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ. Σε αυτά καταγράφονται οι 

αρμοδιότητες των δήμων  οι υποδομές και οι τοπικές επενδύσεις.  Για την κατάρτισή 

τους πρέπει λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που 

απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα. 

    

 

3.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

        Στην έδρα  κάθε  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης συστήνεται  Αυτοτελής 

Υπηρεσία  Εποπτείας Ο.Τ.Α., με σκοπό τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των 

Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών (άρθρο 215 ν. 3852/2010). Η 

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. , στην οποία προΐσταται ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με  την  εφαρμογή  του 

προγράμματος  "Καλλικράτη"  είναι  πλέον  υποχρεωτικός ο προληπτικός έλεγχος  

των  δαπανών όλων των δήμων και των νομικών προσώπων τους, καθώς και ο 

προσυμβατικός έλεγχος. Αρμόδιο για τον έλεγχο των δαπανών των Δήμων είναι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι μορφές  ελέγχου των ΟΤΑ είναι : 

 

Προληπτικός  Έλεγχος. Ο προληπτικός έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο των ΟΤΑ 

πριν την διενέργεια των πληρωμών των δαπανών τους. Τα χρηματικά εντάλματα 
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πληρωμών αποστέλλονται για έγκριση στην οικεία  υπηρεσία του Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου ελέγχεται η νομιμότητα των δαπανών και όχι η 

σκοπιμότητα τους. Στον προληπτικό έλεγχο δεν υπόκεινται λειτουργικές και 

υποχρεωτικές δαπάνες όπως , δαπάνες μισθοδοσίας , κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος , έξοδα υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων κλπ.  Στον προληπτικό έλεγχο  

εξετάζεται αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο  δικαιολογητικά, αν 

υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του φορέα που ελέγχεται και 

γενικότερα αν εφαρμόστηκε η νομική διαδικασία του λογιστικού των ΟΤΑ. 

Κατασταλτικός έλεγχος. Αφορά τον έλεγχο για δαπάνες που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί. Οι ΟΤΑ υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο αντίγραφα των απολογισμών τους μαζί με τις σχετικές εκθέσεις και τις 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, όπως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με 

τον έλεγχο. Το ελεγκτικό συνέδριο σε περίπτωση που διαπιστώσει λάθος στους 

λογαριασμούς  καταλογίζει τον υπόλογο. 

Προσυμβατικός έλεγχος. Ασκείται στις συμβάσεις που υπογράφουν οι  δήμοι και όλα 

τα νομικά τους πρόσωπα και που αφορούν  προμήθειες, έργα και υπηρεσίες. 

Συμπεριλαμβάνονται ακόμη  και οι προγραμματικές συμβάσεις καθώς και οι 

συμβάσεις υλοποίησης διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται ότι σύμβαση που δεν έχει ελεγχθεί είναι άκυρη.      

 

Ανάρτηση αποφάσεων 

    Σύμφωνα με το άρθρο 71 του νόμου της διοικητικής μεταρρύθμισης κάθε δήμος 

υποχρεούται να διαθέτει ιστοσελίδα όπου αναρτώνται οι αποφάσεις των οργάνων 

του, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του. Η υποχρέωση ανάρτησης 

των αποφάσεων στο διαδίκτυο όλων των δήμων απορρέει και από το "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" το οποίο εφαρμόστηκε στους ΟΤΑ τον Μάρτιο  του 2011. Όλες οι 

αποφάσεις πριν την εκτέλεση τους πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

et.diavgeia.gov.gr. διαφορετικά δεν έχουν ισχύ. Κάθε πράξη που αναρτάται λαμβάνει 

έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος είναι η ταυτότητα 

της, την πιστοποιεί και την ακολουθεί εφεξής. 
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3.5  ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

    Η παγκόσμια  χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 από τις Η.Π.Α. 

μεταφέρθηκε το 2008 στην Ευρώπη όταν κατέρρευσε η Lehman Brothers, και έγινε 

ιδιαίτερα αισθητή στην χώρα μας από το τέλος του 2009 , λειτούργησε ως καταλύτης 

στην εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης το 2011.  Η μεταβίβαση νέων 

αρμοδιοτήτων στους δήμους σε συνδυασμό με τον περιορισμό των δημοσίων 

δαπανών στην προσπάθεια μείωσης του χρέους της χώρας οδήγησε στην δημιουργία 

πολλών προβλημάτων στους Ο.Τ.Α. κυρίως ως προς την χρηματοδότηση και το 

προσωπικό τους (αριθμός ,αμοιβές, εργασιακό καθεστώς). Τα προβλήματα αυτά είναι 

κυρίως η μη μεταφορά από την κεντρική διοίκηση επαρκών πόρων και η 

καθυστέρηση απόδοσης σε αυτούς των θεσμοθετημένων πόρων και η ρύθμισή τους 

σε δόσεις μετά από πολλά χρόνια με συνέπεια την συσσώρευση τεράστιων οφειλών 

της κεντρικής διοίκησης προς αυτούς. 

   Είναι γεγονός ότι από το 2010 η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τα 

εξής θέματα: 

1) Λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης του εισοδήματος των πολιτών 

παρουσιάζεται στασιμότητα και περαιτέρω μείωση των ιδίων πόρων της, ήτοι των 

εσόδων από δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα, και εισφορές. Στην μείωση των 

ιδίων πόρων συμβάλλει και η κοινωνική πολιτική που ασκεί προς τους οικονομικά 

αδύναμους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα της οικονομικής 

επιβίωσης των ΟΤΑ δυσχεραίνεται από την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων. 

2)Την μείωση των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ που θα συνέβαλλαν στην αύξηση 

των επενδύσεων σε τοπικές υποδομές (δημοτικοί δρόμοι, κατασκευή σχολείων, 

έργων ύδρευσης κτλ). 

3)Τις  διευρυμένες ανάγκες σε προσωπικό και υποστήριξη που δημιούργησαν οι 

πρόσθετες αρμοδιότητες  με την ταυτόχρονη  έλλειψη του προσωπικού ως συνέπεια 

της εφεδρείας και της διαθεσιμότητας, όπως και της αυξημένης τάσης προς 

συνταξιοδότηση των υπαλλήλων με το παράλληλο πάγωμα των νέων προσλήψεων. 

4)Το επιπλέον διαχειριστικό κόστος που δημιουργούν οι νέες διαδικασίες 

οικονομικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ). 
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5)Τις διευρυμένες απαιτήσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής (Παιδικοί 

σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Βοήθεια στο σπίτι, συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία) 

μπροστά στην  ολοένα και περισσότερη ζήτηση υπηρεσιών ως συνέπεια της 

οικονομικής κρίσης.   

 

  Ως απόρροια των παραπάνω  ζητημάτων είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να αδυνατεί 

να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες της όπως και στην εκτέλεση επενδυτικών 

έργων τοπικής σημασίας.   Είναι εμφανές ότι η οικονομική κρίση αποτελεί τροχοπέδη 

στην αναπτυξιακή διαδικασία των δήμων με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγείται σε ένα 

φαύλο κύκλο. Οι δήμοι αναγκάζονται να παραχωρήσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία, τα οποία αδυνατούν να αξιοποιήσουν π.χ. ακίνητα, φυσικοί πόροι.  

 

  Παράλληλα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι ένα 

παράδειγμα. Η έλλειψη των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων δημιουργεί την τάση 

πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δήμους , όπως η διαχείριση των 

απορριμμάτων και η παροχή νερού να μεταφερθούν προς τον ιδιωτικό τομέα. Ομοίως 

και για υπηρεσίες που υποστηρίζονται οικονομικά από ευρωπαϊκά προγράμματα , 

όπως οι υπηρεσίες των παιδικών σταθμών και οι υπηρεσίες προστασίας των 

ηλικιωμένων. Το αποτέλεσμα θα είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους χωρίς την 

ίδια ποιότητα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπως στην Γερμανία και την 

Βρετανία, παρατηρείται  τάση  επιστροφής στους δήμους των υπηρεσιών που 

ιδιωτικοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, με καταστροφικά αποτελέσματα για τις 

υποδομές, και τον φορολογούμενο. 

    Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εμφανές ότι θα πρέπει να εξεύρει πόρους 

προκειμένου να επιβιώσει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέπουν την 

χώρα μας . Η αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας της είναι μια πρώτη 

λύση. Αυτό σημαίνει να παράγονται περισσότερα με τους ήδη υπάρχοντες πόρους ή 

να παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος από τους δήμους με την χρήση λιγότερων 

πόρων. Η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην προσφορά των δημοτικών υπηρεσιών, το 

μοίρασμα των πόρων και η συνεργασία με άλλους γειτονικούς δήμους ή μεταξύ των 

διάφορων υπηρεσιών ενός δήμου  αποτελούν μερικές λύσεις προς την κατεύθυνση 

της αύξησης της αποτελεσματικότητας. 
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   Παράλληλα οι δήμοι οφείλουν στηριζόμενοι στην μοναδικότητα των 

χαρακτηριστικών τους ,  να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα . 

Προτεραιότητα τους θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός με βάση τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά της ταυτότητας μιας περιοχής. Ο κάθε δήμος πρέπει να ασχοληθεί με 

την οικοδόμηση της ταυτότητας του τόπου του και να την προωθήσει  στο σύνολο της 

αγοράς. Γι’ αυτό η συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή δίκτυα πόλεων και οι 

αδελφοποιήσεις είναι στοχευμένες όπως και η συμμετοχή σε ανταγωνιστικές 

διαδικασίες δημιουργίας λιστών κατατάξεων πόλεων με βάση διάφορα κριτήρια ( 

όπως τουριστική πόλη, έξυπνη πόλη, πόλη πολιτισμού κτλ). 

    Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης των δημοτικών φόρων είναι ένα επιχείρημα 

για τους δήμους που ασχολούνται με την τοπική οικονομική ανάπτυξη . Με την 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της φορολογικής βάσης του φόρου 

ακίνητης περιουσίας και την διεύρυνση των πωλήσεων από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε ΟΤΑ, οι ΟΤΑ μπορούν να αυξήσουν τα δημοτικά 

φορολογικά τους έσοδα. Επιπρόσθετα, οι δήμοι πρέπει να φροντίσουν για την 

βελτίωση της διαχείρισης των υπαρχόντων δημοτικών πόρων. Αυτό δεν σημαίνει 

τίποτα άλλο από το ότι οι δήμοι θα πρέπει να βελτιώσουν τους φόρο εισπρακτικούς 

μηχανισμούς τους για τους υπάρχοντες φόρους. 

         Στην γραμμή της ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ κινείται η 

γενικότερη πρόθεση να αποτελέσει ο ΕΝΦΙΑ βασικό έσοδο για την αυτοδιοίκηση, 

έτσι ώστε να μπορούν οι δήμοι  να εξασφαλίζουν από μόνοι τους τα έσοδά τους, να 

κρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους και να γίνουν αληθινοί μοχλοί της 

τοπικής ανάπτυξης. 

  

 

3.6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ  

ΔΗΜΩΝ 

 

     

   Από τα μέσα του  έτους 2012 η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην χώρα 

μας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια  μείωσης των διαρθρωτικών ελλειμμάτων 

μέσα από τον περιορισμό της σπατάλης. Για την δημοσιονομική εξυγίανση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ν. 4093/2012 εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
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Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2013-2016, με το οποίο  παρακολουθούνται  

οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Παράλληλα με τον νόμο 4111/2013 

συστάθηκε «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»  στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Αρμοδιότητα του είναι η παρακολούθηση  των προϋπολογισμών των 

ΟΤΑ και  των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να είναι ισοσκελισμένοι . Η ισότητα των εσόδων και 

των δαπανών ενισχύει την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. 

    Το  Παρατηρητήριο ελέγχει την πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των 

νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης» (ΟΠΔ) και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί. Εάν  

υπάρχει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το 

Παρατηρητήριο ενημερώνει,  τον Ο.Τ.Α. και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, 

και δίνει οδηγίες για τον εκμηδενισμό της απόκλισης. Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται άμεσα 

να προσαρμοστεί στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου. 

   Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνει τους οικονομικούς 

στόχους των Δήμων και των νομικών τους προσώπων.  Το ΟΠΔ ψηφίζεται από το 

δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και 

αποστέλλεται με διαβιβαστικό στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για έγκριση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης, 

αναρτάται στη Διαύγεια μαζί με τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. Κατόπιν και αφού εγκριθεί ,αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο 

και αναρτάται στο Διαλειτουργικό Κόμβο του Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ από όπου 

παρακολουθείται  η εφαρμογή του . Αποστολή του Παρατηρητήριου είναι να 

παρακολουθεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ μέσω του ΟΠΔ 

και σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι αυτές δεν είναι ρεαλιστικές να παρεμβαίνει 

έτσι ώστε να τροποποιούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

   Με τη διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ενός 

οργανισμού εξετάζονται οι σχέσεις των οικονομικών στοιχείων για συγκεκριμένες  

χρονικές περιόδους καθώς και των τάσεων αυτών . Στην διαχρονική ανάλυση 

αναλύονται και αξιολογούνται τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού με βάσει τις 

επιδόσεις του παρελθόντος. 

 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

    

    Η χρήση των αριθμοδεικτών  στην ανάλυση  των οικονομικών καταστάσεων 

βοηθά στην παρακολούθηση με συνοπτικό τρόπο βασικών μεγεθών και τάσεων. 

Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που 

λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας ή από 

στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός αποδόσεως  των 

διάφορων δραστηριοτήτων της. 

 

  Στους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών 

ως εργαλείο οικονομικής ανάλυσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών λειτουργίας τους καθώς μεριμνά τους είναι η παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών  και  η προστασία του δημοσίου συμφέροντος , σε αντίθεση με τον 

ιδιωτικό τομέα που  θέτει στόχους με βάσει την μεγιστοποίηση του οικονομικού 

κέρδους. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

   Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 

βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως  μιας επιχειρήσεως και της ικανότητάς της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  Αυτό απαιτεί την ύπαρξη 

επαρκούς ρευστότητας , η οποία επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής 
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των αποθεμάτων της σε πωλήσεις, των πωλήσεων σε απαιτήσεις και των απαιτήσεων 

σε μετρητά. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι: 

 

 Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης δείχνει το μέτρο 

ρευστότητας  της επιχειρήσεως  αλλά  και  το  περιθώριο ασφάλειας  που 

διατηρεί η διοίκηση για να αντιμετωπίσει ανεπιθύμητες εξελίξεις. Ένας 

υψηλός αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας σημαίνει μια καλύτερη θέση 

ρευστότητας της οικονομικής μονάδας και συνεπώς καλύτερη ανταπόκριση 

στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δίνεται 

από τον τύπο: 

 

         Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας  

 

 

 Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης περιλαμβάνει όλα 

εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και 

αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δεν 

μετατρέπονται  εύκολα σε μετρητά, και δείχνει πόσες φορές τα ταχέως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.  Ο αριθμοδείκτης  αυτός  όταν είναι γύρω στο  

ένα (1) δείχνει ότι η οικονομική μονάδα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της με σχετική άνεση με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 

επισφαλείς απαιτήσεις. . Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δίνεται από 

τον τύπο: 

 

     Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας  

 

 

 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την 

ικανότητα της επιχειρήσεως να εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις με τα μετρητά που διαθέτει. Ο αριθμοδείκτης ταμειακής 

ρευστότητας δίνεται από τον τύπο: 
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Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας  

 

 

   Στον παρακάτω  πίνακα φαίνονται οι τιμές των αριθμοδεικτών ρευστότητας για το 

Δήμο Καλαμάτας, για τα έτη 2008 έως 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

2008 3,40 2,45 1,33 

2009 3,29 2,26 0,92 

2010 2,23 1,64 0,57 

2011 2,11 1,68 0,60 

2012 2,66 2,25 0,78 

2013 4,47 3,77 1,50 
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     Ο αριθμοδείκτης  γενικής  ρευστότητας  είναι  ικανοποιητικός  με αποκορύφωμα 

το έτος  2013 που έχει την υψηλότερη τιμή,  που σημαίνει ότι ο Δήμος 

ανταποκρίνεται άνετα στις υποχρεώσεις του. Ο αριθμοδείκτης  ειδικής ρευστότητας 

είναι μεγαλύτερος της μονάδας όλα τα έτη συνεπώς ο δήμος  μπορεί να εξοφλήσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του από τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμά του. Τέλος ο 

αριθμοδείκτης  ταμειακής  ρευστότητας  μειώνεται τα έτη 2010 και 2011, όμως 

αυξάνεται σημαντικά το έτος 2013. Από τους αριθμοδείκτες ρευστότητας 

συμπεραίνουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει επαρκή ρευστότητα και επομένως 

μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

   Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας βοηθούν να προσδιορίσουμε το βαθμό 

μετατροπής  των περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, απαιτήσεων κλπ) σε 

μετρητά. Αποτελούν ένα μέτρο δηλαδή του βαθμού της αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης  των περιουσιακών στοιχείων  ενός οργανισμού.  Γενικότερα  όσο 

πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού 

τόσο τούτο αποβαίνει προς όφελός του. 

 

 Αριθμοδείκτης  ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων. Ο αριθμοδείκτης δείχνει 

πόσες φορές, κατά μέσο όρο, εισπράττονται στην διάρκεια της χρήσεως οι 

απαιτήσεις του οργανισμού. Αποτελεί  στην ουσία μέτρο του  βαθμού  

ρευστότητας των απαιτήσεων του οργανισμού και της ικανότητας της διοίκησης 

να εισπράξει τις απαιτήσεις της.  Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως 

των απαιτήσεων ενός οργανισμού τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος δεσμεύσεως 

των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θέση του από άποψη χορηγούμενων 

πιστώσεων. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δίνεται από τον 

τύπο: 

 

Αριθμοδείκτης  ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων =  
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 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων . Αυτός ο 

αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές το κόστος πωληθέντων καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. Η παρακολούθηση του 

αριθμοδείκτη αυτού για μια σειρά ετών δείχνει την πολιτική της οικονομικής 

μονάδας ως προς την χρηματοδότηση των αγορών της. Δίνεται από τον τύπο: 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2008 
1,56 6,84 

2009 
1,50 6,35 

2010 
1,34 4,81 

2011 
1,02 4,94 

2012 
0,76 4,45 

2013 
0,70 5,52 



59 
 

  Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως 

απαιτήσεων μειώνεται διαχρονικά κατά την διάρκεια των ετών 2008 έως και το 2013, 

που σημαίνει ότι μειώνεται η ικανότητα  του δήμου να εισπράξει τις απαιτήσεις του, 

το οποίο οφείλεται προφανώς στην γενικότερη οικονομική κρίση της χώρας. Ο 

αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώνεται 

στην αρχή αλλά το 2013 σημειώνει άνοδο. Συγκρίνοντας τους αριθμοδείκτες 

ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων και ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος είναι μικρότερος από το δεύτερο 

αριθμοδείκτη που φανερώνει ότι ο δήμος εξοφλεί τις υποχρεώσεις του πιο γρήγορα 

από ότι εισπράττει τις απαιτήσεις του. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

   Οι αριθμοδείκτες βιωσιμότητας βοηθούν στην εξέταση της χρηματοοικονομικής 

θέσης της οικονομικής μονάδας όπως επίσης και των δανειακών της υποχρεώσεων. 

Οι αριθμοδείκτες βιωσιμότητας είναι: 

 

 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά. Ο αριθμοδείκτης δείχνει το 

ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων ενός οργανισμού που έχει 

χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. 

 

         Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια   

 

 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά. Ο αριθμοδείκτης μας βοηθά να 

εξετάσουμε κατά πόσο η οικονομική μονάδα χρηματοδοτείται  από ξένα κεφάλαια. 

 

 

          Αριθμοδείκτης  ιδίων προς δανειακά κεφάλαια  

 

 Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς  συνολικά. Ο αριθμοδείκτης 

χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπερδανεισμός ή όχι σε μια 
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οικονομική μονάδα. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας μας δείχνει ότι οι φορείς 

της οικονομικής μονάδας συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ότι 

οι πιστωτές της. 

 

          Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΗ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

/ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΔΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΞΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2008 
0,88 7,18 0,12 

2009 
0,88 7,56 0,12 

2010 
0,84 5,91 0,14 

2011 
0,82 5,13 0,16 

2012 
0,84 5,86 0,14 

2013 
0,86 6,98 0,12 
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    Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια παραμένει σταθερός για όλα τα 

έτη κοντά στην μονάδα  που σημαίνει ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια του δήμου. Παράλληλα ο 

αριθμοδείκτης  ιδίων κεφαλαίων  προς δανειακά είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας 

όλα τα έτη που δείχνει ότι δεν υπάρχει υπερδανεισμός στον Δήμο Καλαμάτας . Τέλος 

ο αριθμοδείκτης ξένα προς συνολικά κεφάλαια όλα τα έτη τείνει προς το μηδέν που 

επιβεβαιώνει την οικονομική αυτονομία το Δήμου. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

   Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μας βοηθούν να διαπιστώσουμε τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας  της διοίκησης , με βάση το επίπεδο των κερδών και την 

αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων του οργανισμού . Οι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας που θα υπολογιστούν είναι: 

 

 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου. Ο αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό του 

καθαρού κέρδους  που μένει στον οργανισμό μετά την αφαίρεση του κόστους των 

πωλήσεων και των λοιπών εξόδων. 

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους  =   

 

 

 Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου. Ο αριθμοδείκτης μας δείχνει αν ο οργανισμός 

δύναται να καλύπτει αποτελεσματικά τα λειτουργικά και μη έξοδά του. 

 

Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους=  

 

 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια του οργανισμού απασχολούνται σε 
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αυτόν. Ειδικότερα δείχνει κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως 

ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων=  

 

 

  

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΗ 

ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2008 
0,05 -2,15 0,01 

2009 
0,30 -2,46 0,03 

2010 
-0,04 -2,09 0,00 

2011 
0,03 -3,51 0,00 

2012 
-0,09 -3,62 -0,01 

2013 
0,07 -3,38 0,01 
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   Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

λαμβάνει την μεγαλύτερη τιμή το έτος 2009 δηλαδή  0,30 , ενώ τα έτη 2010 και 2012 

έχει αρνητική τιμή, σημειώνει δηλαδή ζημιές ο Δήμος Καλαμάτας. Ο δείκτης μικτού 

περιθωρίου κέρδους έχει αρνητική τιμή όλα τα έτη που σημαίνει ότι τα έσοδα από τις 

πωλήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος πωληθέντων. 

 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ 

 

   Για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων ενός οικονομικού 

οργανισμού για μια σειρά ετών συντάσσονται οι ισολογισμοί και οι καταστάσεις των 

αποτελεσμάτων χρήσης  σε  ποσοστά επί τοις  εκατό του συνόλου των μεγεθών  τους, 

καθώς κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται η σχετική σπουδαιότητα κάθε στοιχείου 

αναφορικά με το σύνολο των στοιχείων αυτών. Οι καταστάσεις αυτές που 

εμφανίζουν τα οικονομικά δεδομένα μόνο σε ποσοστά επί τοις εκατό ονομάζονται 

καταστάσεις κοινού μεγέθους. Στην ανάλυση του κοινού μεγέθους κάθε στοιχείο του 

ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε 

στοιχείο της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται με το σύνολο των 

πωλήσεων. Έτσι φαίνεται η σχετική σπουδαιότητα των κυκλοφοριακών και μη 

κυκλοφοριακών στοιχείων καθώς και το ύψος της χρηματοδοτήσεως από 

βραχυχρόνιους ή μακροχρόνιους πιστωτές και από φορείς της οικονομικής μονάδας.  

 

   Στην ανάλυση κοινού μεγέθους, παρακάτω, διαιρούμε κάθε στοιχείο του 

ισολογισμού του Δήμου Καλαμάτας με το σύνολο του ενεργητικού για τα έτη 2008 

έως και 2013, ενώ κάθε στοιχείο της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης 

διαιρείται με το σύνολο των πωλήσεων. 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  0,04% 2,66% 2,02% 1,77% 1,02% 0,27% 
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Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ. Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις 74,42% 74,84% 74,23% 73,06% 70,98% 71,05% 

Σύνολο ακινητοποιήσεων 
(ΓΙΙ) 74,42% 74,84% 74,23% 73,06% 70,98% 71,05% 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
και άλλες  μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις 6,85% 7,73% 7,35% 6,56% 6,57% 6,39% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 81,27% 82,56% 81,59% 79,62% 77,54% 77,44% 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ Απαιτήσεις 11,38% 10,65% 12,18% 12,86% 13,73% 14,29% 

ΙV. Διαθέσιμα 7,31% 4,12% 4,21% 5,08% 5,71% 7,20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18,69% 14,77% 16,40% 17,95% 19,44% 21,49% 

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 1,99% 0,80% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

              

ΠΑΘΗΤΙΚΟ             

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ι. Κεφάλαιο 41,00% 35,39% 33,82% 31,48% 32,12% 34,28% 

ΙΙ. Διαφορές 
αναπροσαρμογής και 
επιχορηγήσεις επενδύσεων - 
Δωρεές παγίων  53,37% 56,10% 53,39% 50,55% 52,12% 51,54% 

ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 

IV. Αποτελέσματα εις νέο -6,71% -3,27% -3,46% 0,28% -0,43% 0,07% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 87,66% 88,22% 83,75% 82,31% 84,10% 86,17% 

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ι. Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 6,70% 7,18% 6,83% 7,53% 7,05% 7,53% 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 5,50% 4,49% 7,34% 8,51% 7,31% 4,80% 

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 12,20% 11,67% 14,17% 16,04% 14,35% 12,34% 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,13% 0,10% 2,09% 1,64% 1,55% 1,49% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



65 
 

 

   Από την ανωτέρω κατάσταση διαπιστώνουμε ότι το πάγιο ενεργητικό συμμετέχει 

σε ποσοστό  80,00%  κατά μέσο όρο στο γενικό σύνολο του ενεργητικού. 

Αναλυτικότερα οι ενσώματες  ακινητοποιήσεις συμμετέχουν κατά μέσο όρο 73,09% 

στο γενικό σύνολο. Όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό συμμετέχει σε ποσοστό 

18,12% κατά μέσο όρο, και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τρία τελευταία έτη . 

Παρατηρούμε ότι το πάγιο ενεργητικό  έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο του 

ενεργητικού , που δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται από το Δήμο Καλαμάτας 

όσον αφορά τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, όπως πλατείες, πάρκα, οδοί, κτίρια και 

τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κτλ. Το ποσοστό των διαθεσίμων 

ανέρχεται σε  5,60% , που δείχνει ότι ο Δήμος προτιμά να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμά 

του είτε για επενδύσεις είτε για αποπληρωμή των υποχρεώσεων του. Όσον αφορά τις 

απαιτήσεις παρατηρούμε ότι την τελευταία τριετία το ποσοστό τους αυξάνεται και 

κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 12,51% , που σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να προβεί 

στην λήψη μέτρων είσπραξης των απαιτήσεων του.  

  Στο σκέλος του παθητικού διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα εις νέο ανέρχονται 

σε ποσοστό 2,25% , εμφανίζονται όμως  ως  έλλειμμα του γενικού συνόλου. 

Επιπλέον τα ίδια κεφάλαια συμμετέχουν σε ποσοστό κατά μέσο όρο 85,36% στο 

σύνολο του παθητικού, και σε γενικές γραμμές παραμένουν σταθερά χωρίς να 

εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμμετέχουν 

με ποσοστό 7,13% , ενώ οι μακροπρόθεσμες με ποσοστό 6,32% και στο σύνολο τους 

με ποσοστό 13,46% ,το οποίο μειώνεται την τελευταία τριετία. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Συνολικά έσοδα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόστος αγαθών και 
υπηρεσιών 109,08% 98,46% 111,95% 104,67% 108,56% 116,99% 

Διάφορα έσοδα 14,41% 7,54% 9,85% 5,56% 3,78% 9,89% 

Έξοδα διοικήσεως και 
λοιπά έξοδα 19,41% 17,65% 19,17% 13,41% 11,12% 12,21% 

Πιστωτικοί τόκοι 0,18% 0,43% 0,20% 0,09% 0,32% 1,26% 

Χρεωστικοί τόκοι 0,37% 1,39% 1,72% 2,83% 1,40% 1,29% 
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Έκτακτα έσοδα 22,65% 21,64% 28,61% 17,81% 22,05% 23,21% 

Έκτακτα έξοδα 6,59% 3,67% 7,15% 1,74% 7,28% 2,12% 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1,81% 8,44% -1,33% 0,80% -2,21% 1,75% 

 

    Το κόστος αγαθών    και   υπηρεσιών όλα τα έτη, με εξαίρεση   το    2009   και 

το 2011, αυξάνεται. Κατά μέσο όρο το κόστος αγαθών και υπηρεσιών ανέρχεται στο 

108,28% των συνολικών πωλήσεων που σημαίνει ότι ξεπερνάει και τα συνολικά 

έσοδα του Δήμου. Παράλληλα τα έξοδα διοικήσεως και λοιπά έξοδα ανέρχονται στο 

15,49% κατά μέσο όρο των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα έκτακτα έσοδα στο 22,66% 

και τα έκτακτα έξοδα στο 4,75%. Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται στο 

1,54 % του συνόλου των πωλήσεων . 

 

  Στην ανάλυση τάσης κάθε στοιχείο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσης  συγκρίνεται με το αντίστοιχο βάσης. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται για να 

αποκαλυφθούν τάσεις στην κερδοφορία, στις επενδύσεις και στις χρηματοδοτήσεις. 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση τάσης  ισολογισμών για το Δήμο 

Καλαμάτας για τα έτη 2008-2013, ως έτος βάσης χρησιμοποιήθηκε το έτος 2008.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  100,00% 7206,08% 5721,47% 5677,63% 3341,54% 899,72% 

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ. Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις 100,00% 116,50% 120,95% 134,39% 133,27% 137,01% 

Σύνολο ακινητοποιήσεων 
(ΓΙΙ) 100,00% 116,50% 120,95% 134,39% 133,27% 137,01% 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
και άλλες  μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις 100,00% 130,76% 130,21% 131,08% 134,01% 133,96% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 117,71% 121,73% 134,11% 133,33% 136,75% 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

ΙΙ. Απαιτήσεις 100,00% 108,42% 129,82% 154,70% 168,62% 180,22% 
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ΙV. Διαθέσιμα 100,00% 65,36% 69,85% 95,21% 109,10% 141,27% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 91,58% 106,36% 131,44% 145,34% 164,99% 

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 100,00% 115,86% 121,26% 136,88% 139,73% 143,50% 

              

ΠΑΘΗΤΙΚΟ             

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ              

Ι. Κεφάλαιο 100,00% 100,00% 100,00% 105,11% 109,46% 119,97% 

ΙΙ. Διαφορές 
αναπροσαρμογής και 
επιχορηγήσεις επενδύσεων 
- Δωρεές παγίων  100,00% 121,79% 121,31% 129,64% 136,47% 138,57% 

ΙΙΙ .Αποθεματικά κεφάλαια             

IV. Αποτελέσματα εις νέο 100,00% 56,53% 62,55% -5,80% 8,95% -1,59% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 116,60% 115,84% 128,53% 134,05% 141,06% 

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             

Ι. Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 100,00% 124,10% 123,54% 153,75% 146,90% 161,25% 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 100,00% 94,65% 161,74% 211,88% 185,56% 125,34% 

Σύνολο υποχρεώσεων 
(ΓΙ+ΓΙΙ) 100,00% 110,83% 140,76% 179,95% 164,33% 145,06% 

 

  Διαπιστώνουμε ότι το πάγιο ενεργητικό αυξάνεται ανά τα έτη και από το ποσοστό 

117,71% φτάνει στο 136,75%, που σημαίνει ότι οι επενδύσεις του δήμου σε πάγια 

αυξάνονται. Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί ανοδική πορεία με εξαίρεση 

το έτος 2010. Ομοίως και το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου αυξάνονται. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Συνολικά έσοδα 100,00% 117,12% 102,77% 164,30% 151,81% 136,75% 

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 100,00% 105,72% 105,48% 157,67% 151,10% 146,67% 

Διάφορα έσοδα 100,00% 61,27% 70,24% 63,39% 39,83% 93,85% 

Έξοδα διοικήσεως και λοιπά 100,00% 106,49% 101,53% 113,53% 87,00% 86,05% 
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έξοδα 

Πιστωτικοί τόκοι 100,00% 278,90% 113,56% 78,70% 270,60% 960,64% 

Χρεωστικοί τόκοι 100,00% 442,31% 481,58% 1267,91% 579,67% 480,71% 

Έκτακτα έσοδα 100,00% 111,87% 129,79% 129,16% 147,79% 140,12% 

Έκτακτα έξοδα 100,00% 65,33% 111,62% 43,33% 167,78% 43,91% 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 545,83% -75,59% 72,88% -185,24% 132,37% 

 

Το ποσοστό των συνολικών εσόδων παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο των 

ετών , μειώνεται το 2010, αυξάνεται το 2011 και εν συνεχεία μειώνεται το 2012 και 

το 2013. Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται. Τα καθαρά αποτελέσματα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη αύξηση το 2009 ενώ εμφανίζεται έλλειμμα τα έτη 2010 και 

2012. 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΣΟΔΑ 

 

4.3.1 Δήμος Καλαμάτας 
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ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013     

ΚΑ   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ     

 
  2008 

Ποσο- 
στό επί 
του 
συνό- 
λου 
2008 2009 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό- 
λου 

2009 2010 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό-
λου 

2010 2011 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό-
λου 

2011 2012 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό-
λου 

2012 2013 

Ποσο
-στό 
επί 
του 

συνό-
λου 

2013 

Μ.Ο. 
ΕΞΑ- 
ΕΤΙΑΣ 

0 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 19.471.364,52 42,69% 23.804.119,37 44,31% 20.798.239,67 55,10% 33.164.130,10 65,91% 30.741.052,99 59,76% 29.701.352,78 

54,93
% 53,78% 

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ 
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 178.028,89 39,03% 279.966,94 0,52% 272.441,82 0,72% 67.269,82 0,13% 49.264,93 0,10% 79.741,83 

0,15
% 6,78% 

011 Μισθώματα 117.786,12 0,26% 171.855,66 0,32% 135.862,52 0,36% 45.568,70 0,09% 37.718,17 0,07% 39.414,59 
0,07

% 0,20% 

012 

Έσοδα από 
την 
εκμετάλλευση  
εδάφους, 
ακίνητης 
περιουσίας 
και 
κοινόχρηστων 
χώρων 60.242,76 0,13% 108.111,28 0,20% 136.579,30 0,36% 21.701,12 0,04% 11.546,76 0,02% 40.327,24 

0,07
% 0,14% 
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02 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 37.624,99 0,08% 104.935,76 0,20% 42.726,37 0,11% 29.611,10 0,06% 101.812,78 0,20% 358.621,34 

0,66
% 0,22% 

021 
Τόκοι 
κεφαλαίων  37.624,99 0,08% 104.935,76 0,20% 42.726,37 0,11% 29.611,10 0,06% 101.812,78 0,20% 358.621,34 

0,66
% 0,22% 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ
ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.238.234,34 9,29% 4.389.401,76 8,17% 4.505.493,61 11,94% 4.803.722,46 9,55% 4.773.127,96 9,28% 4.691.773,21 

8,68
% 9,43% 

031 

Υπηρεσίες 
καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισ
μού 4.238.234,34 9,29% 4.389.401,76 8,17% 4.505.493,61 11,94% 4.631.649,02 9,20% 4.773.127,96 9,28% 4.691.773,21 

8,68
% 9,43% 

032 
Υπηρεσία 
υδρεύσεως 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 171.673,44 0,34% 0,00 0,00% 0,00 

0,00
% 0,06% 

033 
Υπηρεσία 
αρδεύσεως 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 400,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

0,00
% 0,00% 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.672.869,91 5,86% 2.366.538,43 4,40% 2.892.366,81 7,66% 2.618.085,37 5,20% 2.468.076,55 4,80% 2.458.861,36 

4,55
% 5,41% 

041 
Έσοδα 
νεκροταφείων 250.578,50 0,55% 307.294,52 0,57% 299.615,68 0,79% 277.139,70 0,55% 353.119,61 0,69% 337.365,16 

0,62
% 0,63% 
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044 

Έσοδα από 
τέλος 
ακίνητης 
περιουσίας 775.049,59 1,70% 726.027,74 1,35% 896.045,35 2,37% 838.470,64 1,67% 907.608,42 1,76% 975.337,33 

1,80
% 1,78% 

045 

Τέλος επί των 
ακαθαρίστων 
εσόδων 
επιτηδευματι
ών 608.650,24 1,33% 181.889,73 0,34% 165.149,25 0,44% 138.679,32 0,28% 98.254,54 0,19% 103.603,86 

0,19
% 0,46% 

046 

Λοιπά τέλη 
και 
δικαιώματα 473.198,13 1,04% 547.001,28 1,02% 930.640,54 2,47% 799.820,95 1,59% 538.853,64 1,05% 488.735,17 

0,90
% 1,34% 

047 

Δυνητικά 
ανταποδοτικά 
τέλη 565.393,45 1,24% 604.325,16 1,12% 600.915,99 1,59% 563.974,76 1,12% 570.240,34 1,11% 553.819,84 

1,02
% 1,20% 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 803.524,77 1,76% 733.749,02 1,37% 885.878,40 2,35% 817.118,37 1,62% 895.556,95 1,74% 959.927,29 

1,78
% 1,77% 

051 Φόροι 751.959,48 1,65% 672.629,56 1,25% 853.624,62 2,26% 810.384,81 1,61% 894.790,63 1,74% 946.305,63 
1,75

% 1,71% 

052 Εισφορές 51.565,29 0,11% 61.119,46 0,11% 32.253,78 0,09% 6.733,56 0,01% 766,32 0,00% 13.621,66 
0,03

% 0,06% 

06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
Σ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 11.318.127,31 24,81% 15.843.086,15 29,49% 12.001.814,81 31,79% 24.743.512,98 49,17% 22.255.775,22 43,27% 20.910.059,01 

38,67
% 36,20% 

061 

Από 
θεσμοθετημέν
ους πόρους 
για κάλυψη 
λειτουργικών 
αναγκών 11.318.127,31 24,81% 15.843.086,15 29,49% 12.001.814,81 31,79% 14.283.902,49 28,39% 11.223.375,72 21,82% 10.919.217,97 

20,20
% 26,08% 
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062 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗ
ΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.459.610,49 20,79% 11.032.399,50 21,45% 9.990.841,04 

18,48
% 10,12% 

07 

ΛΟΙΠΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 222.954,31 0,49% 86.441,31 0,16% 197.517,85 0,52% 84.810,00 0,17% 197.438,60 0,38% 242.368,74 

0,45
% 0,36% 

071 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 222.954,31 0,49% 86.441,31 0,16% 197.517,85 0,52% 84.810,00 0,17% 197.438,60 0,38% 242.368,74 

0,45
% 0,36% 

1 
ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 14.124.551,09 30,97% 16.401.661,19 30,53% 6.469.361,55 17,14% 5.501.602,30 10,93% 8.060.961,76 15,67% 11.505.314,86 

21,28
% 21,09% 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 57.069,63 0,13% 37.693,01 0,07% 32.599,50 0,09% 38.202,00 0,08% 0,00 0,00% 0,00 

0,00
% 0,06% 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
Σ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 766.737,00 1,68% 667.791,40 1,24% 587.712,00 1,56% 873.835,85 1,74% 197.652,04 0,38% 3.414.484,03 

6,32
% 2,15% 

121 

Επιχορηγήσεις 
για κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 766.737,00 1,68% 667.791,40 1,24% 587.712,00 1,56% 873.835,85 1,74% 197.652,04 0,38% 3.414.484,03 

6,32
% 2,15% 

13 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
Σ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.624.960,77 25,49% 14.930.253,65 27,79% 4.936.451,36 13,08% 3.931.167,81 7,81% 7.269.731,96 14,13% 7.368.115,29 

13,63
% 16,99% 
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131 

Επιχορηγήσεις 
από 
θεσμοθετημέν
ους πόρους 
για 
επενδυτικές 
δαπάνες 5.198.467,40 11,40% 5.373.079,94 10,00% 3.229.629,77 8,56% 2.629.076,17 5,22% 3.560.288,64 6,92% 1.790.958,93 

3,31
% 7,57% 

132 

Λοιπές 
επιχορηγήσεις 
για 
επενδύσεις 
και έργα 6.426.493,37 14,09% 9.557.173,71 17,79% 1.706.821,59 4,52% 1.302.091,64 2,59% 3.709.443,32 7,21% 5.577.156,60 

10,31
% 9,42% 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ
Σ- 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 503.000,00 1,10% 31.800,00 0,06% 80.594,34 0,21% 0,00 0,00% 48.000,00 0,09% 311.000,00 

0,58
% 0,34% 

141 Δωρεές 203.000,00 0,45% 3.000,00 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00%   0,00%   
0,00

% 0,08% 

142 

Κληρονομιές 
και 
κληροδοσίες 300.000,00 0,66% 28.800,00 0,05% 80.594,34 0,21% 0,00 0,00% 48.000,00 0,09% 250.000,00 

0,46
% 0,25% 

15 

ΠΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ 
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.007.154,43 2,21% 653.016,81 1,22% 499.490,88 1,32% 562.899,74 1,12% 493.107,04 0,96% 329.971,72 

0,61
% 1,24% 

151 
Προσαυξήσεις 
και πρόστιμα 1.006.479,43 2,21% 651.869,47 1,21% 498.933,58 1,32% 562.580,67 1,12% 492.329,42 0,96% 329.147,61 

0,61
% 1,24% 

152 Παράβολα 675,00 0,00% 1.147,34 0,00% 557,30 0,00% 319,07 0,00% 777,62 0,00% 824,11 
0,00

% 0,00% 

16 

ΛΟΙΠΑ 
ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 165.629,26 0,36% 81.106,32 0,15% 332.513,47 0,88% 95.496,90 0,19% 52.470,72 0,10% 81.743,82 

0,15
% 0,31% 
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162 

Έσοδα από 
δαπάνες 
πραγματοποιη
θείσες για 
λογαριασμό 
τρίτων 13.924,78 0,03% 5.122,42 0,01% 200.861,44 0,53% 1.513,94 0,00% 0,00 0,00% 6.456,51 

0,01
% 0,10% 

169 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 151.704,48 0,33% 75.983,90 0,14% 131.652,03 0,35% 93.982,96 0,19% 52.470,72 0,10% 75.287,31 

0,14
% 0,21% 

2 

ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ
ΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤ
ΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 1.606.215,38 3,52% 1.625.809,87 3,03% 1.641.677,96 4,35% 1.927.316,05 3,83% 1.779.503,85 3,46% 1.641.015,17 

3,04
% 3,54% 

21 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.477.727,73 3,24% 1.463.098,47 2,72% 1.451.759,48 3,85% 1.653.898,76 3,29% 1.429.033,18 2,78% 1.523.215,72 

2,82
% 3,12% 

211 

Τακτικά 
έσοδα 
παρελθόντων 
οικονομικών 
ετών που 
βεβαιώνονται 
για πρώτη 
φορά  1.477.727,73 3,24% 1.463.098,47 2,72% 1.451.759,48 3,85% 1.653.898,76 3,29% 1.429.033,18 2,78% 1.523.215,72 

2,82
% 3,12% 

22 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΕΚΤΑΚΤΑ 128.487,65 0,28% 162.711,40 0,30% 189.918,48 0,50% 273.417,29 0,54% 350.470,67 0,68% 117.799,45 

0,22
% 0,42% 

221 

Έκτακτα 
έσοδα 
παρελθόντων 
οικονομικών 128.487,65 0,28% 162.711,40 0,30% 189.918,48 0,50% 273.417,29 0,54% 350.470,67 0,68% 117.799,45 

0,22
% 0,42% 
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ετών που 
βεβαιώνονται 
για πρώτη 
φορά  

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ  Π.Ο.Ε. 2.103.479,59 4,61% 2.147.840,67 4,00% 1.213.822,73 3,22% 817.246,93 1,62% 1.237.703,53 2,41% 1.027.045,28 

1,90
% 2,96% 

31 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.397.395,79 3,06% 1.848.079,35 3,44% 142.600,00 0,38% 442.017,34 0,88% 122.561,56 0,24% 448.658,51 

0,83
% 1,47% 

312 

Δάνεια για την 
κάλυψη 
επενδυτικών 
δαπανών 1.397.395,79 3,06% 1.848.079,35 3,44% 142.600,00 0,38% 442.017,34 0,88% 122.561,56 0,24% 448.658,51 

0,83
% 1,47% 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ 
ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ 706.083,80 1,55% 299.761,32 0,56% 1.071.222,73 2,84% 375.229,59 0,75% 1.115.141,97 2,17% 578.386,77 

1,07
% 1,49% 

321 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα 
κατά τα 
παρελθόντα 
οικονομικά 
έτη τακτικά 
έσοδα 299.841,66 0,66% 164.872,59 0,31% 229.903,74 0,61% 138.505,89 0,28% 422.826,43 0,82% 147.193,98 

0,27
% 0,49% 
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322 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα 
κατά τα 
προηγούμενα 
οικονομικά 
έτη έκτακτα 
έσοδα 406.242,14 0,89% 134.888,73 0,25% 841.318,99 2,23% 236.723,70 0,47% 692.315,54 1,35% 431.192,79 

0,80
% 1,00% 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.369.509,58 9,58% 4.126.267,49 7,68% 3.806.683,10 10,08% 4.668.501,16 9,28% 4.241.061,99 8,25% 4.094.487,75 

7,57
% 8,74% 

41 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.017.359,89 8,81% 4.109.513,08 7,65% 3.754.870,42 9,95% 4.365.738,14 8,68% 4.045.260,05 7,86% 3.859.137,30 

7,14
% 8,35% 

411 
Συνταξιοδοτικ
ές εισφορές 419.041,46 0,92% 448.448,86 0,83% 478.581,40 1,27% 554.633,41 1,10% 549.774,18 1,07% 515.666,76 

0,95
% 1,02% 

412 

Φόροι και 
λοιπές 
επιβαρύνσεις 773.368,60 1,70% 762.011,55 1,42% 542.500,26 1,44% 566.487,69 1,13% 862.544,91 1,68% 875.167,72 

1,62
% 1,50% 

413 
Ασφαλιστικές 
εισφορές 2.520.716,00 5,53% 2.569.144,79 4,78% 2.403.726,70 6,37% 2.857.996,98 5,68% 2.280.315,10 4,43% 2.165.213,70 

4,00
% 5,13% 

414 

Λοιπές 
κρατήσεις 
υπέρ τρίτων 304.233,83 0,67% 329.907,88 0,61% 330.062,06 0,87% 386.620,06 0,77% 352.625,86 0,69% 303.089,12 

0,56
% 0,69% 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 352.149,69 0,77% 16.754,41 0,03% 51.812,68 0,14% 302.763,02 0,60% 195.801,94 0,38% 235.350,45 

0,44
% 0,39% 
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5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.937.240,59 8,63% 5.620.894,70 10,46% 3.818.748,21 10,12% 4.240.495,42 8,43% 5.377.110,52 10,45% 6.099.600,27 

11,28
% 9,90% 

51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ
ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.937.240,58 8,63% 5.620.894,70 10,46% 3.818.748,21 10,12% 4.240.495,42 8,43% 5.377.110,52 10,45% 6.099.600,27 

11,28
% 9,90% 

511 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο 
από τακτικά 
έσοδα 1.180.175,51 2,59% 1.301.154,24 2,42% 1.813.374,82 4,80% 3.005.415,67 5,97% 2.909.719,18 5,66% 3.040.766,04 

5,62
% 4,51% 

512 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο 
από έκτακτα 
έσοδα 2.757.065,07 6,04% 4.319.740,46 8,04% 2.005.373,39 5,31% 1.235.079,75 2,45% 2.467.391,34 4,80% 3.058.834,23 

5,66
% 5,38% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.612.360,74 
100,00

% 53.726.593,29 
100,00

% 37.748.533,22 
100,00

% 50.319.291,96 
100,00

% 51.437.394,64 
100,00

% 54.068.816,11 
100,0

0% 
100,00

% 
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  Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε: 

   1.Τα τακτικά έσοδα του δήμου το έτος 2008 συμμετέχουν κατά 42,69% στα 

συνολικά έσοδα, το έτος 2009 κατά 44,31%, το έτος 2010 κατά 55,10%, το έτος 2011 

κατά 65,91%, το έτος 2012 κατά  59,76% και το έτος 2013 κατά 54,93%. Τα τακτικά 

έσοδα του δήμου παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά την πάροδο της εξαετίας. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αύξηση τους το έτος 2011 κατά 59,45%, η οποία 

οφείλεται στον ΚΑ 062 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών 

δαπανών που περιλαμβάνει έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη 

δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων , και αυτό διότι η πληρωμή των προνοιακών 

επιδομάτων αφορά μια από τις αρμοδιότητες που προστέθηκαν με την διοικητική 

μεταρρύθμιση, μέχρι τότε ο δήμος δεν είχε σχετική επιχορήγηση. Στο παρακάτω 

γράφημα παρουσιάζεται η σύνθεση των τακτικών εσόδων. 
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Την μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες και τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Ειδικότερα τα 

έσοδα από επιχορηγήσεις συμμετέχουν σε ποσοστό 36,20%, ακολουθούν τα 

έσοδα από ανταποδοτικά τέλη σε ποσοστό 9,48%, τα έσοδα από ακίνητη 

περιουσία σε ποσοστό 6,78%, τα έσοδα από λοιπά τέλη σε ποσοστό 5,41% , από 

φόρους και εισφορές σε ποσοστό 1,77%, τα λοιπά τακτικά έσοδα σε 0,36% και τα 

έσοδα από κινητή περιουσία 0,22%.Τα έσοδα από επιχορηγήσεις εγγράφονται 

στον ΚΑ 061:Έσοδα επιχορηγήσεων από θεσμοθετημένους πόρους για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα αυτού του κωδικού αναλύονται στον 

παρακάτω 

πίνακα:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0611:ΚΑΠ  για την 

κάλυψη γενικών δαπανών
10.313.977,21 14.722.685,91 11.365.976,33 13.546.658,89 8.509.724,88 8.605.463,30

0614:ΚΑΠ για την 

κάλυψη των αναγκών των 

σχολείων

961.238,10 1.076.768,24 592.206,48 691.027,60 470.387,51 574.601,82

0615:ΚΑΠ για την 

αποζημίωση σχολικών 

τροχονόμων

42.912,00 43.632,00 43.632,00 46.216,00 42.950,00 16.912,00

0619:ΚΑΠ για λοιπούς 

σκοπούς
0 0 0 0 2.200.313,33 1.722.240,85

ΣΥΝΟΛΟ

61 10.919.217,97
11.318.127,31 15.843.086,15 12.001.814,81 14.283.902,49 11.223.375,72

 

 

Διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του κωδικού κατά το έτος 2011, έτος της διοικητικής 

μεταρρύθμισης, αυξήθηκαν και τα δύο τελευταία έτη στο σύνολό τους μειώθηκαν 
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γεγονός που οφείλεται στην πολιτική της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων 

προς την τοπική αυτοδιοίκηση.   

2. Τα έκτακτα έσοδα του δήμου το έτος 2008 συμμετέχουν κατά 30,97% στα 

συνολικά έσοδα, το έτος 2009 κατά 30,53%, το έτος 2010 κατά 17,14%, το έτος 

2011 κατά 10,93%, το έτος 2012 κατά  15,67% και το έτος 2013 κατά 21,09%.Τα 

έκτακτα έσοδα μειώνονται κατά μεγάλο ποσοστό τα έτη 2010,2011 ενώ 2012-

2013 αυξάνονται. Από τα έκτακτα έσοδα ο κωδικός 13:Έκτακτες επιχορηγήσεις 

και επενδύσεις συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό κατά μέσο όρο όλα τα έτη 

,16,99%. Ο συγκεκριμένος κωδικός κατά τα έτη 2008 έως 2009 αυξάνεται, το 

2010 μειώνεται κατά 66,93% συνεχίζει την πτωτική πορεία το 2011 κατά 20,36 % 

για να  αυξηθεί την τελευταία διετία. Τα έσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας  συμμετέχουν στο σύνολο των εσόδων κατά 0,06%,τα έσοδα 

από τις έκτακτες επιχορηγήσεις κατά 2,15%, οι δωρεές και οι κληρονομιές κατά 

0,34%, τα έσοδα από τις προσαυξήσεις και τα παράβολα κατά 1,24%  και τα 

λοιπά έκτακτα έσοδα κατά 0,31%. 

 

 

3.Τα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για 

πρώτη φορά, συμμετέχουν στο σύνολο των εσόδων κατά  3,52%  το έτος 2008, 

κατά  3,03%  το έτος 2009, κατά   4,35%   το έτος 2010, κατά  3,83% το έτος  

2011, κατά  3,46%   το έτος 2012 κατά 3,04%  το έτος 2013. 

4. Σταθερή πορεία ακολουθούν οι εισπράξεις από δάνεια και οι  απαιτήσεις από 

Π.Ο.Ε., οι οποίες συμμετέχουν σε ποσοστό 2,96% κατά μέσο όρο στην διάρκεια 

της εξαετίας. Πιο συγκεκριμένα το έτος 2008 συμμετέχουν κατά 4,61% στα 
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συνολικά έσοδα, το έτος 2009 κατά 4,00%, το έτος 2010 κατά 3,22%, το έτος 

2011 κατά 1,62%, το έτος 2012 κατά  2,41% και το έτος 2013 κατά 1,90%. 

5.Ομοίως οι εισπράξεις υπέρ δημοσίου δεν παρουσιάζουν κάποια έντονη 

μεταβολή την εξαετία και κατά μέσο όρο συμμετέχουν σε ποσοστό 8,74%. Ενώ η 

συμμετοχή του χρηματικού υπολοίπου ανέρχεται σε 9,90%  κατά μέσο όρο. 

   Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα την μεγαλύτερη συμμετοχή στα 

συνολικά έσοδα του δήμου έχουν τα τακτικά έσοδα. Γενικότερα η 

χρηματοδότηση του δήμου Καλαμάτας στηρίζεται στην απόδοση των 

επιχορηγήσεων από την κεντρική κυβέρνηση. 

 

 

 

4.3.2  Πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι Άριος –Αρφαρών – Θουρίας 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ  

       ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 2009-2010 
  
  

    2009 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2008 2010 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2009 

Μ. Ο. 
ΔΙΕΤΙΑΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 728.157,67 39,00% 515.253,88 31,35% 35,18% 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.728,40 0,09% 0,00 0,00% 0,05% 

011 Μισθώματα 1.728,40 0,09% 0,00 0,00% 0,05% 
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02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.565,24 0,35% 687,76 0,04% 0,20% 

021 Τόκοι κεφαλαίων  6.565,24 0,35% 687,76 0,04% 0,20% 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 41.554,26 2,23% 56.014,05 3,41% 2,82% 

031 
Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 31.154,26 1,67% 23.683,45 1,44% 1,55% 

032 Υπηρεσία υδρεύσεως 10.400,00 0,56% 32.330,60 1,97% 1,26% 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 36,54 0,00% 14.369,56 0,87% 0,44% 

044 
Έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 36,54 0,00% 2.084,87 0,13% 0,06% 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00% 12.284,69 0,75% 0,37% 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00% 6.459,29 0,39% 0,20% 

051 Φόροι 0,00 0,00% 6.459,29 0,39% 0,20% 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 677.553,23 36,29% 433.448,90 26,37% 31,33% 

061 
Από θεσμοθετημένους πόρους για 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών 677.553,23 36,29% 433.448,90 26,37% 31,33% 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 720,00 0,04% 4.274,32 0,26% 0,15% 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 720,00 0,04% 4.274,32 0,26% 0,15% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 615.772,04 32,98% 580.386,93 35,32% 34,15% 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 86.897,00 4,65% 114.355,21 6,96% 5,81% 

121 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 86.897,00 4,65% 114.355,21 6,96% 5,81% 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 519.165,08 27,81% 459.954,56 27,99% 27,90% 

131 

Επιχορηγήσεις από 
θεσμοθετημένους πόρους για 
επενδυτικές δαπάνες 519.165,08 27,81% 459.954,56 27,99% 27,90% 

15 
ΠΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.662,92 0,30% 5.634,11 0,34% 0,32% 

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 5.662,92 0,30% 5.634,11 0,34% 0,32% 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.047,04 0,22% 443,05 0,03% 0,12% 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.047,04 0,22% 443,05 0,03% 0,12% 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 59.406,61 3,18% 28.550,60 1,74% 2,46% 
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21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 787,10 0,04% 28.550,60 1,74% 0,89% 

211 

Τακτικά έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά  787,10 0,04% 28.550,60 1,74% 0,89% 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 58.619,51 3,14% 0,00 0,00% 1,57% 

221 

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά  58.619,51 3,14% 0,00 0,00% 1,57% 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  Π.Ο.Ε. 0,00 0,00% 33.060,39 2,01% 1,01% 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00% 33.060,39 2,01% 1,01% 

321 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 0,00 0,00% 33.060,39 2,01% 1,01% 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

421 Επιστροφές Χρημάτων 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 463.817,24 24,84% 486.185,15 29,58% 27,21% 

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 463.817,24 24,84% 486.185,15 29,58% 27,21% 

511 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 20.176,47 1,08% 0,00 0,00% 0,54% 

512 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 443.640,77 23,76% 486.185,15 29,58% 26,67% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.867.153,56 100,00% 1.643.436,95 100,00% 100,00% 
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   Τα τακτικά έσοδα συμμετέχουν για την διετία 2009-2010  στο σύνολο των εσόδων 

κατά 35,18%, τα έκτακτα έσοδα κατά 34,15%, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά 2,46% ,οι εισπράξεις από δάνεια και 

Π.Ο.Ε. κατά 1,01% και κατά 27,21% το χρηματικό υπόλοιπο. Η σύνθεση των 

τακτικών εσόδων είναι 0,05% από έσοδα ακίνητης περιουσίας, 0,20% από κινητή 

περιουσία ,2,82% από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 0,44% από λοιπά 

τέλη,0,20% από φόρους και εισφορές , από επιχορηγήσεις  31,33% και από λοιπά 

τακτικά έσοδα 0,15%. 
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Τα έκτακτα έσοδα αποτελούνται κατά 27,90 % από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, 

5,81% από έκτακτες επιχορηγήσεις ,0,32 % από έσοδα από πρόστιμα και 0,12% από 

λοιπά έκτακτα έσοδα 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2010 

    2009 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2009 2010 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2010 Μ.Ο.ΔΙΕΤΙΑΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 903.711,11 39,78% 731.622,78 56,84% 48,31% 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00% 2.337,53 0,18% 0,09% 

011 Μισθώματα 0,00 0,00% 2.337,53 0,18% 0,09% 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00% 5.612,81 0,44% 0,22% 

021 Τόκοι κεφαλαίων  0,00 0,00% 5.612,81 0,44% 0,22% 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 26.635,09 1,17% 64.885,92 5,04% 3,11% 

031 
Υπηρεσίες καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 24.295,09 1,07% 13.354,07 1,04% 1,05% 
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032 Υπηρεσία υδρεύσεως 2.340,00 0,10% 51.032,85 3,96% 2,03% 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 435,26 0,02% 31.373,77 2,44% 1,23% 

044 
Έσοδα από τέλος 
ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00% 13.809,00 1,07% 0,54% 

046 
Λοιπά τέλη και 
δικαιώματα 435,26 0,02% 17.564,77 1,36% 0,69% 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00% 9.492,00 0,74% 0,37% 

051 Φόροι 0,00 0,00% 9.492,00 0,74% 0,37% 

06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 862.330,80 37,95% 613.316,34 47,65% 42,80% 

061 

Από θεσμοθετημένους 
πόρους για κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών 862.330,80 37,95% 613.316,64 47,65% 42,80% 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.495,77 0,07% 4.604,41 0,36% 0,21% 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 1.495,77 0,07% 4.604,41 0,36% 0,21% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.067.084,95 46,97% 345.014,24 26,80% 36,88% 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49.652,00 2,19% 103.000,00 8,00% 5,09% 

121 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 49.652,00 2,19% 103.000,00 8,00% 5,09% 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 995.269,80 43,81% 220.290,23 17,11% 30,46% 

131 

Επιχορηγήσεις από 
θεσμοθετημένους 
πόρους για επενδυτικές 
δαπάνες 822.944,80 36,22% 201.990,23 15,69% 25,96% 

132 
Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα 172.325,00 7,58% 18.300,00 1,42% 4,50% 

15 
ΠΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 22.013,15 0,97% 21.724,01 1,69% 1,33% 

151 
Προσαυξήσεις και 
πρόστιμα 22.013,15 0,97% 21.724,01 1,69% 1,33% 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 150,00 0,01% 0,00 0,00% 0,00% 
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169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 150,00 0,01% 0,00 0,00% 0,00% 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 93.113,16 4,10% 89.895,21 6,98% 5,54% 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 93.113,16 4,10% 89.895,21 6,98% 5,54% 

211 

Τακτικά έσοδα 
παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά  93.113,16 4,10% 89.895,21 6,98% 5,54% 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

221 

Έκτακτα έσοδα 
παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  
Π.Ο.Ε. 161.314,93 7,10% 23.860,81 1,85% 4,48% 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  132.000,00 5,81% 0,00 0,00% 2,90% 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 29.314,93 1,29% 23.860,81 1,85% 1,57% 

321 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από βεβαιωθέντα κατά 
τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη τακτικά 
έσοδα 29.314,93 1,29% 23.860,81 1,85% 1,57% 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.580,60 0,07% 0,00 0,00% 0,03% 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.580,60 0,07% 0,00 0,00% 0,03% 

421 Επιστροφές Χρημάτων 1.580,60 0,07% 0,00 0,00% 0,03% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 45.235,78 1,99% 96.797,18 7,52% 4,76% 

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 45.235,78 1,99% 96.797,18 7,52% 4,76% 

511 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα 1.634,64 0,07% 4.285,60 0,33% 0,20% 
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512 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα 43.601,14 1,92% 92.511,58 7,19% 4,55% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.272.040,53 100,00% 1.287.190,22 100,00% 100,00% 

     

    Τα τακτικά έσοδα συμμετέχουν για την διετία 2009-2010  στο σύνολο των εσόδων 

κατά 48,31%, τα έκτακτα έσοδα κατά 36,88%, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά 5,54% ,οι εισπράξεις από δάνεια και 

Π.Ο.Ε. κατά 4,48%, οι εισπράξεις υπερ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων κατά 0,03% και κατά 4,76% το χρηματικό υπόλοιπο. Η σύνθεση των 

τακτικών εσόδων είναι 0,09% από έσοδα ακίνητης περιουσίας, 0,22% από κινητή 

περιουσία ,3,11% από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 1,23% από λοιπά 

τέλη,0,37% από φόρους και εισφορές , από επιχορηγήσεις  42,80% και από λοιπά 

τακτικά έσοδα 0,21%. 
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  Η σύνθεση των έκτακτων εσόδων είναι 5,09% από έκτακτες επιχορηγήσεις για την 

κάλυψη  λειτουργικών δαπανών, 30,46% από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, 1,33% 

έσοδα πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΕ ΘΟΥΡΙΑΣ ΕΤΩΝ 2009-2010 

    2009 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2009 2010 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2010 

Μ.Ο. 
ΔΙΕΤΙΑΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.075.363,27 33,55% 851.308,76 36,16% 34,86% 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

011 Μισθώματα 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
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021 Τόκοι κεφαλαίων  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 231.497,11 7,22% 158.185,15 6,72% 6,97% 

031 
Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 126.042,97 3,93% 58.522,49 2,49% 3,21% 

032 Υπηρεσία υδρεύσεως 105.454,14 3,29% 99.515,66 4,23% 3,76% 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 49,62 0,00% 17.377,63 0,74% 0,37% 

044 
Έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 0,00 0,00% 17.377,63 0,74% 0,37% 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 49,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00% 12.134,00 0,52% 0,26% 

051 Φόροι 0,00 0,00% 12.134,00 0,52% 0,26% 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 840.603,54 26,23% 648.973,73 27,57% 26,90% 

061 

Από θεσμοθετημένους 
πόρους για κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών 840.603,54 26,23% 648.973,73 27,57% 26,90% 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.213,00 0,10% 14.638,25 0,62% 0,36% 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 3.213,00 0,10% 14.638,25 0,62% 0,36% 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 432.788,11 13,50% 743.079,41 31,56% 22,53% 

11 
Έσοδα από εκποίηση κινητής 
και ακίνητης περιουσίας 13.815,46 0,43% 4.017,51 0,17% 0,30% 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 101.970,37 3,18% 180.749,67 7,68% 5,43% 

121 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 101.970,37 3,18% 180.749,67 7,68% 5,43% 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 281.679,00 8,79% 314.740,38 13,37% 11,08% 

131 

Επιχορηγήσεις από 
θεσμοθετημένους πόρους για 
επενδυτικές δαπάνες 281.679,00 8,79% 314.740,38 13,37% 11,08% 

15 
ΠΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 33.023,28 1,03% 28.157,15 1,20% 1,11% 

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 33.023,28 1,03% 28.157,15 1,20% 1,11% 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.300,00 0,07% 215.414,70 9,15% 4,61% 
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161 

Έσοδα από δαπάνες 
πραγματοποιηθείσες για 
λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00% 45.889,96 1,95% 0,97% 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.300,00 0,07% 169.524,74 7,20% 3,64% 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 498.137,88 15,54% 260.768,83 11,08% 13,31% 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 159.315,03 4,97% 86.990,33 3,70% 4,33% 

211 

Τακτικά έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά  159.315,03 4,97% 86.990,33 3,70% 4,33% 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 338.822,85 10,57% 173.778,50 7,38% 8,98% 

221 

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά  338.822,85 10,57% 173.778,50 7,38% 8,98% 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  Π.Ο.Ε. 905.185,28 28,24% 121.371,66 5,16% 16,70% 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 883.427,30 27,56% 43.530,00 1,85% 14,71% 

311 
Δάνεια για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00% 43.530,00 1,85% 0,92% 

312 
Δάνεια για την κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών 883.427,30 27,56% 0,00 0,00% 13,78% 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 21.757,98 0,68% 77.841,66 3,31% 1,99% 

321 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη 
τακτικά έσοδα 21.757,98 0,68% 77.841,66 3,31% 1,99% 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 454,35 0,01% 81.470,39 3,46% 1,74% 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 454,35 0,01% 81.470,39 3,46% 1,74% 

421 Επιστροφές Χρημάτων 454,35 0,01% 81.470,39 3,46% 1,74% 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 293.305,34 9,15% 296.210,33 12,58% 10,87% 

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 293.305,34 9,15% 296.210,33 12,58% 10,87% 
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511 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα 6.864,11 0,21% 3.480,66 0,15% 0,18% 

512 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα 286.441,23 8,94% 292.729,67 12,43% 10,69% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.205.234,23 100,00% 2.354.209,38 100,00% 100,00% 

 

 

Τα τακτικά έσοδα συμμετέχουν για την διετία 2009-2010  στο σύνολο των εσόδων 

κατά 34,86%, τα έκτακτα έσοδα κατά 22,53%, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά 13,31% ,οι εισπράξεις από δάνεια και 

Π.Ο.Ε. κατά 16,70%, οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων κατά 1,74% και κατά 10,87% το χρηματικό υπόλοιπο. Η σύνθεση των 

τακτικών εσόδων είναι 0,00% από έσοδα ακίνητης περιουσίας, 0,00% από κινητή 

περιουσία ,6,97% από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 0,37% από λοιπά 

τέλη,0,26% από φόρους και εισφορές , από επιχορηγήσεις  26,90% και από λοιπά 

τακτικά έσοδα 0,36%. Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα , οι επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις συμμετέχουν σε ποσοστό 11,08%, οι έκτακτες επιχορηγήσεις σε ποσοστό 

5,43% , 4,61% τα λοιπά έκτακτα έσοδα, 1,11% τα έσοδα από πρόστιμα και 

προσαυξήσεις και μόλις 0,30% τα έσοδα από την εκποίηση περιουσίας. 
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    Παρατηρούμε ότι στις Δημοτικές Ενότητες Άριος , Αρφαρών και Θουρίας πριν την 

διοικητική μεταρρύθμιση τα έσοδα από ίδιους πόρους αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό. 

Στηρίζονται κυρίως στις επιχορηγήσεις . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούσαν 

μικρές κοινωνίες με άμεση σχέση των τοπικών αρχών με τους δημότες, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να υλοποιηθούν αυστηρές  πολιτικές είσπραξης εσόδων . Η μεταφορά 

τους σε ένα μεγαλύτερο , πιο απρόσιτο δήμο κάνει πιο εύκολη την εφαρμογή 

εισπρακτικών μηχανισμών. Ενδεικτικά αναφέρεται το ότι όταν οι ενότητες αυτές 

εντάχθηκαν στον διευρυμένο δήμο Καλαμάτας μια από τις πρακτικές του δήμου ήταν 

η διοργάνωση ελέγχων προκειμένου να εισπράττονται ορθά τα ανταποδοτικά  

δημοτικά τέλη καθώς είχαν παρατηρηθεί πολλές ελλείψεις. 
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4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΔΑ 

 

4.4.1 Δήμος Καλαμάτας
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ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΩΝ 2008-2013 

    ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    2008 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό- 
λου 

2008 2009 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό 
λου 

2009 2010 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό 
λου 

2010 2011 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό- 
λου 

2011 2012 

Ποσο-
στό επί 

του 
συνό- 
λου 

2012 2013 

Ποσο
-στό 
επί 
του 

συνό-
λου 

2013 

Μ.Ο. 
ΕΞΑ-
ΕΤΙΑΣ 

6 Έξοδα χρήσης 19.977.172,49 49,95% 22.231.110,76 44,48% 20.258.297,95 60,12% 32.740.179,45 72,85% 
29.033.445

,15 64,04% 29.605.618,16 
63,95

% 
59,23

% 

60 

Αμοιβές και 
έξοδα 
προσωπικού  11.793.586,28 29,49% 12.449.311,91 24,91% 11.610.169,20 34,46% 12.967.305,95 28,85% 

9.880.150,
44 21,79% 9.258.032,25 

20,00
% 

26,58
% 

61 
Αμοιβές αιρετών 
και τρίτων 636.073,40 1,59% 619.064,62 1,24% 540.025,11 1,60% 797.040,29 1,77% 754.698,24 1,66% 756.007,06 

1,63
% 

1,58
% 

62 Παροχές τρίτων 1.246.161,67 3,12% 1.399.384,98 2,80% 1.481.555,64 4,40% 2.202.503,62 4,90% 
1.767.185,

59 3,90% 4.012.830,66 
8,67

% 
4,63

% 

63 Φόροι - Τέλη 10.071,71 0,03% 9.552,93 0,02% 12.840,07 0,04% 18.136,50 0,04% 24.470,53 0,05% 64.196,37 
0,14

% 
0,05

% 

64 
Λοιπά γενικά 
έξοδα 290.134,62 0,73% 324.216,44 0,65% 251.158,15 0,75% 111.116,39 0,25% 135.990,88 0,30% 275.408,36 

0,59
% 

0,54
% 

65 

Παροχές για την 
εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης 176.106,33 0,44% 1.224.928,47 2,45% 1.207.095,64 3,58% 1.893.749,01 4,21% 

1.626.133,
67 3,59% 1.642.862,06 

3,55
% 

2,97
% 

66 

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 514.777,29 1,29% 476.096,89 0,95% 553.137,40 1,64% 564.786,10 1,26% 416.028,16 0,92% 501.069,69 

1,08
% 

1,19
% 

67 

Παροχές για 
μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε 5.308.298,98 13,27% 5.716.715,31 11,44% 4.596.191,06 13,64% 14.185.541,59 31,56% 

14.338.147
,03 31,63% 13.305.013,27 

28,74
% 

21,71
% 
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τρίτους 

68 Λοιπά  έξοδα 1.962,21 0,00% 11.839,21 0,02% 6.125,68 0,02% 0,00 0,00% 90.640,01 0,20% 80.197,54 
0,17

% 
0,07

% 

7 Επενδύσεις 13.672.646,42 34,19% 18.658.085,28 37,33% 7.583.704,06 22,51% 5.203.717,38 11,58% 
9.420.892,

57 20,78% 9.460.497,29 
20,44

% 
24,47

% 

71 

Αγορές κτιρίων 
τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων 1.604.474,18 4,01% 818.446,11 1,64% 421.876,35 1,25% 514.071,75 1,14% 425.051,50 0,94% 444.643,91 

0,96
% 

1,66
% 

73 Έργα 11.375.666,95 28,45% 15.432.659,16 30,88% 6.713.022,25 19,92% 3.427.579,81 7,63% 
6.662.713,

36 14,70% 8.011.928,00 
17,31

% 
19,81

% 

74 

Μελέτες 
,έρευνες, ειδικές 
δαπάνες 683.985,29 1,71% 906.980,01 1,81% 448.805,46 1,33% 1.259.003,92 2,80% 

2.333.127,
71 5,15% 753.925,38 

1,63
% 

2,41
% 

75 
Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 8.520,00 0,02% 1.500.000,00 3,00% 0,00 0,00% 2,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

0,00
% 

0,50
% 

8 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 
και λοιπές 
αποδόσεις 6.341.647,13 15,86% 9.018.939,68 18,05% 5.854.538,53 17,37% 6.998.284,61 15,57% 

6.883.456,
65 15,18% 7.229.034,69 

15,62
% 

16,27
% 

81 
Πληρωμές 
υποχρεώσεων 2.376.582,35 5,94% 2.277.410,46 4,56% 1.925.907,12 5,72% 2.316.854,15 5,16% 

1.895.545,
95 4,18% 935.112,68 

2,02
% 

4,60
% 

82 Λοιπές αποδόσεις 3.965.064,78 9,91% 6.741.529,22 13,49% 3.928.631,41 11,66% 4.681.430,46 10,42% 
4.987.610,

70 11,00% 4.146.147,58 
8,96

% 
10,91

% 

83 

Επιχορηγούμενες 
πληρωμές 
υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.107.774,43 

4,55
% 

0,76
% 

85 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
υπολοίπων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 9.018.939,68 18,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

0,00
% 

3,01
% 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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% % 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.991.466,04 
100,00

% 49.978.428,23 
100,00

% 33.696.540,54 
100,00

% 44.942.181,44 
100,00

% 
45.337.794

,37 
100,00

% 46.295.150,14 
100,0

0% 
100,0

0% 
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   Από τον παραπάνω πίνακα και τα διαγράμματα διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο την 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων για την εξαετία 2008-2013 έχουν τα 

έξοδα χρήσης με ποσοστό 59,23% , ακολουθούν οι επενδύσεις με ποσοστό 24,47%  και 

τελευταίες είναι οι πληρωμές Π.Ο.Ε. με ποσοστό 16,27%. Τα έξοδα χρήσης αυξάνονται 

τα έτη 2008-2009 κατά 11,28% το έτος 2010 μειώνονται  κατά 8,87%  το έτος 2011 

αυξάνονται κατά 61,61% λόγω της ενσωμάτωσης των τριών δήμων . Το έτος 2012 

μειώνονται κατά 11,32% και το έτος 2013 αυξάνονται κατά 1,97%. Οι επενδύσεις 

μειώνονται κατά πολύ μετά το 2009 και αυξάνονται πάλι το 2012. 

 

4.4.2  Πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι Άριος –Αρφαρών – Θουρίας 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ 

                                                           ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 2009-2010 

    2009 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 
2009 2010 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 
2010 

Μ.Ο. 
ΔΙΕΤΙΑΣ 

6 Έξοδα χρήσης 638.209,04 46,21% 650.300,93 40,23% 43,22% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  277.214,81 20,07% 318.878,50 19,73% 19,90% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 137.462,22 9,95% 98.763,37 6,11% 8,03% 

62 Παροχές τρίτων 106.857,77 7,74% 124.514,45 7,70% 7,72% 

63 Φόροι - Τέλη 2.102,57 0,15% 1.205,00 0,07% 0,11% 

59,23%
24,47%

16,27%

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εξοδα χρήσης

Επενδύσεις

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές 
αποδόσεις
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64 Λοιπά γενικά έξοδα 27.066,15 1,96% 24.645,97 1,52% 1,74% 

65 
Παροχές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης 0,00 0,00% 96,77 0,01% 0,00% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 45.035,32 3,26% 48.730,91 3,01% 3,14% 

67 
Παροχές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 27.500,00 1,99% 18.486,16 1,14% 1,57% 

68 Λοιπά  έξοδα 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

7 Επενδύσεις 577.937,66 41,85% 765.042,90 47,33% 44,59% 

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων 78.538,44 5,69% 106.684,03 6,60% 6,14% 

73 Έργα 497.019,22 35,99% 658.358,87 40,73% 38,36% 

7  74 
Μελέτες ,έρευνες, ειδικές 
δαπάνες 2.380,00 0,17% 0,00 0,00% 0,09% 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές 
αποδόσεις 164.821,72 11,94% 201.174,18 12,44% 12,19% 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 164.821,72 11,94% 201.174,18 12,44% 12,19% 

82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00%   0,00% 0,00% 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
υπολοίπων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.380.968,42 100,00% 1.616.518,01 100,00% 100,00% 
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               ΔΗΜΟΣ  ΑΡΦΑΡΩΝ 

               ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2010   

    2009 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 
2009 2010 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 
2010 

Μ.Ο. 
ΔΙΕΤΙΑΣ 

6 Έξοδα χρήσης 782.098,18 35,95% 727.428,57 59,05% 47,50% 

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  240.342,10 11,05% 314.276,55 25,51% 18,28% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 229.249,16 10,54% 868.101,83 70,47% 40,50% 

62 Παροχές τρίτων 118.173,56 5,43% 49.246,79 4,00% 4,72% 

63 Φόροι - Τέλη 1.653,96 0,08% 1.372,96 0,11% 0,09% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 21.041,31 0,97% 14.286,01 1,16% 1,06% 

65 

Παροχές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστης 32.037,96 1,47% 49.808,18 4,04% 2,76% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 84.393,62 3,88% 54.408,22 4,42% 4,15% 

67 
Παροχές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 55.206,51 2,54% 25.928,03 2,10% 2,32% 

68 Λοιπά  έξοδα 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

7 Επενδύσεις 1.102.669,69 50,69% 265.244,83 21,53% 36,11% 

71 

Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 28.907,59 1,33% 6.607,62 0,54% 0,93% 

73 Έργα 849.308,53 39,04% 253.637,21 20,59% 29,82% 

74 
Μελέτες ,έρευνες, ειδικές 
δαπάνες 51.780,32 2,38% 5.000,00 0,41% 1,39% 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές 
αποδόσεις 290.475,48 13,35% 239.276,19 19,42% 16,39% 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 290.475,48 13,35% 239.276,19 19,42% 16,39% 

82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
υπολοίπων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.175.243,35 100,00% 1.231.949,59 100,00% 100,00% 
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ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΔΕ ΘΟΥΡΙΑΣ 2009-2010 

    2009 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2009 2010 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
2010 Μ.Ο. ΔΙΕΤΙΑΣ 

6 Έξοδα χρήσης 1.566.811,65 53,86% 1.664.347,26 74,00% 63,93% 

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  528.018,25 18,15% 570.891,29 25,38% 21,77% 

61 
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 99.504,23 3,42% 85.785,48 3,81% 3,62% 

62 Παροχές τρίτων 575.280,04 19,78% 519.580,12 23,10% 21,44% 

63 Φόροι - Τέλη 1.569,60 0,05% 926,60 0,04% 0,05% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 15.668,04 0,54% 26.310,75 1,17% 0,85% 

65 

Παροχές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστης 250.594,64 8,61% 373.253,38 16,60% 12,61% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 45.708,37 1,57% 50.793,04 2,26% 1,91% 

67 
Παροχές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 50.468,48 1,73% 45.134,80 2,01% 1,87% 

68 Λοιπά  έξοδα 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

7 Επενδύσεις 858.376,91 29,51% 437.143,32 19,44% 24,47% 

71 

Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 76.674,12 2,64% 19.672,98 0,87% 1,76% 

73 Έργα 632.098,87 21,73% 409.697,72 18,22% 19,97% 
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74 
Μελέτες ,έρευνες, ειδικές 
δαπάνες 149.603,92 5,14% 7.772,62 0,35% 2,74% 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και 
λοιπές αποδόσεις 483.835,34 16,63% 147.591,78 6,56% 11,60% 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 483.835,34 16,63% 147.591,78 6,56% 11,60% 

82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

83 

Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
υπολοίπων Π.Ο.Ε 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.909.023,90 100,00% 2.249.082,36 100,00% 100,00% 

 

 

                   

   Στον πρώην Δήμο Άριος οι επενδύσεις ανέρχονται στο 44,59%  του  γενικού 

συνόλου των εξόδων και ξεπερνούν το αντίστοιχο ποσοστό των εξόδων χρήσης που 

ανέρχονται στο 43,22%. Στον πρώην Δήμο Αρφαρών τα έξοδα χρήσης ανέρχονται στο 

ποσοστό του 47,50% και οι επενδύσεις στο 36,11%. Στον πρώην Δήμο Θουρίας το 

ποσοστό των εξόδων χρήσης ισούται με 63,93% ενώ οι επενδύσεις είναι 24,47%. 

Συμπεραίνουμε ότι με εξαίρεση τον πρώην Δήμο Άριος οι άλλοι δύο δήμοι τείνουν  να 

καλύπτουν περισσότερο τρέχοντα έξοδα παρά να επενδύουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

5.1 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

     Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η δημόσια διοίκηση στην χώρα μας, 

συμπεριλαμβανομένου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δρα αρνητικά στην οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη. Οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, η έλλειψη ικανών στελεχών 

και η μη ανάληψη πρωτοβουλιών συμβάλουν στην αναποτελεσματικότητα του 

δημοσίου τομέα. 

     Παραδοσιακά στη δημόσια διοίκηση ακολουθείται το ιεραρχικό μοντέλο όπου το 

δημόσιο συμφέρον  υπερτερεί του ιδιωτικού συμφέροντος.  Στον αντίποδα βρίσκεται 

ο  όρος Δημόσιο Μανατζμεντ . Ο όρος αυτός αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ κατά το χρονικό 

διάστημα της προεδρίας του R. Reagan  και αναπτύχθηκε πιο έντονα στην Μ. 

Βρετανία  κατά την δεκαετία του  ’80, όταν κυβερνούσε η Θάτσερ . «Βασικό 

χαρακτηριστικό του όρου  είναι ότι ο κύριος ρόλος της Δημόσιας Διοικήσεως 

συνίσταται στην προσφορά υπηρεσιών και όχι στην άσκηση της εξουσίας μέσω 

αυταρχικών μεθόδων και άσκηση καταπιεστικών ελέγχων και ότι η αποστολή αυτή 

επιτυγχάνεται μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης των σκοπών της. ………. Σε αυτό 

το πλαίσιο η Δημόσια Διοίκηση   χωρίς να παραβλέπει  τις βασικές οργανωτικές αρχές 

της κλασσικής οργανώσεως δίνει έμφαση στην ευελιξία των οργανωτικών 

διαρθρώσεων καθώς και στις νεότερες απόψεις  ως προς τον χειρισμό του ανθρώπινου 

παράγοντα, στις μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης των αποδόσεων, στην 

υποκίνηση και στην συμμετοχή των εργαζομένων , στην καθιέρωση και στην επίτευξη 

των αντικειμενικών σκοπών». (Φαναριώτης, 1999:31-32) 

   Αυτό είχε ως συνέπεια αρχές και κανόνες του σύγχρονου επιστημονικού 

Μάνατζμεντ να εφαρμοστούν στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών και οργανισμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της 

κρατικής λειτουργίας. Αυτή η νέα μορφή της δημόσιας διοίκησης ονομάζεται  

Δημόσιο Μάνατζμεντ. Το νέο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση 

κρίνει  απαραίτητη την εφαρμογή των αρχών του  Δημοσίου Μάνατζμεντ σε αυτήν. 

Ωστόσο αδιαμφισβήτητα η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης επηρεάζεται από 
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πολιτικές κατευθύνσεις  εφόσον  η ανώτερη διοίκηση της αποτελείται από αιρετά 

όργανα. 

    Περαιτέρω, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας και δη η τοπική 

αυτοδιοίκηση λόγω της συνθετότητας τους απαιτούν σε πολλές περιπτώσεις την 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και την συμμετοχή  διάφορων 

εθελοντικών οργανισμών σε τομείς όπως η προστασία του γήρατος, η προστασία των 

καταναλωτών , η παιδική προστασία κλπ.  «Είναι γεγονός ότι η συνεχής διεύρυνση 

της τάσεως για ανάληψη από τον ιδιωτικό τομέα λειτουργιών, πολλές από τις οποίες 

παραδοσιακά ανήκαν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και η 

δυνατότητα σύγκρισης εκ μέρους των πολιτών , της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα με τις υπηρεσίες του ιδιωτικού 

τομέα, είχαν ως αποτέλεσμα την παράλληλη εισαγωγή στο σύστημα διοίκησης των 

δημοσίων υπηρεσιών, των βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών 

του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των αρχών του ανταγωνισμού και του 

προσανατολισμού της αποστολής και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ως 

προς την πελατεία» (Φαναριώτης, 1999:47).  

     Παράλληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής  και των 

τηλεπικοινωνιών, διευκολύνουν την οργάνωση της εργασίας καθώς και την ροή της 

πληροφορίας μέσα στο χώρο των υπηρεσιών . Ο πολίτης αντιμετωπίζεται πλέον ως 

πελάτης και όχι ως διοικούμενος. Η διοικητική μεταρρύθμιση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση έγινε με σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και της 

γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας . Περαιτέρω επιχειρείται η 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες στον πολίτη.  

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμοστούν οι παρακάτω 

διοικητικές πρακτικές  στην τοπική αυτοδιοίκηση: 

1. Διοίκηση μέσω στόχων 

2. Στρατηγικό μανατζμεντ 

3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
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5.2  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ 

 

    Η έννοια της  "Διοίκησης μέσω στόχων" (Management by objectives- M.B.O) 

συνίσταται  στο σύστημα διοίκησης  όπου καθορίζονται αντικειμενικοί στόχοι σε έναν 

οργανισμό και σε συνεργασία μάνατζμεντ και εργαζόμενοι εργάζονται για την 

επίτευξη τους έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και να επιβιώνει ο οργανισμός .  Τα 

βασικά σημεία της  διοίκησης μέσω στόχων είναι: 

 Ο σαφής καθορισμός των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού 

 Ο καθορισμός των μέσων με τα οποία θα επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι 

 Η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από την λειτουργία 

του οργανισμού 

 Η ενημέρωση του κοινού, ώστε να προβεί στην προτίμηση και επιλογή των 

υπηρεσιών του οργανισμού. 

    Στο σύστημα διοίκησης  M.B.O.  το προσωπικό – υφιστάμενοι συμμετέχουν στη 

διαδικασία καθιέρωσης των αντικειμενικών σκοπών και λήψεως των αποφάσεων και 

ως εκ τούτου για να αποδώσει πρέπει να έχει την αναγκαία στήριξη της ηγεσίας του 

οργανισμού.  Η αποτελεσματική ηγεσία είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

όλων των δυνατοτήτων του προσωπικού προς επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων και συνεπώς ο ρόλος της στην επιτυχία του M.B.O.  είναι 

καθοριστικός.  «Όπως ο πιλότος του αεροπλάνου καταρτίζει εκ των προτέρων το 

σχέδιο πτήσεως ώστε να εξασφαλίζει μία ασφαλή και έγκαιρη άφιξη στον προορισμό 

του, κατά τον ίδιο τρόπο και ο προϊστάμενος πρέπει να καθορίζει εκ των προτέρων 

τους στόχους και το σχέδιο δράσεως για την επίτευξή τους, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του» (Φαναριώτης ,1999: 206). 

       Το πλεονέκτημα της διοίκησης μέσω στόχων είναι ότι ορίζονται συγκεκριμένοι 

στόχοι και δεν χάνεται συνεπώς χρόνος και προσπάθεια σε λεπτομερειακά θέματα. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι διευκολύνουν τον έλεγχο και αποτελούν μέτρο της απόδοσης 

των εργαζομένων. Ενθαρρύνεται ακόμη η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και η 

συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα ,βελτιώνεται έτσι η συντονιστική λειτουργία των 

διευθυντικών στελεχών μέσα στο περιβάλλον του οργανισμού. 
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    Προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και  της 

βελτίωσης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπηρεσιών στην χώρας μας , 

ψηφίστηκε ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11-2-2004),  με τον οποίο καθιερώθηκε στις 

υπηρεσίες του Δημοσίου, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς 

και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού το σύστημα 

Διοίκησης μέσω Στόχων. Οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια από τα 

ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και να μεταφέρονται προς τα κατώτερα για 

την υλοποίησή τους. Με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης, η αξιολόγηση των υπηρεσιών και η μέτρηση της 

ικανοποίησης των πολιτών . 

       Για την εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων ακολουθούνται διαδοχικά τα εξής 

στάδια: 

 Ο Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο Διοίκησης κάθε φορέα στο τέλος  του έτους 

ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους στόχους του έτους που ακολουθεί. 

 Εν συνεχεία οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων αναλύουν τους στόχους και 

τους επιμερίζουν στα τμήματα. 

 Οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος σε συνεργασία με τους υφισταμένους τους  

καταλήγουν στη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων. Στον 

παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η διαδικασία της διοίκησης μέσω στόχων: 
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Πηγή: Η με αριθμ. Πρωτ..: ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27-12-2005 Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ (σελ.3) 

 

5.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 

   «Το Στρατηγικό μάνατζμεντ και το Μ.Β.Ο είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Το 

στρατηγικό μάνατζμεντ επεκτείνεται σε οργανωτικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη 

τους πελάτες, τις ομάδες στόχους , την ποιότητα του προϊόντος  και την τεχνολογία. 

Ενώ παραδοσιακά, η διοίκηση μέσω στόχων δίνει έμφαση στη σχέση ανάμεσα στον 

υφιστάμενο και στον προϊστάμενο , το Στρατηγικό μάνατζμεντ βασίζεται σε μια 

ομαδική προσέγγιση η οποία ρέει από το εταιρικό επίπεδο στο λειτουργικό επίπεδο 

της επιχείρησης».  ( Krueger,  2004:4) 

   Το Στρατηγικό μάνατζμεντ είναι εκείνο το σύνολο αποφάσεων και ενεργειών της 

διοίκησης που καθορίζει την μακροχρόνια απόδοση μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει 

την ανίχνευση του περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού), τη διαμόρφωση 

στρατηγικής (στρατηγικός σχεδιασμός), την υλοποίηση της στρατηγικής, την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο. (Hunger J., Wheelen Th.,2003:17) 
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    Με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/01-03-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ καθορίζεται 

η ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης  στις δημόσιες υπηρεσίες , ως εξής: 

1.Διαμόρφωση οράματος. Το όραμα σχετίζεται με την μελλοντική κατάσταση που 

θέλει να πετύχει ο οργανισμός ή η υπηρεσία και μπορεί να αφορά την πάροδο  3 έως 5 

ετών ή και πιο πολλών. 

2. Ορισμός της Αποστολής. Αφορά τον λόγο ύπαρξης και λειτουργίας της δημόσιας 

υπηρεσίας. 

3.Διαμόρφωση στρατηγικής. Η διοίκηση οφείλει να μετατρέψει το όραμα σε ένα 

σύνολο στόχων με την χρήση της S.W.O.T. Ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας σε 

σχέση με τις ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

4.Διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών, όπως φαίνονται στον πίνακα 

                                         ∆υνατά  Σηµεία     Αδύνατα Σηµεία 

 

                 Ευκαιρίες 

 

 

                   Απειλές  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 
                                    ΠΗΓΗ: Η με αριθμ. Πρωτ..:  ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/01-03-2007 Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ (σελ.. 12) 

 

 

 

 

 

Στρατηγικές  

∆υνατών 

Σηµείων- 

Ευκαιριών 

 

 

Στρατηγικές  

Αδύνατων 

Σηµείων- 

Ευκαιριών 

 

Στρατηγικές  

∆υνατών 

Σηµείων- 

Απειλών 

 

 

Στρατηγικές  

Αδύνατων 

Σηµείων- 

Απειλών 
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5.4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

  Η Διοίκηση ανθρώπινων πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, 

αφού οι άνθρωποι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Διοίκηση ανθρώπινων πόρων ασχολείται με την 

πρόβλεψη των αναγκών κάθε οργανισμού , έτσι ώστε να εξασφαλίζονται κάθε στιγμή 

οι κατάλληλοι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι από άποψη ποιότητας και ποσότητας, 

καθώς και η αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών.  Συνοψίζοντας, κύριο 

μέλημα της  Διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά 

με το πόσοι άνθρωποι χρειάζονται και τι είδους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

πρέπει να έχουν, ώστε να εκτελούν με επιτυχία τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 

στο πλαίσιο της εργασίας τους. 

    

Στόχοι της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων   

 Η διαρκής ανταγωνιστικότητα 

 Η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας 

 Η τήρηση νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων 

 Η εργασιακή ικανοποίηση και ανάπτυξη του προσωπικού 

 

  Στην τοπική αυτοδιοίκηση το ανθρώπινο κεφάλαιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της.  Σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να 

φανούν τα θετικά αποτελέσματα της διοικητικής μεταρρύθμισης η εισαγωγή 

στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε να 

παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη. Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, όπως όλοι οι 

υπάλληλοι του δημόσιου τομέα απολαμβάνουν προνόμια σε σχέση με τους 

υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα με κυριότερο, την μονιμότητα. Το γεγονός αυτό 

καθεαυτό σημαίνει ότι, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να θεσπίζει αυστηρά κριτήρια 

στην επιλογή του προσωπικού όπως και να επενδύει στην ενδυνάμωση του 

προκειμένου να εργάζεται για την προάσπιση του κοινού συμφέροντος. 
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   Η στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι 

ώστε να στηρίζει και να προωθεί μια διοίκηση προσανατολισμένη στην ποιότητα του 

παραγόμενου έργου και υπηρεσιών. Η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων προϋποθέτει την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών και 

μεθόδων, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τοπικής 

αυτοδιοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το σύνολο 

των εργαλείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων  στην τοπική αυτοδιοίκηση  

περιλαμβάνει: 

1.Προγραμματισμό του προσωπικού και επιλογή του με αξιοκρατικά κριτήρια 

   Πρέπει να υπάρχει μελλοντικός σχεδιασμός σε θέματα προσωπικού, όπως ο 

προγραμματισμός των προσλήψεων, η εκτίμηση των αποχωρήσεων , οι ανάγκες σε 

προσωπικό με επιστημονικές γνώσεις και τεχνογνωσία. Οι προσλήψεις πρέπει να 

διενεργούνται με διαφάνεια, κατόπιν διενέργειας προκηρύξεων του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), χωρίς πελατειακά κριτήρια. 

2.Ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού 

  Επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στα πλαίσια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου τεχνολογικού 

περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει πράξη η απλούστευση των διαδικασιών και η 

εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Η συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στα 

σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία. 

3. Αξιολόγηση του προσωπικού 

  Η αξιολόγηση του προσωπικού των δήμων ήδη βρίσκεται σε φάση  διαβούλευσης 

στη Κεντρική Κυβέρνηση . Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση 

πρέπει να είναι δίκαια και αντικειμενικά . Τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης 

θα διατηρούνται στο φάκελο του υπαλλήλου, θα επηρεάζουν την βαθμολογική εξέλιξη 

του και θα είναι συνδεδεμένα με τους στόχους που υπηρετεί ο υπάλληλος. 

 4.Θέσεις Ευθύνης  



111 
 

    Η επιλογή ατόμων για την υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης στους ΟΤΑ, όπως 

διευθυντών και προϊσταμένων υπηρεσιών , διενεργείται πλέον με την προκήρυξη των 

θέσεων και όχι με αποφάσεις του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου (άρθρο 5 του ν. 

3839/2010) 

5.Σύστημα Αμοιβών 

   Το σύστημα αμοιβών θα πρέπει αφενός να είναι δίκαιο παρέχοντας ίδια αμοιβή για 

ίδια εργασία, αφετέρου να παρέχει κίνητρα σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο για 

αύξηση της απόδοσης και επίτευξης στόχων. 

 

5.5 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 

    Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) αναφέρεται στη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση .  Ο 

πολίτης πλέον μπορεί να διεκπεραιώνει πολλές από τις υποθέσεις του ηλεκτρονικά 

χωρίς την φυσική παρουσία του στις δημόσιες υπηρεσίες. 

     Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος  "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες 

που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής 

τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους".  Η επίδραση των ΤΠΕ στον εκσυγχρονισμό 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης φαίνεται και από την μετονομασία του Υπουργείου 

Εσωτερικών σε “Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης”.  

   Με το ν. 3979/2011 "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις" 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των πολιτών να επικοινωνούν με το δημόσιο τομέα με την 

χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς επίσης ρυθμίζεται η 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το δημόσιο για τις 

ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους. Ο νόμος 

προδιαγράφει ένα πλαίσιο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με 

εμπλεκόμενους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (government , g),  , πολίτες (citizens, 

c) και επιχειρήσεις (business, b). Συνοπτικά οι σχέσεις αυτές περιγράφονται και ως 

g2g, g2b, g2c. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει: 
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 Στην απλούστευση των διαδικασιών και στην μείωση της  γραφειοκρατίας. 

 Στην μείωση της διαφθοράς και στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης προς 

τον δημόσιο τομέα. Οι δημόσιοι φορείς πλέον υποχρεούνται να αναρτούν τις 

αποφάσεις τους.   

 Στην μείωση του συναλλακτικού κόστους με τους πολίτες και στην 

εξασφάλιση εργατοωρών. 

 Στην επικοινωνία και την διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

   Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο κάθε φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να 

διατηρεί δικτυακό τόπο με τις κατάλληλες εφαρμογές για την ηλεκτρονική υποβολή 

αιτημάτων, την ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας του αιτήματος, τις  

ηλεκτρονικές πληρωμές ,την διαδικτυακή ενημέρωση, την διατύπωση ερωτημάτων. 

 

   Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από την διαλειτουργικότητα που 

σημαίνει ότι  όλοι οι φορείς του Δημοσίου τομέα θα συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς 

περιορισμούς  έτσι ώστε τα πληροφοριακά τους συστήματα να ανταλλάσουν μεταξύ 

τους δεδομένα . Σκοπός  της διαλειτουργικότητας είναι ο πολίτης να λαμβάνει το 

τελικό προϊόν που αιτείται, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί σε διαφορετικές 

υπηρεσίες καθώς αυτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων τους. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 

ενταχθούν σε ενιαία κέντρα δεδομένων, με κοινή διαχείριση και κανόνες, που θα 

επιτρέπουν ενιαία πρόσβαση. 

    Οι φορείς του δημόσιου τομέα φροντίζουν για την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Παράλληλα είναι υπεύθυνοι για την πρόσβαση σε αυτές όλων των 

πολιτών , χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ψηφιακά 

αναλφάβητους και τα άτομα με αναπηρία.  

    Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας στη 

συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών, με την έννοια της 

διασφάλισης των πολιτών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων ή από 

χρήση που δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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        Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχεδιάσθηκε η Εθνική Πύλη 

Δημόσιας Διοίκησης "ermis" προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο "ermis" αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική 

Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό το γενικότερο εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας .Μέσω της εθνικής πύλης "ermis" μπορούν όσοι πολίτες που είναι 

δημότες στους δήμους που έχουν ενταχθεί στο εθνικό δημοτολόγιο να πάρουν on – 

line βεβαίωση γέννησης , οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας. Παράλληλα το  

Εθνικό Δημόσιο Δίκτυο («ΣΥΖΕΥΞΙΣ») σκοπό έχει να προσφέρει τηλεματικές και 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με 

παρουσία σε περίπου 4.500 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου 

Τομέα και σκοπό έχει να προάγει την μεταξύ τους επικοινωνία καθώς και να 

συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του πολίτη παρέχοντας φιλικά προς τον χρήστη 

συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. Στόχος 

είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

  Από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας 

συμπεραίνουμε ότι σε γενικές γραμμές έχει καλή ρευστότητα , στηρίζεται σε ίδια 

κεφάλαια και μπορεί και καλύπτει τις υποχρεώσεις του. Γενικότερα εμφανίζει 

πλεονάσματα , με εξαίρεση τα έτη 2010 και 2012. Παράλληλα είναι εμφανές ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του προέρχεται από επιχορηγήσεις της 

κεντρικής κυβέρνησης και οι δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες υπερτερούν των 

επενδύσεων. 

    Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης και η ανάγκη της δημοσιονομικής 

προσαρμογής εξαιτίας της κρίσης,  έφερε μια σειρά από αλλαγές στο Δήμο 

Καλαμάτας . Το αντικείμενο του Δήμου διευρύνθηκε καθώς προστέθηκαν τρείς νέοι 

δήμοι  και μεταβιβάσθηκαν  σε αυτόν καινούργιες  αρμοδιότητες .  Προστέθηκαν νέα 

διοικητικά όργανα όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή. 

Παράλληλα , συγχωνευτήκαν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ενώ υπόκειται 

πλέον σε μια σειρά ελέγχων που αυξάνουν το διαχειριστικό του κόστος. Επιπρόσθετα 

ενισχύθηκε η διαφάνεια καθώς όλες οι αποφάσεις υποχρεωτικά αναρτώνται στο 

πρόγραμμα Διαύγεια. 

    Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εμφανές ότι γίνεται ολοένα και 

σημαντικότερος, καθώς οι δήμοι καλούνται να αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης της 

χώρας  διατηρώντας παράλληλα την οικονομική τους αυτονομία. Ωστόσο όπως είδαμε 

μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής τους προέρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις. Η 

ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία για να αναπτύξει 

τοπικές αυτόνομες πολιτικές.   

    Οι Δήμοι οφείλουν να εξεύρουν λύσεις για το πώς θα νοικοκυρεύουν τα του οίκου 

τους. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας τους και 

στην  παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν στην 

τοπική αυτοδιοίκηση αρχές του δημοσίου μανατζμεντ. Ο πολίτης πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως πελάτης και στόχος θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της 

ωφέλειας που λαμβάνει από τις υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να είναι 

διατεθειμένος να εξοφλεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις.  Η αύξηση της 

αποδοτικότητας τους σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών 
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προγραμμάτων και τον προσανατολισμό στις τοπικές επενδύσεις για την ανάπτυξη 

του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας είναι μερικοί από τους στόχους που θα 

πρέπει να θέτουν οι δήμοι έτσι ώστε να  μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

ανάγκες . 
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