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Περίληψη 

Στην εν λόγω εργασία μελετήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση των δήμων 

Σύρου και Τήνου για την περίοδο 2015-2018 μέσω της αξιοποίησης του εργαλείου των 

αριθμοδεικτών. 

Ειδικότερα, ένα βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι η ιδιαίτερα 

ικανοποιητική ρευστότητα και των δύο δήμων, σε αντίθεση με το πεδίο της 

αποδοτικότητας, όπου χρειάζεται σημαντική βελτίωση από τους δήμους, καθώς και οι 

δύο εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στο πεδίο αυτό, απόρροια της ύπαρξης ιδιαίτερα 

χαμηλών τιμών στους αριθμοδείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους, αποδοτικότητας 

ενεργητικού και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το πεδίο της δραστηριότητας, αδύναμα 

σημεία και για τους δύο δήμους είναι οι χαμηλές τιμές στους αριθμοδείκτες ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, καθώς οι υπό εξέταση δήμοι 

εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στο πεδίο αυτό, κάτι το οποίο καθιστά ζωτικής 

σημασίας την λήψη μέτρων από την πλευρά τους για τη βελτίωση της ικανότητας 

δημιουργίας εσόδων μέσω της μεγαλύτερης και πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των 

στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων τους. 

Τέλος, σχετικά με το πεδίο της δομής κεφαλαίων,  ιδιαίτερα θετικό και για τους 

δύο εξεταζόμενους δήμους είναι το γεγονός ότι βασίζουν τη λειτουργία τους κατά 

κύριο λόγο στα ίδια κεφάλαια και όχι στα δανειακά κεφάλαια, με συνέπεια να μην 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα ως προς τη μελλοντική βιωσιμότητά 

τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αριθμοδείκτες, χρηματοοικονομική ανάλυση, δήμοι, ρευστότητα 
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Abstract 

In this paper, the financial analysis of the municipalities of Syros and Tinos for 

the period 2015-2018 was studied through the utilization of the tool of financial ratios. 

In particular, a key conclusion of the work in question is the highly satisfactory 

liquidity of both municipalities, in contrast to the field of profitability, where significant 

improvement is needed from the two municipalities in question, as both municipalities 

show a significant lag in this field, consequence of the existence of particularly low 

values in the ratios of net profit margin, return on assets and return on equity. 

On the other hand, in terms of the field of activity, weak points for both 

municipalities are the low values in the ratios of speed of asset turnover and equity, and 

both municipalities show a significant lag in this field, which makes it vital taking steps 

on their part to improve their revenue generation capacity through greater and more 

efficient utilization of their assets and equity. 

Finally, as far as the field of capital structure is concerned, the fact that they 

base their operations primarily on equity and not on loan capital is particularly positive 

for both municipalities under consideration, so that they do not appear to face 

significant issues in terms of their future sustainability. 

 

Keywords: Financial ratios, financial analysis, municipalities, liquidity 
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Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική 

ανάλυση του δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του δήμου Τήνου για τη χρονική περίοδο 

μεταξύ των ετών 2015 και 2018 μέσα από την αξιοποίηση του εργαλείου της ανάλυσης 

των αριθμοδεικτών, το οποίο είναι από τα πλέον δημοφιλή εργαλεία 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης σήμερα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

παράθεση μιας σειράς από συμπεράσματα σχετικά με τις πλέον σημαντικές πτυχές 

λειτουργίας των εν λόγω δήμων και συγκεκριμένα θα μελετηθούν μέσω της ανάλυσης 

αριθμοδεικτών τα πεδία της ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας και δομής 

κεφαλαίων των εν λόγω δήμων. 

Η ανάλυση αριθμοδεικτών όπως θα αναλυθεί και στην συνέχεια της εν λόγω 

εργασίας είναι μια ιδιαίτερα απλή και χρήσιμη ανάλυση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τις διάφορες πτυχές λειτουργίας των εξεταζόμενων δήμων, ενώ 

αποτελεί και τη βάση για τη εξαγωγή προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική 

χρηματοοικονομική τους κατάσταση. 

Όσον αφορά την δομή της διπλωματικής εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο θα 

συντελεστεί παράθεση ορισμένων βασικών εννοιών γύρω από τη χρηματοοικονομική 

ανάλυση, όπως είναι ενδεικτικά η έννοια και η χρησιμότητά της, οι μέθοδοι ανάλυσης, 

ενώ θα εξετασθεί και η έννοια της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, καθώς επίσης και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει η ανάλυση των αριθμοδεικτών. 

Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο θα συντελεστεί αναφορά στο θεωρητικό 

υπόβαθρο των αριθμοδεικτών που θα μελετηθούν στην εν λόγω εργασία, ενώ στο τρίτο 

κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στους δύο εξεταζόμενους δήμους. 

Στη συνέχεια στο κεφάλαιο τέσσερα θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των 

αριθμοδεικτών, ενώ η εργασία θα κλείσει με την παρουσίαση των κυριότερων 

ευρημάτων και των βιβλιογραφικών παραπομπών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την 

εργασία. 
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1. Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης 

 

1.1 Χρησιμότητα οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και κατέχουν 

μεγάλη χρησιμότητα σχετικά με την διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, όπως ο δανεισμός 

και επένδυση. Είναι σημαντικό όχι μόνο να υπάρχουν οι οικονομικές πληροφορίες, 

αφού παράλληλα η αποτελεσματική ανάλυση τέτοιων πληροφοριών είναι μέγιστης 

σημασίας για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ο Gibson (1992) τόνισε ότι η χρήση οικονομικών καταστάσεων στην 

αποτελεσματική διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων είναι θεμελιώδης και ωφελεί 

τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους εφευρέτες. Ομοίως, οι Carraher και Van 

Auken (2013) υποστήριξαν ότι, οι οικονομικές καταστάσεις επιτρέπουν επίσης στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν οικονομικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας 

τες, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή αίσθηση των οικονομικών τάσεων μιας 

οικονομικής οντότητας και να αξιολογήσουν το προφίλ κινδύνου και τις επενδυτικές 

ευκαιρίες καθώς και τις δυνατότητες μιας οικονομικής οντότητας. 

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μερικές φορές 

αποτυγχάνουν να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την αξιολόγηση των 

οικονομικών καταστάσεων κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων (Vanauken et. al, 

2017). Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των οικονομικών 

καταστάσεων δεν απαιτεί μόνο έγκαιρα προετοιμασμένες καταστάσεις, αλλά 

χρειάζεται συνάμα τεχνογνωσία για τη χρήση αυτών των καταστάσεων για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων (Horngren, et. al., 2009). 

Συγκριτικά, η λήψη επενδυτικών αποφάσεων χωρίς την χρήση αυτών των 

καταστάσεων μπορεί να προκαλέσει νομισματική δυσπραγία και αποτυχία των 

οικονομικών στόχων της οικονομικής οντότητας (Van Praag, 2003). 
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Οι Adomako et. al. (2015) από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι η έλλειψη 

χρηματοοικονομικής παιδείας των ιδιοκτητών οδηγεί στην αποτυχία της σωστής λήψης 

αποφάσεων μέσω της χρήσης των οικονομικών καταστάσεων, αφού μπορεί να μην 

είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αποφάσεις 

στην οικονομική οντότητα. 

Κατά συνέπεια, οι λανθασμένες αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και άρα, την οικονομική τους απόδοση και ευμάρεια 

(Timmons and Spinelli, 2004). Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προηγούμενων ή των τρεχόντων 

αποφάσεων, γεγονός που συνεπικουρεί στην διαχείριση των επιχειρήσεων με 

αποτελεσματικότερο τρόπο (Breen et. al., 2004). Η έγκυρη αλλά και η ακριβής 

αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των 

οικονομικών στόχων καθώς και για την αποφυγή αποτυχίας και οικονομικής 

δυσπραγίας (Wiklund and Shephard, 2005). 

 

1.2 H έννοια και η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αναφέρεται στην ανάλυση των έργων και των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των οικονομικών 

καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας, η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τις σημειώσεις λογαριασμών ή 

οικονομικούς δείκτες σχετικούς με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, της απόδοσης 

και της παρούσας και μελλοντικής τάσης της οικονομικής οντότητας. Αποτελεί λοιπόν 

μια ανάλυση ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων όπως οι 

επενδύσεις και ο προγραμματισμός έργων και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, για ένα χρηματοοικονομικό manager, ο οποίος απασχολείται είτε 

σε οικονομική οντότητα είτε σε δημόσιο φορέα, η χρηματοοικονομική ανάλυση 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο προσφέροντας σε αυτόν τα ακόλουθα (CFI 

Team, 2020): 
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 Αξιολόγηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας της οικονομικής οντότητας. 

 Ανάλυση των οικονομικών δυνάμεων και αδυναμιών και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της οικονομικής οντότητας. 

 Ανάλυση της τρέχουσας θέσης της οικονομική οντότητας. 

 Εκτίμηση του είδους των περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται στην 

κατοχή μιας οικονομικής οντότητας, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων που 

οφείλει προς τρίτους. 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα μετρητών που κατέχει η 

οικονομική οντότητα και πόσο χρέος έχει σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 Εξετάζει τα μεγέθη του αποθέματος που διαθέτει αλλά και τις υποχρεώσεις 

προς τους οφειλέτες που έχει η οικονομική οντότητα. 

Αντίστοιχα, για τους επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε επενδύσεις σε έναν 

φορέα ή μια οικονομική οντότητα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά τους 

τόσο σχετικά με την τρέχουσα κερδοφορία όσο και με την προβλεπόμενη κερδοφορία 

στις μελλοντικές χρονικές στιγμές. Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει σημαντική 

βοήθεια ως προς την διεξαγωγή προβλέψεων σχετικά με την πιθανότητα αποτυχίας 

αλλά ακόμα και χρεοκοπίας των επιχειρήσεων και των φορέων (Νιάρχος, 2004). 

Τέλος, η οικονομική ανάλυση βοηθά την ανώτατη διοίκηση στα ακόλουθα 

(Νιάρχος, 2004): 

 Να αξιολογήσει εάν οι πόροι της οικονομικής οντότητας χρησιμοποιούνται με 

τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

 Αν η οικονομική κατάσταση της οικονομικής οντότητας είναι υγιής. 

 Για τον προσδιορισμό της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εργασιών της 

οικονομικής οντότητας. 

 Αξιολόγηση της απόδοσης των απασχολούμενων ατόμων. 

 Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών της οικονομικής οντότητας. 
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1.3 Μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

Είναι γεγονός, ότι με βάση τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία έχουν 

διατυπωθεί διάφορες μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης, εντούτοις οι τρεις 

σημαντικότερες μέθοδοι είναι οι εξής ακόλουθες (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015): 

 Κάθετη ανάλυση 

 Οριζόντια ανάλυση 

 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Σε ό,τι αφορά την κάθετη ανάλυση, αυτός ο τύπος χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης περιλαμβάνει την εξέταση διαφόρων στοιχείων της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τη διαίρεση τους με τα έσοδα για να 

εκφραστούν ως ποσοστό, ενώ αντίθετα όσον αφορά τον ισολογισμό, κάθε μέγεθος του 

υπολογίζεται με βάση το συνολικό ενεργητικό / παθητικό. 

Για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μορφής 

ανάλυσης, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο τα αποτελέσματα που έχουμε 

υπολογίσει, να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων εταιρειών του ίδιου 

κλάδου (αν πρόκειται για εταιρείες) ή δημόσιων φορέων (εάν πρόκειται για δημόσιους 

φορείς, όπως οι δήμοι που θα εξεταστούν εργασία) για να εξάγουμε το συμπέρασμα 

του αν αποδίδει καλά η εταιρεία ή ο φορέας (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Αυτή η διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε χρηματοοικονομικό 

αναλυτή, ώστε να προβεί σε σύγκριση των εταιρειών και των φορέων διαφορετικών 

μεγεθών, αξιολογώντας με αυτό τον τρόπο τα οικονομικά τους περιθώρια (Βασιλείου 

και Ηρειώτης, 2015). 

Σε ότι αφορά δε την οριζόντια ανάλυση, αυτή συνδέεται με τη λήψη των 

οικονομικών δεδομένων μιας χρονικής περιόδου ετών και τη σύγκριση μεταξύ τους, με 

σκοπό τον προσδιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης που εμφανίζει η εταιρεία ή ο φορέας 

που μελετάται. Αυτή η ανάλυση παρέχει σημαντική βοήθεια σε έναν 

χρηματοοικονομικό αναλυτή, ώστε  να  εντοπίσει κατά πόσον η εξεταζόμενη οντότητα 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ή παρακμής  (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Ουσιαστικά, μέσω της οριζόντιας ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, 

ένας επενδυτής είναι σε θέση να δει πραγματικά δεδομένα για πολλά συνεχόμενα έτη 
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έχοντας την δυνατότητα να συγκρίνει κάθε στοιχείο, ενώ με βάση αυτά θα είναι σε 

θέση να προβλέψει το μέλλον και να κατανοήσει την τάση  που διαμορφώνεται 

(Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Παράλληλα, ένας επενδυτής δεν είναι απαραίτητο να κατέχει ειδικές 

οικονομικές δεξιότητες για να διαπιστώσει τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του 

τρέχοντος και του περασμένου έτους (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την ανάλυση αριθμοδεικτών, αυτή χρησιμοποιεί τα 

δεδομένα που περιέχονται σε χρηματοοικονομικά έγγραφα όπως ο ισολογισμός και η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για να αξιολογήσει την οικονομική ευρωστία μιας 

οικονομικής οντότητας. Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί δείκτες βοηθούν τους ιδιοκτήτες 

των επιχειρήσεων αλλά και τους διάφορους επενδυτές, να αξιολογήσουν την 

κερδοφορία, τη φερεγγυότητα, την αποτελεσματικότητα, την κάλυψη κεφαλαίου, την 

αγοραία αξία κλπ. (Carlson, 2022). 

Οι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν τους διευθυντές 

επιχειρήσεων, τους ιδιοκτήτες και τους πιθανούς επενδυτές να αναλύουν και να 

συγκρίνουν την οικονομική υγεία ενός οργανισμού. Αποτελούν ένα εργαλείο που 

καθιστά δυνατή την οικονομική ανάλυση σε όλο το εύρος της ιστορίας μιας 

οικονομικής οντότητας, ενός κλάδου ή ενός επιχειρηματικού τομέα (Carlson, 2022). 

Εν κατακλείδι, η ανάλυση αριθμοδεικτών χρησιμοποιεί τα δεδομένα που 

συλλέγονται από αυτούς τους δείκτες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση 

της κερδοφορίας, της φερεγγυότητας και της ρευστότητας μιας οικονομικής οντότητας 

(Carlson, 2022). 

 

1.4 Χρησιμότητα ανάλυσης αριθμοδεικτών 

 

Όντας μία από τις απλούστερες τεχνικές, η ανάλυση αριθμοδεικτών είναι 

συνήθως το πρώτο βήμα στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και της 

ικανότητας κερδοφορίας μιας οικονομικής οντότητας, ενώ επιπρόσθετα παρέχει τις 

βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ρευστότητας, τη φερεγγυότητα, 

τη δομή των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων της, την αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης και τον βαθμό επιτυχίας αυτής. 



17 
 

Η ανάλυση αριθμοδεικτών βασίζεται στη μελέτη διαφορετικών σχέσεων 

μεταξύ λογικά συνδεδεμένων στοιχείων του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων και 

άλλων σχετικών πληροφοριών. Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης αριθμοδεικτών είναι 

να επιτρέψει την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας οικονομικής 

οντότητας, καθώς και τις τάσεις και τις μεταβολές στην οικονομική κατάσταση μιας 

οικονομικής οντότητας (Knezevic et al., 2001). 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικούς 

δείκτες για να προσδιορίσουν την οικονομική υγεία μιας οικονομικής οντότητας – την 

οικονομική της κατάσταση και την κερδοφορία της (Andrijasevic and Pasic, 2014). 

Αυτοί οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται με απώτερο σκοπό την διεξαγωγή συγκρίσεων, 

οι οποίες είναι σίγουρα πιο χρήσιμες από τους ίδια τα δεδομένα σε απόλυτους αριθμούς 

(Andrijasevic and Pasic, 2014). 

 

1.5 Πλεονεκτήματα ανάλυσης αριθμοδεικτών 

 

Με την σωστή χρήση της, η ανάλυση αριθμοδεικτών εντοπίζει και διαφωτίζει 

πολλά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια οικονομική οντότητα, αλλά 

επίσης υπογραμμίζει και τονίζει τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν. Οι αριθμοδείκτες 

είναι ουσιαστικά πληροφοριοδότες, καθώς εφιστούν την προσοχή των διοικήσεων σε 

θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και θεραπείας. 

Μερικά πλεονεκτήματα της ανάλυσης αριθμοδεικτών είναι τα ακόλουθα 

(Andrijasevic and Pasic, 2014): 

 Η ανάλυση αριθμοδεικτών βοηθά στο να επικυρωθούν ή να απορριφθούν τυχόν 

αποφάσεις που συνδέονται με το πεδίο της χρηματοδότησης, καθώς επίσης και 

με τα πεδία των επενδύσεων και της λειτουργίας της οικονομικής οντότητας 

που μελετάται. Συνοψίζει τις οικονομικές καταστάσεις σε συγκριτικά στοιχεία, 

βοηθώντας έτσι τη διοίκηση να προβεί σε σύγκριση και αξιολόγηση της 

οικονομικής της θέσης, καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι 

αποφάσεις της. 

 Η ανάλυση αριθμοδεικτών συμβάλει στην απλοποίηση πολύπλοκων 

λογιστικών καταστάσεων, αλλά και οικονομικών δεδομένων σε πιο απλούς 
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αριθμοδείκτες λειτουργικής απόδοσης, οικονομικής απόδοσης, φερεγγυότητας, 

μακροπρόθεσμων θέσεων κ.λπ. (Andrijasevic and Pasic, 2014). 

 Η ανάλυση αριθμοδεικτών βοηθά στο να εντοπιστούν οι πλέον προβληματικές 

περιοχές, ενώ παράλληλα φέρνει την προσοχή της διοίκησης στους τομείς που 

χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις και αποφάσεις. Ένα σημαντικό τμήμα των εν 

λόγω πληροφοριών χάνονται στις σύνθετες λογιστικές καταστάσεις με 

συνέπεια οι αριθμοδείκτες να παρέχουν σημαντική βοήθεια στον εντοπισμό 

τέτοιου είδους προβλημάτων. 

 Η ανάλυση αριθμοδεικτών επιτρέπει στους διοικούντες της οικονομικής 

οντότητας να πραγματοποιούν συγκρίσεις με άλλες εταιρείες, βιομηχανικές 

μονάδες, φορείς, αλλά και να γίνονται ενδοεταιρικές συγκρίσεις κ.λπ. Αυτό θα 

βοηθήσει τον οργανισμό να κατανοήσει καλύτερα τη δημοσιοοικονομική του 

θέση στην οικονομία. 

 Η ανάλυση αριθμοδεικτών κατευθύνει αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές 

αποφάσεις μιας οικονομικής οντότητας με βάση την ποσοστιαία αξία της. Ως 

αποτέλεσμα, οι εταιρείες μπορούν είτε να ενθαρρύνουν είτε να αποθαρρύνουν 

μια διευθυντική πολιτική ανάλογα με την αξία που έχει υποδείξει η ανάλυση 

αναλογιών (Andrijasevic and Pasic, 2014). 

 Επιπλέον, η ανάλυση αριθμοδεικτών καθιστά ευκολονόητα τα στοιχεία σε μια 

οικονομική κατάσταση, μετατρέποντάς τα σε απλοποιημένους δείκτες και 

ποσοστά. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στους οργανισμούς να λαμβάνουν 

γρήγορες αποφάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, όποτε 

αυτό κριθεί απαραίτητο (Andrijasevic and Pasic, 2014). 

 Τέλος, η ανάλυση αριθμοδεικτών διευκολύνει και απλοποιεί τους δρόμους 

λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τα μειονεκτήματα και τα δυνατά 

σημεία των οικονομικών λειτουργιών. Δεδομένου ότι η ανάλυση αναλογιών 

υποδεικνύει επίσης τον παράγοντα ανάπτυξης ενός οργανισμού, φέρνει 

αρκετούς επιχειρησιακούς τομείς υπό το πρίσμα της διαχείρισης. 

Συνεπακόλουθα, οι φορείς λήψης αποφάσεων σε μια οικονομική οντότητα 

μπορούν να προσδιορίσουν με, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα 

μειονεκτήματα που αυτή παρουσιάζει (Andrijasevic and Pasic, 2014). 
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1.6 Μειονεκτήματα ανάλυσης αριθμοδεικτών 

 

Εκτός των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ανάλυση 

αριθμοδεικτών παρουσιάζει και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα (CFI Team, 2022): 

 Ιστορικές πληροφορίες: Η ανάλυση αριθμοδεικτών είναι βασισμένη σε 

πληροφορίες που προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των 

προηγούμενων χρήσεων των υπό εξέταση οικονομικών οντοτήτων. Κατά 

συνέπεια, είναι πιθανόν τα ευρήματα της ανάλυσης αριθμοδεικτών να μην 

αποτελούν αντιπροσωπευτικές ενδείξεις σχετικά με την μελλοντική 

χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής οντότητας. 

 Πληθωριστικές επιπτώσεις: Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται 

περιοδικά και, ως εκ τούτου, υπάρχουν χρονικές διαφορές μεταξύ κάθε 

έκδοσης. Εάν ο πληθωρισμός έχει μεταβληθεί μεταξύ των διαφορετικών 

χρονικών περιόδων που μελετάται, τότε είναι βέβαιο ότι οι μεταβολές αυτές 

στον πληθωρισμό δεν αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις των 

οντοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αριθμοδείκτες που συνδέονται για 

διαφορετικές περιόδους δεν εμφανίζουν συγκρισιμότητα μεταξύ τους, 

απόρροια της αδυναμίας προσαρμογής τους στον πληθωρισμό. 

 Αλλαγές στο πεδίο των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται: Είναι 

γεγονός, ότι εάν μια οικονομική οντότητα έχει προβεί σε αλλαγή των 

λογιστικών πολιτικών και διαδικασιών της μεταξύ των χρονικών περιόδων που 

μελετάται, το στοιχείο αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική 

πληροφόρηση. Άμεση συνέπεια αυτού, είναι ότι οι βασικές 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 

αριθμοδεικτών εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές και τα οικονομικά 

αποτελέσματα μετά τις μεταβολές αυτές δεν εμφανίζουν πραγματική 

συγκρισιμότητα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα προ των εν λόγω μεταβολών. 

Συνεπώς, είναι αναγκαίο ο αναλυτής να έχει λάβει όλη εκείνη την απαραίτητη 

ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, για τις οποίες 

όμως γίνεται συνήθως αναφορά στο πεδίο των σημειώσεων στην οικονομική 

έκθεση της οντότητας που εξετάζεται. 

https://corporatefinanceinstitute.com/about-cfi/
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 Λειτουργικές αλλαγές: Μια οικονομική οντότητα είναι δυνατόν να προβεί σε 

σημαντική αλλαγή σχετικά με το πεδίο της λειτουργικής της δομής, από τη 

στρατηγική της αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι το τελικό πωλούμενο προϊόν. Στην 

περίπτωση πραγματοποίησης σημαντικών αλλαγών στο λειτουργικό πεδίο, η 

σύγκριση των αριθμοδεικτών πριν και μετά τη λειτουργική αλλαγή είναι 

ιδιαίτερα πιθανόν να οδηγήσει στην ύπαρξη συμπερασμάτων παραπλανητικών 

αναφορικά, τόσο με την απόδοση, όσο και με τις προοπτικές για το μέλλον της 

οικονομικής οντότητας που εξετάζεται. 

 Εποχιακές επιδράσεις: Ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής είναι αναγκαίο να 

λαμβάνει γνώση για τους εποχιακούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 

λειτουργήσουν περιοριστικά σχετικά με την ανάλυση αριθμοδεικτών. Η εν 

λόγω αδυναμία προσαρμογής της ανάλυσης αριθμοδεικτών στις επιπτώσεις της 

εποχικότητας είναι ιδιαίτερα πιθανόν να οδηγήσει σε εσφαλμένες ερμηνείες 

σχετικά με τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την ανάλυση. 

 Χειρισμός οικονομικών καταστάσεων: Η ανάλυση αριθμοδεικτών βασίζεται σε 

πληροφορίες που αναφέρονται από την οικονομική οντότητα στις οικονομικές 

της καταστάσεις. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να παραποιηθούν από τη 

διοίκηση της οικονομικής οντότητας για να αναφέρουν ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα σε σχέση με την πραγματική της απόδοση. Ως εκ τούτου, η 

ανάλυση αριθμοδεικτών μπορεί να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την 

πραγματική φύση της οικονομικής οντότητας, καθώς η εσφαλμένη παρουσίαση 

των πληροφοριών δεν εντοπίζεται με απλή ανάλυση. Είναι σημαντικό ένας 

αναλυτής να γνωρίζει αυτούς τους πιθανούς χειρισμούς και να αφιερώνει πάντα 

χρόνο και εκτενή επιμέλεια πριν καταλήξει σε συμπεράσματα (CFI Team, 

2022). 

 

1.7 Κατηγορίες αριθμοδεικτών 

 

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών είναι οι εξής ακόλουθες: 

 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

https://corporatefinanceinstitute.com/about-cfi/
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 Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων 

Ειδικότερα, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αντανακλούν την ικανότητα της 

οικονομικής οντότητας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της καθώς 

αυτές καθίστανται απαιτητές. Δεδομένου ότι η ρευστότητα είναι βασική για την 

απρόσκοπτη συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί ο βαθμός ρευστότητας του οργανισμού. 

Η ρευστότητα λοιπόν είναι ύψιστης σημασίας, αφού αποτελεί σημαντικότατο 

στοιχείο της λειτουργίας μιας οικονομικής οντότητας. Ένας οργανισμός μπορεί να έχει 

υψηλό επίπεδο μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και σημαντικό καθαρό 

εισόδημα, αλλά εάν δεν έχει αρκετά διαθέσιμα μετρητά ή και περιουσιακά στοιχεία 

που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά αρκετά γρήγορα, δεν θα μπορεί να συνεχιστεί 

η εύρυθμη καθημερινή οικονομική λειτουργία (Lesakova, 2007). 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας εξετάζουν το τρέχον τμήμα του ισολογισμού: 

κυκλοφορούν ενεργητικό και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η σιωπηρή υπόθεση είναι 

ότι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων. 

Αντίστοιχα, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας χρησιμοποιούνται για την 

μέτρηση της ταχύτητας με την οποία οι διάφοροι λογαριασμοί μετατρέπονται σε 

πωλήσεις ή μετρητά (Νιάρχος, 2004). 

Τα μέτρα ρευστότητας είναι γενικά ανεπαρκή λόγω της σύνθεσης των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της οικονομικής οντότητας (Lesakova, 2007). 

Από την άλλη πλευρά, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι μείζονος 

σημασίας, μια που υποδεικνύουν εάν η οικονομική οντότητα πραγματοποιεί επιτυχώς 

τον βασικό σκοπό δημιουργίας της, δηλαδή να πραγματοποιήσει κέρδος και να παρέχει 

απόδοση στους επενδυτές της (Νιάρχος, 2004). 

Υπάρχουν πολλά μέτρα αποδοτικότητας και κάθε ένα σχετίζεται με τις 

αποδόσεις της οικονομικής οντότητας σε σχέση με τις πωλήσεις, τα περιουσιακά 

στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια ή την αξία της μετοχής (Lesakova, 2007). 
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Ουσιαστικά, οι εν λόγω αριθμοδείκτες επιτρέπουν την αξιολόγηση των κερδών 

της οικονομικής οντότητας, κάτι το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ένας 

οργανισμός χωρίς κέρδη μπορεί να δυσκολευτεί σημαντικά στο να προσελκύσει 

εξωτερικό κεφάλαιο από επενδυτές. Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσεως της οικονομικής οντότητας δείχνει τα συνολικά κέρδη που αποκόμισε η 

οικονομική οντότητα κατά την προηγούμενη οικονομική περίοδο (Lesakova, 2007). 

Τέλος, οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίου χρησιμεύουν για την ανάλυση της 

μακροπρόθεσμης οικονομικής θέσης μιας οικονομικής οντότητας. Είναι επίσης 

γνωστοί ως αριθμοδείκτες φερεγγυότητας ή κεφαλαιακής διάρθρωσης. Επίσης, πολλοί 

οικονομικοί αναλυτές ενδιαφέρονται για τη σχετική χρήση του χρέους και των ιδίων 

κεφαλαίων στην οικονομική οντότητα. Ως χρέος, αναφερόμαστε στον εξωτερικό 

δανεισμό από την οικονομική οντότητα (Γκίκας, 2002). 

Η θέση του χρέους ενός οργανισμού, υποδεικνύει το ποσό των χρημάτων άλλων 

ανθρώπων ή και οργανισμών που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια δημιουργίας 

κερδών. Τα μακροπρόθεσμα χρέη έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομική οντότητα, 

καθώς αναμένεται να γίνει δέσμευση κεφαλαίου για την πληρωμή περιοδικών τόκων 

μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, πρέπει να προγραμματιστεί η αποπληρωμή των πιθανών  

δανείων που υπάρχουν, έως την ημερομηνία λήξης τους (Lesakova, 2007). 

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των πιστωτών πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από 

τη διανομή των κερδών στους μετόχους, οι υπάρχοντες και οι υποψήφιοι μελλοντικοί 

μέτοχοι, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο βαθμό οφειλής και στην ικανότητα 

αποπληρωμής των χρεών. Οι δανειστές ανησυχούν επίσης για το χρέος ενός 

οργανισμού αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η αποπληρωμή. Ως εκ 

τούτου, η φερεγγυότητα της οικονομικής οντότητας χρήζει ιδιαίτερης εξέτασης και 

συντελείται μέσω της εν λόγω κατηγορίας αριθμοδεικτών (Lesakova, 2007). 
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Κεφάλαιο 2: Περιγραφή εξεταζόμενων αριθμοδεικτών 

 

2.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στην εν λόγω εργασία για 

την ανάλυση των δύο εξεταζόμενων δήμων είναι οι ακόλουθοι: 

 Γενικής Ρευστότητας 

 Ταμειακής Ρευστότητας 

Ειδικότερα, ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μετρά την ικανότητα της 

οικονομικής οντότητας να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενός 

οργανισμού σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ο τύπος για τον αριθμοδείκτη 

είναι: 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

Ένας εμπειρικός κανόνας είναι ότι μια αναλογία 2 : 1 (2 ευρώ στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό για κάθε 1 ευρώ των τρεχουσών υποχρεώσεων) είναι αποδεκτή. Ωστόσο, η 

τρέχουσα αναλογία μπορεί να ποικίλλει από βιομηχανία σε βιομηχανία, από εταιρεία 

σε εταιρεία και από φορέα σε φορέα (Krishnankutty and Chakraborty, 2011). 

Ένας αριθμοδείκτης που είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο του κλάδου 

δείχνει ότι η οικονομική οντότητα μπορεί να έχει υπερβολικά κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Περαιτέρω έρευνα από κάποιον αναλυτή, μπορεί να δείξει την 

αιτία αυτής της υπέρβασης. Ένας πιθανός λόγος μπορεί να είναι ότι η οικονομική 

οντότητα αντιμετωπίζει προβλήματα στην είσπραξη των υποχρεώσεων των οφειλετών 

της ή το ότι διατηρεί υψηλό απόθεμα, λόγοι οι οποίοι δύναται να εντοπιστούν με την 

χρήση άλλων δεικτών (Krishnankutty and Chakraborty, 2011). 

Ένας επιπρόσθετος λόγος μπορεί να είναι ότι η οικονομική οντότητα διατηρεί 

πάρα πολλά διαθέσιμα μετρητά ή υλοποιεί βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που θα 

μπορούσαν να αποφέρουν μεγαλύτερη χρηματική απόδοση, εάν οι επενδύσεις γίνονταν 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τέλος, ένας ακόμα πιθανός λόγος για την ύπαρξη υψηλού 
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δείκτη γενικής ρευστότητας, είναι ότι η οικονομική οντότητα μπορεί να βρίσκεται σε 

ένα συγκεκριμένο σημείο του οικονομικού της κύκλου. Ως παράδειγμα, μια οικονομική 

οντότητα που πουλά μάλλινα είδη το χειμώνα αναμένεται να έχει μεγάλα αποθέματα 

τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο και υψηλό αριθμό οφειλετών τον μήνα 

Φεβρουάριο (Krishnankutty and Chakraborty, 2011). 

Αντίθετα, ένας δείκτης που είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο του 

κλάδου, δείχνει ότι η οικονομική οντότητα αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, 

πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Αντίστοιχα, ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας συγκρίνει τα πιο ρευστά 

περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής οντότητας σε σχέση με τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας χρησιμοποιείται για να καθοριστεί 

εάν μια οικονομική οντότητα μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της, ενώ μετρά παράλληλα εάν έχει αρκετή ρευστότητα για να συνεχίσει 

να είναι σε λειτουργία. 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι πιο συντηρητικός δείκτης 

ρευστότητας σε σύγκριση με τον τρέχοντα δείκτη και τον δείκτη γρήγορης 

ρευστότητας. Δεδομένου ότι εξετάζει και υπολογίζει μόνο τα αποθέματα και τους 

εισπρακτέους λογαριασμούς, είναι ο πιο αυστηρός από όλους τους δείκτες 

ρευστότητας. Αυτός ο αριθμοδείκτης λοιπόν μπορεί να είναι υπερβολικά 

συντηρητικός, ειδικά εάν οι απαιτήσεις μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε μετρητά. 

Ο τύπος για τον εν λόγω αριθμοδείκτη είναι: 

𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

Όταν ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας μιας εταιρείας ή φορέα 

υπερβαίνει την τιμή ένα, σημαίνει ότι έχει περισσότερα μετρητά ή και ισοδύναμα 

μετρητών σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία 

ή ο φορέας μπορεί να εξοφλήσει άμεσα όλο το βραχυπρόθεσμο χρέος, ενώ εξακολουθεί 

να έχει διαθεσιμότητα σε μετρητά. Αναμφίβολα, μια υψηλότερη τιμή ταμειακής 

ρευστότητας φαίνεται να είναι λογική για μια επιχείρηση, ωστόσο, ενδέχεται να μην 

υποδηλώνει ορθές επιχειρηματικές πρακτικές. Επιπλέον, εάν είναι πολύ υψηλότερη η 
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τιμή αυτή από τα πρότυπα που ακολουθούνται και συνηθίζονται στον κλάδο, τότε 

μπορεί να αποτελεί θέμα ανησυχίας για έναν αναλυτή (Dhand, 2022). 

Οι υψηλοί δείκτες ταμειακής ρευστότητας μπορεί να υποδηλώνουν ότι μια 

εταιρεία ή ένας φορέας είναι αναποτελεσματικός στη διαχείριση των μετρητών της. Θα 

μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η οικονομική οντότητα δεν αντιλαμβάνεται το πιθανό 

όφελος που μπορεί να αποκομίσει μέσω των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Ως εκ 

τούτου, αντί να κερδίζει τόκους ή μεγαλύτερη απόδοση μέσω μιας επένδυσης, η 

εταιρεία ή ο φορέας απλά αυξάνει το τραπεζικό του υπόλοιπο (Dhand, 2022). 

 

2.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στην εν λόγω εργασία 

για την ανάλυση των δύο εξεταζόμενων δήμων είναι οι ακόλουθοι: 

 Μικτό περιθώριο κέρδους 

 Καθαρό περιθώριο κέρδους 

 Αποδοτικότητα ενεργητικού 

 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

Το μικτό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται αφαιρώντας πρώτα το κόστος 

πωληθέντων αγαθών (COGS) από τις καθαρές πωλήσεις (ακαθάριστα έσοδα μείον τις 

επιστροφές, τα δικαιώματα και τις εκπτώσεις). Αυτό το ποσό διαιρείται στη συνέχεια 

με τις καθαρές πωλήσεις, για να υπολογιστεί το μικτό περιθώριο κέρδους σε 

ποσοστιαίες τιμές (Bloomenthal, 2021). 

𝛭𝜄𝜅𝜏ό 𝜅έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Εάν το περιθώριο μικτού κέρδους μιας εταιρείας ή ενός φορέα παρουσιάζει 

έντονες διακυμάνσεις, αυτό μπορεί να σηματοδοτεί κακές πρακτικές διαχείρισης ή/και 

κατώτερα παραγόμενα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, τέτοιες διακυμάνσεις μπορεί 

να δικαιολογούνται σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία ή ένας φορέας κάνει σαρωτικές 

λειτουργικές αλλαγές στο επιχειρηματικό της μοντέλο, οπότε η προσωρινή αστάθεια 

δεν πρέπει να αποτελεί λόγο ανησυχίας (Bloomenthal, 2021). 
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Για παράδειγμα, εάν μια οικονομική οντότητα αποφασίσει να αυτοματοποιήσει 

ορισμένες λειτουργίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας, η αρχική επένδυση μπορεί να 

είναι υψηλή, αλλά το κόστος των αγαθών τελικά μειώνεται λόγω του χαμηλότερου 

κόστους εργασίας που προκύπτει από την εισαγωγή του αυτοματισμού (Bloomenthal, 

2021). 

Οι προσαρμογές τιμολόγησης προϊόντων ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τα 

μικτά περιθώρια κέρδους. Εάν μια οικονομική οντότητα πουλάει τα προϊόντα της σε 

υψηλές τιμές, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, έχει υψηλότερο μικτό 

περιθώριο κέρδους. Αυτό όμως μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο ως χειρισμός, διότι 

εάν μια εταιρεία ορίσει τις τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών της υπερβολικά υψηλές, 

μπορεί να έχει ως συνέπεια λιγότεροι πελάτες να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία 

της και άρα το αποτέλεσμα θα είναι να χάσει  μερίδιο της αγοράς (Bloomenthal, 2021). 

Από την άλλη πλευρά, το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι ένας 

χρηματοοικονομικός δείκτης εκφρασμένος ως ποσοστό. Αυτή η αναλογία απεικονίζει 

πόσα κέρδη δημιουργεί μια εταιρεία ή ένας φορέας από τα συνολικά του έσοδα 

(καθαρές πωλήσεις). Σε αντίθεση με το ακαθάριστο εισόδημα, το καθαρό κέρδος 

αποτελεί ό,τι απομένει μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, όπως λειτουργικά έξοδα, 

τόκοι και φόροι (Jalan, 2022). Με απλά λόγια, είναι ένα ποσοστό των εσόδων που μια 

εταιρεία ή ένας φορέας κρατά ως κέρδος. Ο τύπος για τον εν λόγω αριθμοδείκτη είναι: 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Αυτός ο δείκτης είναι ένα μέτρο για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας μιας εταιρείας ή ενός φορέα (δήμου) στην προκειμένη περίπτωση. Είναι 

μια οικονομική μέτρηση η οποία μας δείχνει την σύγκριση της απόδοσης του 

οργανισμού με τους ανταγωνιστές του, ενώ υποδηλώνει εάν τα πάει καλά ή όχι. Έτσι, 

ένας υψηλότερος δείκτης δείχνει πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί και διαχειρίζεται η 

οικονομική οντότητα τα έξοδά της (Jalan, 2022). 

Οι οικονομικοί διαχειριστές χρησιμοποιούν αυτή τη μέτρηση για να 

προσδιορίσουν πόσα καθαρά κέρδη δημιουργεί ο φορέας (δήμος) έναντι των εσόδων 

του. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ή ένας φορέας έχει καθαρό περιθώριο 20%, 

πραγματοποιεί καθαρό κέρδος 0,2 ευρώ έναντι κάθε 1 ευρώ εσόδων (Jalan, 2022). 
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Έπειτα, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από έναν ενδιαφερόμενο επενδυτή ή από την ίδια την οικονομική 

οντότητα εσωτερικά, για να αξιολογήσει εάν πραγματοποιεί κέρδη σε σχέση με τα 

περιουσιακά της στοιχεία. Είναι σημαντικό για έναν επενδυτή να κατανοήσει ότι η 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής οντότητας μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική οντότητα ή 

ανάλογα με το αντικείμενο του φορέα (Νιάρχος, 2004). 

Ο τύπος για τον εν λόγω αριθμοδείκτη είναι (Νιάρχος, 2004): 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Με άλλα λόγια, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού  είναι ένας 

οικονομικός δείκτης που δείχνει το ποσοστό κέρδους που εμφανίζει μια εταιρεία ή ένας 

φορέας σε σχέση με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους, γεγονός το οποίο δίνει την 

δυνατότητα σε έναν άμεσα ενδιαφερόμενο να βγάλει σαφή συμπεράσματα σχετικά με 

την δυνατότητα επίτευξης καθαρών κερδών για την εταιρεία ή τον φορέα που 

ενδιαφέρεται (Νιάρχος, 2004). 

 

Υψηλές τιμές αποδοτικότητας ενεργητικού αποτελούν θετικές ενδείξεις για 

τους επενδυτές, καθώς φανερώνει ότι η εταιρεία ή ο φορέας είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή 

της/του, με σκοπό την δημιουργία καθαρών κερδών μετά φόρων (Νιάρχος, 2004). 

Τέλος, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων υπολογίζει πόσα 

κέρδη αποκόμισε μια εταιρεία ή ένας φορέας (στην προκειμένη περίπτωση οι 

εξεταζόμενοι δήμοι) σε σύγκριση με το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως 

αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό. Με άλλα λόγια, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό των χρημάτων των μετόχων που έχουν μετατραπεί σε 

κέρδη, δείχνοντας πόσο αποτελεσματικά η διοίκηση της εταιρείας ή του φορέα 

διανέμει το διαθέσιμο κεφάλαιό της, ενώ ο τύπος υπολογισμού είναι ο κάτωθι (Γκίκας, 

2002): 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
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2.3 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στην εν λόγω εργασία 

για την ανάλυση των δύο εξεταζόμενων δήμων είναι οι ακόλουθοι: 

 Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 

 Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

 Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων 

 Ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

Eν προκειμένω, η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό των δυνατοτήτων μιας εταιρείας ή ενός φορέα, ώστε να μπορεί να 

πραγματοποιεί πωλήσεις μέσα από τα περιουσιακά της στοιχεία, δείκτης ο οποίος 

υπολογίζεται μέσω της σύγκρισης των εσόδων από πωλήσεις με το σύνολο του 

διαθέσιμου ενεργητικού (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

 

Με άλλα λόγια, ο εν λόγω αριθμοδείκτης καταδεικνύει το πόσο 

αποτελεσματικά μια εταιρεία ή ένας φορέας μπορεί να είναι σε θέση να προβαίνει σε 

αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της/του, με σκοπό την δημιουργία εσόδων 

μέσα από τη συνήθη δραστηριότητά της/του (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού χρησιμοποιείται για τον καθαρό 

υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να 

καταδείξουμε πόσα ευρώ παράγονται για κάθε ευρώ που σχετίζεται με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οικονομικής οντότητας ή του φορέα. Στην πράξη μια τιμή κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού ίση με 0,5 υποδηλώνει ότι το κάθε ευρώ από τα περιουσιακά 

στοιχεία της οικονομικής οντότητας  ή του φορέα συμβάλλει στη δημιουργία 50 λεπτών 

του ευρώ σε έσοδα από πωλήσεις (Ross et al, 2003). 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη, αυτός είναι ο κάτωθι: 

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
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Αντίστοιχα, η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό των εσόδων που παράγονται από τα ίδια κεφάλαιά του οργανισμού, κατά 

την διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου μέσω της πραγματοποίησης εσόδων από 

πωλήσεις (Vaidya, 2018).  

Όσον αφορά τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη, αυτός είναι ο κάτωθι: 

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές της ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, 

τόσο πιο αποτελεσματική δύναται να είναι για την οικονομική οντότητα ή τον φορέα 

που μελετάται η δημιουργία εσόδων από πωλήσεις, ενώ αντίθετα μια μικρή τιμή στην 

εν λόγω ταχύτητα, συνεπάγεται τα ακριβώς αντίθετα (Νιάρχος, 2004). 

Είναι γεγονός πως όταν υπάρχουν υψηλές τιμές στην ταχύτητα κυκλοφορίας 

ενεργητικού, αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι οι διαχειριστές έχουν χρησιμοποιήσει 

με αποτελεσματικό τρόπο τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια. Την ίδια στιγμή είναι σε θέση 

να πραγματοποιήσουν περισσότερες πωλήσεις συγκριτικά με άλλες οικονομικές 

οντότητες παρόμοιας λειτουργίας με αυτήν που εξετάζεται, καθώς ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης αντανακλά τα ποσά των επενδύσεων από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων 

σε ευρώ (Νιάρχος, 2004). 

Ακολούθως, η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων είναι ο αριθμός των φορών σε 

ετήσια περίοδο, στον οποίο μια οικονομική οντότητα είναι σε θέση να συλλέγει τις 

απαιτήσεις της από τους οφειλέτες – πελάτες της (Νιάρχος, 2004). 

Ουσιαστικά, ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η 

ικανότητα μιας εταιρείας ή ενός δημόσιου φορέα στο να παρέχει αποτελεσματική 

πίστωση στους πελάτες - οφειλέτες της, έχοντας τη δυνατότητα να συλλέγει χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες τα χρήματα που της οφείλονται.  

Ο τύπος δε, που δίνει τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι ο 

ακόλουθος: 

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍
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Ειδικότερα, όταν μια οικονομική οντότητα εμφανίζει υψηλές τιμές στην 

ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων, το στοιχείο αυτό είναι χαρακτηριστικό συνδυασμού 

συντηρητικής πιστωτικής πολιτικής και επιθετικού τμήματος συλλογών απαιτήσεων 

από την πλευρά της. Από την άλλη πλευρά, χαμηλές τιμές στο συγκεκριμένο 

αριθμοδείκτη αντανακλούν την εμφάνιση δυσκολιών από την πλευρά της οικονομικής 

οντότητας σχετικά με την ταχεία είσπραξη των απαιτήσεων που οφείλουν σε αυτή οι 

πελάτες της. (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Δεν πρέπει παρόλα αυτά να παραγνωριστεί το γεγονός ότι χαμηλές τιμές στο 

συγκεκριμένο αριθμοδείκτη αποτελούν επιπρόσθετα και ένδειξη ύπαρξης σχετικά 

χαλαρής ή ακόμα και ανύπαρκτης πολιτικής στο πεδίο των πιστώσεων, καθώς επίσης 

και ανεπαρκή λειτουργία σε ό,τι αφορά τη συλλογή τους. Ακόμα μπορεί να σημαίνει 

ότι μεγάλοι σε μέγεθος πελάτες της δυσκολεύονται σημαντικά ως προς την άμεση 

αποπληρωμή των οφειλών τους προς αυτή. Παράλληλα, η χαμηλή τιμή στην ταχύτητα 

είσπραξης απαιτήσεων αντανακλά και την ύπαρξη ενός σημαντικού ύψους επισφαλών 

απαιτήσεων για εκείνη (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2015). 

Από την άλλη πλευρά, η κυκλοφοριακή ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων υπολογίζει πόσο γρήγορα μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί 

πληρωμές σε πιστωτές και προμηθευτές που επεκτείνουν τα όρια πίστωσης (Βασιλείου 

και Ηρειώτης, 2015). 

Οι επαγγελματίες της λογιστικής ποσοτικοποιούν την αναλογία υπολογίζοντας 

τον μέσο αριθμό φορών που η οικονομική οντότητα πληρώνει τα υπόλοιπα των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Γκίκας, 

2002). 

Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω αριθμοδείκτη είναι ο ακόλουθος: 

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

Εν προκειμένω, ο αριθμοδείκτης βοηθά τους πιστωτές να αναλύσουν τη 

ρευστότητα μιας εταιρείας ή ενός φορέα, υπολογίζοντας πόσο εύκολα μια οικονομική 

οντότητα μπορεί να εξοφλήσει τους τρέχοντες προμηθευτές και πιστωτές της. Είναι 

προφανές, ότι οι εταιρείες και οι δημόσιοι φορείς που μπορούν να εξοφλούν με σχετική 

ευκολία και με συχνότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τους προμηθευτές τους, 
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αποδεικνύουν στους πιστωτές ότι έχουν ικανοποιητική ρευστότητα και αντίστοιχα 

μειωμένη πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων τους προς αυτούς (Ross et al, 2003). 

Συνεπώς, μια υψηλότερη τιμή στον εν λόγω αριθμοδείκτη δείχνει στους 

προμηθευτές και στους πιστωτές ότι η εταιρεία ή ο φορέας είναι σε θέση να πληρώνει 

τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις του συχνά και τακτικά (Ross et al, 2003). 

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι νέοι προμηθευτές θα λάβουν άμεσα τις πληρωμές 

τους, ενώ μια υψηλή τιμή στον εν λόγω αριθμοδείκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 

και για την διαπραγμάτευση τυχόν ευνοϊκών πιστωτικών όρων στο μέλλον (Ross et al, 

2003). 

 

2.4 Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων 

 

Τέλος, οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων, για τους οποίους θα συντελεστεί 

υπολογισμός  για τους εν λόγω εξεταζόμενους δήμους είναι οι εξής ακόλουθοι τέσσερις 

(Νιάρχος, 2004): 

 Ξένα προς ίδια κεφάλαια 

 Ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό 

 Ίδια κεφάλαια προς πάγια 

 Κάλυψης τόκων 

 

 Ξένα προς ίδια κεφάλαια 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης 

χρηματοοικονομικής, καθώς εξετάζει κυρίως το μακροπρόθεσμο χρέος (με 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής μεγαλύτερο από ένα έτος) για το μέρος του χρέους της 

εξίσωσης, επιπλέον των τόκων που οφείλονται σε αυτό το χρέος (υποχρέωση), ενώ ο 

υπολογισμός του είναι ο εξής (Νιάρχος, 2004): 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜉έ𝜈𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

Ενδεχόμενες υψηλές τιμές σε αυτό τον αριθμοδείκτη μπορεί να συνοδεύονται 

και με αρνητικές ενδείξεις για έναν οργανισμό, όσον αφορά τη δυνατότητα του να 
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προβεί σε εξόφληση του χρέους του. Συνεπώς, ο αριθμοδείκτης αυτός για μια εταιρεία 

ή ένα φορέα είναι αναγκαίο να βρίσκεται σε χαμηλές τιμές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

διασφάλιση των επιπέδων φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της/του  (Νιάρχος, 2004). 

 Ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό 

H χρήση του εν λόγω αριθμοδείκτη αποσκοπεί στο να προσδιοριστεί με 

αποτελεσματικό τρόπο το ποσοστό όλων εκείνων των περιουσιακών στοιχείων μιας 

οικονομικής οντότητας, τα οποία βρίσκονται στη κατοχή των επενδυτών και δεν 

υφίστανται μόχλευση και κατά συνέπεια θα ήταν δυνατόν να τεθούν υπό τον έλεγχο 

των οφειλετών, στους οποίους συγκαταλέγονται για παράδειγμα τα πιστωτικά 

ιδρύματα σε περίπτωση χρεοκοπίας (Αποστόλου, 2015). 

Όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερη 

μόχλευση έχει η εταιρεία ή ο φορέας, πράγμα που σημαίνει ότι μεγαλύτερο ποσοστό 

των περιουσιακών της/του στοιχείων ανήκει στην οικονομική οντότητα και στους 

επενδυτές της (Αποστόλου, 2015). 

Στην πραγματικότητα, ενώ μια τιμή ίση με 100% θα ήταν ιδανική, αυτό δεν 

σημαίνει ότι μια χαμηλότερη τιμή είναι απαραίτητα αιτία ανησυχίας. Ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία, κυρίως αυτά που παράγουν σταθερό εισόδημα όπως τα ακίνητα, 

τείνουν να έχουν υψηλότερη μόχλευση. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό για αυτήν 

τη μέτρηση δεν είναι ο ίδιος ο αριθμός, αλλά ο τρόπος σύγκρισης σε σχετική βάση με 

τους ομότιμους του κλάδου, ενώ ο υπολογισμός της είναι ο ακόλουθος (Αποστόλου, 

2015): 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 Ίδια κεφάλαια προς πάγια 

H χρήση του εν λόγω αριθμοδείκτη αποσκοπεί στο να υποδηλώσει το βαθμό 

της χρηματοδότησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας ή ενός φορέα 

από διαρκή κεφάλαια, δηλαδή από κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε μακρινό 

χρονικό ορίζοντα (Αποστόλου, 2015). 

Ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω δείκτη είναι ο ακόλουθος (Αποστόλου, 2015): 
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Ί𝛿𝜄𝛼 𝜅휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
 

Όσον αφορά το πεδίο ανάλυσης του εν λόγω αριθμοδείκτη, είναι γεγονός ότι 

όταν ο παραπάνω δείκτης εμφανίσει τιμές χαμηλότερες του 1, τότε ένα τμήμα των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή του φορέα χρηματοδοτείται από 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια (Αποστόλου, 2015). 

Από την άλλη πλευρά, αν ο παραπάνω δείκτης εμφανίσει τιμές υψηλότερες της 

μονάδας, τότε η οικονομική διάρθρωση της οικονομικής μονάδας θεωρείται ότι είναι 

καλή, χωρίς παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση να αποκλείεται ανεπαρκής 

χρησιμοποίηση κεφαλαίων, με επακόλουθες επιπτώσεις στην αποδοτικότητα 

(Αποστόλου, 2015). 

 Κάλυψης τόκων 

Τέλος, ο αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων αντανακλά την ευχέρεια μιας 

επιχείρησης ή ενός φορέα να καλύψει τους (χρεωστικούς) τόκους των δανείων της/του 

από λειτουργικά πλεονάσματα. Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 

δείκτη αυτού, τόσο μικρότερος θεωρείται ο κίνδυνος αδυναμίας ανταπόκρισης της 

εξεταζόμενης επιχείρησης ή του φορέα στις υποχρεώσεις προς τους δανειστές της/του. 

Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού του αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων είναι ο 

ακόλουθος (Νιάρχος, 2004): 

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜏ό𝜅𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛸𝜌휀𝜔𝜎𝜏𝜄𝜅𝜊ί 𝜏ό𝜅𝜊𝜄
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Κεφάλαιο 3: Οι εξεταζόμενοι δήμοι 

 

3.1 Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 

 

3.1.1 Σύντομο ιστορικό 

 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης είναι δήμος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 

περιλαμβάνει τα νησιά Σύρο, Γυάρο καθώς και τις γειτονικές τους νησίδες. 

Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Ερμουπόλεως, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας. Η έκταση του 

νέου Δήμου είναι 101.9 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του 21.507 κάτοικοι σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Ερμούπολη και ιστορική έδρα η Άνω 

Σύρος (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, 2022). 

Η Ερμούπολη, πρωτεύουσα του νησιού και των Κυκλάδων, αποτελεί μια πόλη 

ιδιαίτερης ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, που αποπνέει τον κοσμοπολίτικο αέρα του 

19ου αιώνα, της περιόδου που η εμπορική και η οικονομική της άνθιση ήταν 

πρωτοφανής για την Ελλάδα. Το επιβλητικό Δημαρχιακό μέγαρο, η εντυπωσιακή 

πλατεία Μιαούλη, το εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων», τα υπέροχα νεοκλασικά 

αρχοντικά και ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Νικολάου φανερώνουν με τον πιο 

λαμπρό τρόπο την ευμάρεια εκείνης της εποχής (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, 2022). 

Η Σύρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων 

και αναδύεται μέσα από τα βαθυγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους με ανεξίτηλα τα 

ίχνη της ιστορίας. Πρώτη αναφορά σε αυτήν γίνεται από τον Όμηρο, στην Ο΄ ραψωδία 

της Οδύσσειας, στους στίχους 403-413 ως “Νήσος της Συρίη”. Το νησί ακολούθησε 

την τύχη του κυκλαδικού νησιωτικού συμπλέγματος στη μακραίωνη ιστορία του, 

μετέχοντας στη δημιουργία του ευρύτερου αιγαιακού πολιτισμού (Δήμος Σύρου – 

Ερμούπολης, 2022). 

Σήμερα, η Σύρος βρίσκεται σε ανοδική πορεία με ανεπτυγμένη οικονομία, 

στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. H πνευματική και 

πολιτιστική παράδοση του νησιού που συντίθεται από ετερόκλητες και γοητευτικές 

αντιθέσεις, προσελκύει το τουριστικό ενδιαφέρον (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, 2022). 
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Στον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης περιλαμβάνονται οι κάτωθι τρεις δημοτικές ενότητες 

οι οποίες είναι οι εξής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2012): 

 Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι τοπικές 

κοινότητες: 

 Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου 

 Τοπική Κοινότητα Γαλησσά Σύρου 

 Τοπική Κοινότητα Πάγου Σύρου 

 Τοπική Κοινότητα Χρούσων 

 Δημοτική ενότητα Ερμουπόλεως, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

τοπικές κοινότητες: 

 Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως Σύρου 

 Δημοτική Κοινότητα Μάννα Σύρου 

 Δημοτική ενότητα Ποσειδωνίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

τοπικές κοινότητες: 

 Δημοτική Κοινότητα Βάρης Σύρου  

 Τοπική Κοινότητα Ποσειδωνίας Σύρου 

 Τοπική Κοινότητα Φοίνικος Σύρου 

 

3.1.2 Βασικά στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 

 

Ακολούθως, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά μεγέθη των 

οικονομικών καταστάσεων του δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την περίοδο 2015-

2018. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης εμφανίζει 

καθοδική πορεία στο πάγιο ενεργητικό του την περίοδο που μελετάται, γεγονός το 

οποίο οφείλεται εν πολλοίς στις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του και της μη 

επένδυσης του δήμου σε νέα πάγια. 

Αντίστοιχα, όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό, παρατηρείται μια 

συνεχής άνοδος στις απαιτήσεις, πράγμα το οποίο είναι ανησυχητικό, καθώς οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία των πολιτών να καταβάλλουν έγκαιρα τα δημοτικά 

τέλη. Παράλληλα, η οριακή μείωση των διαθεσίμων δεν φαίνεται να προκαλεί 
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ιδιαίτερη ανησυχία λόγω του ιδιαίτερα μικρού ύψους βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζει ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης σε όλη 

την εξεταζόμενη περίοδο. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα μεγέθη του παθητικού, αρνητικό για το 

δήμο Σύρου – Ερμούπολης είναι το γεγονός ότι εμφανίζει μια ελαφρά πτώση στα ίδια 

κεφάλαιά του, απόρροια των ζημιών που εμφάνισε τα έτη 2015 και 2017. Αντίθετα, 

ιδιαίτερα θετικό για τον δήμο είναι το γεγονός της πτώσης τόσο των μακροπρόθεσμων 

όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του, στοιχείο που δείχνει την μείωση της 

έκθεσης του στον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ μειώνονται σημαντικά και τα επίπεδα 

μόχλευσης του, όπως θα αναλυθεί πιο διεξοδικά στην ανάλυση αριθμοδεικτών που θα 

ακολουθήσει. 

 

Πίνακας 3-1: 

Βασικά μεγέθη οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2016 2017 2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Πάγιο Ενεργητικό 75.528.380,90 72.620.398,81 70.669.589,97 67.469.303,73 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6.582.825,63 6.388.550,51 6.517.843,27 7.362.876,24 

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτήσεις 2.579.899,92 2.870.901,25 2.973.783,86 3.501.740,51 

Διαθέσιμα 4.002.925,71 3.517.649,26 3.544.059,41 3.861.135,73 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 83.548.891,06 80.801.171,89 79.656.744,91 76.261.085,16 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
    

Ίδια κεφάλαια 81.059.776,65 78.982.778,39 77.085.431,71 74.669.763,01 

Υποχρεώσεις 2.221.164,65 1.633.650,23 1.630.655,33 1.324.451,47 

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

386.970,41 309.873,97 240.977,67 171.946,29 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.834.194,24 1.323.776,26 1.389.677,66 1.152.505,18 

Γενικό Σύνολο Παθητικού 83.548.891,06 80.801.171,89 79.656.744,91 76.261.085,16 
     

ΚΑΧ     
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Πωλήσεις 14.474.258,01 15.102.214,96 14.458.646,21 14.816.740,05 

Κόστος Πωληθέντων 8.246.516,38 8.173.252,81 7.931.254,11 7.932.952,79 

Μικτό Κέρδος 6.227.741,63 6.928.962,15 6.527.392,10 6.883.787,26 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 8.754.922,64 8.662.318,41 8.788.996,88 8.438.662,92 

Έξοδα δημοσίων σχέσεων 90.953,78 75.170,30 67.311,53 61.558,73 

Κέρδη προ τόκων και φόρων -2.484.945,14 -1.701.742,48 -2.235.621,90 -1.492.071,38 

Χρεωστικοί τόκοι 21.432,04 19.839,71 18.079,13 16.654,48 

Πιστωτικοί τόκοι 56.012,82 42.507,91 37.061,88 35.476,65 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 1.839.977,92 2.058.814,91 2.811.077,85 1.914.217,93 

Έκτακτα ανόργανα έξοδα 48.440,85 105.548,00 892.989,66 220.089,03 

Καθαρά κέρδη -723.691,80 221.954,35 -337.269,07 174.630,09 

 

Αναφορικά με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Σύρου - 

Ερμούπολης, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα έσοδα του, ενώ αντίθετα 

θετικό γεγονός για τον δήμο είναι η διαχρονική μείωση των εξόδων διοίκησης και 

διάθεσης καθώς και των εξόδων δημοσίων σχέσεων. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του, τα έτη 2015 και 2017 

παρουσιάζονται ως τα πιο δύσκολα για τον δήμο, καθώς εμφάνισε ζημιές αντί για 

καθαρά κέρδη, ενώ αντίθετα τα έτη 2016 και 2018 ήταν κερδοφόρα, κάτι το οποίο 

δημιουργεί θετικές προοπτικές για τη μελλοντική του πορεία τα επόμενα έτη. 

 

3.2 Ο Δήμος Τήνου 

 

3.2.1 Σύντομο ιστορικό 

 

Ο Δήμος Τήνου είναι δήμος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει 

την Τήνο και τις γειτονικές της νησίδες. Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του νησιού, των δήμων 

Τήνου και Εξωμβούργου και της Κοινότητας Πανόρμου (Δήμος Τήνου, 2022). 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 194.59 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του 8.636 

κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Τήνος και 
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ιστορική έδρα ο Πάνορμος. Ο δήμος συστάθηκε αρχικά στις 10 Μαρτίου 1835 και από 

το 1912 ως το 1929, λειτούργησε ως Κοινότητα. Στη συνέχεια από το 1929 ως το 1934 

ήταν ξανά δήμος, οπότε υποβιβάστηκε ξανά σε Κοινότητα, ως την αναγνώρισή της σε 

δήμο, το 1942 (Δήμος Τήνου, 2022). 

Η Τήνος έχει υψόμετρο 2 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε 

γεωγραφικό πλάτος 37,5358434378 και γεωγραφικό μήκος 25,1597047844, ενώ 

σήμερα δήμαρχος Τήνου είναι ο κ. Σιώτος Ιωάννης (Δήμος Τήνου, 2022). 

Όσον αφορά τις γενικές διευθύνσεις του φορέα, αυτές είναι οι ακόλουθες (Ελληνική 

Δημοκρατία, 2022): 

 Διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών 

 Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών 

 Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης και περιβάλλοντος 

Επιπλέον, στον Δήμο Τήνου περιλαμβάνονται οι κάτωθι τρεις δημοτικές ενότητες οι 

οποίες είναι οι εξής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2012): 

 Δημοτική ενότητα Εξωμβούργου, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

τοπικές κοινότητες: 

 Τοπική Κοινότητα Αγάπης Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Καλλονής Τήνου  

 Τοπική Κοινότητα Κάμπου Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Καρδιανής Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Κτικάδου Τήνου  

 Τοπική Κοινότητα Κώμης Τήνου  

 Τοπική Κοινότητα Στενής Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Υστερνίων Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Φαλατάδου Τήνου 

 Δημοτική ενότητα Πανόρμου, στην οποία περιλαμβάνεται η τοπική κοινότητα 

Πανόρμου Τήνου. 

 Δημοτική ενότητα Τήνου, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι τοπικές 

κοινότητες: 

 Δημοτική Κοινότητα Τήνου 

 Τοπική Κοινότητα Δύο Χωρίων Τήνου 
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 Τοπική Κοινότητα Τριαντάρου Τήνου 

3.2.2 Βασικά στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 

 

Ακολούθως, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά μεγέθη των 

οικονομικών καταστάσεων του δήμου Τήνου για την περίοδο 2015-2018. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ο δήμος Τήνου εμφανίζει καθοδική πορεία στο 

πάγιο ενεργητικό του την περίοδο που μελετάται, γεγονός το οποίο οφείλεται εν 

πολλοίς στο γεγονός των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων του και της μη επένδυσης 

του δήμου σε νέα πάγια. 

Αντίστοιχα, όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό παρατηρείται μια 

συνεχής πτώση στις απαιτήσεις, γεγονός το οποίο είναι θετικό και οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην ταχύτερη ικανότητα των πολιτών να καταβάλλουν έγκαιρα τα δημοτικά 

τέλη. Επιπρόσθετα, η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των διαθεσίμων είναι ένα ακόμα 

ενθαρρυντικό δεδομένο, λόγω του συνολικά μικρού ύψους βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζει ο δήμος Τήνου σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. 

Πίνακας 3-2: 

Βασικά μεγέθη οικονομικών καταστάσεων Δήμου Τήνου 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2016 2017 2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Πάγιο Ενεργητικό 26.038.870,57 25.040.922,26 22.442.420,56 21.633.092,50 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.543.848,01 3.845.257,64 3.477.808,74 3.644.093,34 

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαιτήσεις 1.289.958,59 1.220.266,23 1.221.861,43 1.143.632,06 

Διαθέσιμα 2.253.889,42 2.624.991,41 2.255.947,31 2.500.461,28 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 30.178.445,06 29.583.127,45 27.399.747,88 26.589.557,11 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
    

Ίδια κεφάλαια 28.379.836,97 27.794.445,73 25.703.895,85 24.843.948,95 

Υποχρεώσεις 1.194.898,82 1.171.830,57 964.069,99 1.065.546,45 
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Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

794.894,87 668.937,63 542.980,38 417.023,13 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 400.003,95 502.892,94 421.089,61 648.523,32 

Γενικό Σύνολο Παθητικού 30.178.445,06 29.583.127,45 27.399.747,88 26.589.557,11 

ΚΑΧ     

Πωλήσεις 3.902.134,39 4.213.680,33 6.350.299,58 5.091.625,21 

Κόστος Πωληθέντων 4.200.779,67 4.775.542,51 5.536.538,93 4.749.746,84 

Μικτό Κέρδος -298.645,28 -561.862,18 813.760,65 341.878,37 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 978.300,12 1.097.178,13 1.384.134,73 1.187.436,71 

Έξοδα δημοσίων σχέσεων 50.727,35 32.256,32 52.631,32 15.205,97 

Κέρδη προ τόκων και φόρων -1.274.746,70 -1.633.408,85 -452.696,10 -795.156,24 

Χρεωστικοί τόκοι 61.310,57 54.331,79 47.290,11 46.999,97 

Πιστωτικοί τόκοι 23.710,56 27.018,22 26.674,96 37.413,41 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 1.579.696,31 1.605.023,50 1.485.419,22 1.009.059,27 

Έκτακτα ανόργανα έξοδα 121.245,66 38.777,36 71.957,94 192.174,64 

Καθαρά κέρδη 146.103,94 -94.476,28 292.530,03 12.141,83 

 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα μεγέθη του παθητικού, αρνητικό για το 

δήμο Τήνου είναι το γεγονός ότι εμφανίζει μια ελαφρά πτώση στα ίδια κεφάλαιά του, 

απόρροια των ζημιών που εμφάνισε το 2016. Αντίθετα, ιδιαίτερα θετικό για τον δήμο 

είναι το γεγονός της πτώσης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών του, στοιχείο που 

δείχνει την μείωση της έκθεσης του στον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ μειώνονται 

σημαντικά και τα επίπεδα μόχλευσης του, όπως θα αναλυθεί πιο διεξοδικά στην 

ανάλυση αριθμοδεικτών που θα ακολουθήσει. 

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Τήνου, 

παρατηρείται μια άνοδος στα έσοδα του δήμου το 2018 σε σχέση με τα αντίστοιχα 

έσοδα του το 2015, ενώ παράλληλα θετικό για τον δήμο είναι η διαχρονική μείωση των 

εξόδων δημοσίων σχέσεων. Την ίδια στιγμή όμως, αρνητικό είναι το γεγονός της 

αύξησης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης για τον δήμο την ίδια περίοδο. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του, το 2016 ήταν το πλέον δύσκολο έτος 

για τον δήμο, καθώς εμφάνισε ζημιές αντί για καθαρά κέρδη, ενώ αντίθετα τα υπόλοιπα 
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έτη ήταν κερδοφόρα, κάτι το οποίο δημιουργεί θετικές προοπτικές για την μελλοντική 

του πορεία τα επόμενα έτη. 

 

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση αριθμοδεικτών Δήμων Σύρου – 

Ερμούπολης και Τήνου περιόδου 2015-2018 

 

4.1 Ανάλυση αριθμοδεικτών ρευστότητας 

 

4.1.1 Γενική Ρευστότητα 

Πίνακας 4-3 

Γενική ρευστότητα δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 8,86 7,65 8,26 5,62 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 3,59 4,83 4,69 6,39 

 

Γράφημα 4-1 

Γενική ρευστότητα δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 
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Με βάση τα όσα παρουσιάζονται παραπάνω, είναι κάτι παραπάνω από σαφές, 

ότι τόσο ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης όσο και ο δήμος Τήνου εμφανίζουν ιδιαίτερα 

υψηλές τιμές γενικής ρευστότητας, οι οποίες μάλιστα ξεπερνάνε το 3 σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι και οι δύο δήμοι εμφανίζουν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική πορεία στο πεδίο της ρευστότητάς τους, καθώς φαίνεται ότι δεν 

αντιμετωπίζουν σημαντικής φύσεως ζητήματα σε ό,τι αφορά την έγκαιρη αποπληρωμή 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, φαίνεται ότι συνολικά οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους είναι αρκετά χαμηλές, γεγονός που επίσης δείχνει 

μια ικανοποιητική διαχείριση από την πλευρά των διοικήσεων των δύο αυτών δήμων 

στο πεδίο αυτό. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο δήμων παρατηρείται ότι την τριετία 2015-2017 ήταν 

σαφής η υπεροχή του δήμου Τήνου στο πεδίο της γενικής ρευστότητας, καθώς 

εμφάνιζε υψηλότερες τιμές γενικής ρευστότητας έναντι του δήμου Σύρου - 

Ερμούπολης, μια κατάσταση η οποία όμως άλλαξε το 2018, όπου ο δήμος Σύρου - 

Ερμούπολης φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη θέση στο πεδίο αυτό σε σχέση με το 

δήμο Τήνου. 

Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί, ότι συνολικά σε όλη την περίοδο 2015-

2018 διαφαίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά του δήμου Σύρου – Ερμούπολης ως 

προς την βελτίωση του πεδίου της ρευστότητας. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχώς 

ανοδική πορεία που εμφανίζει ο δήμος στον δείκτη αυτό, με αποκορύφωμα το 2018, 

όπου ξεπέρασε σε τιμή τον αντίστοιχο δείκτη γενικής ρευστότητας του δήμου Τήνου. 

 

4.1.2 Ταμειακή Ρευστότητα 

Πίνακας 4-4 

Ταμειακή ρευστότητα δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 5,63 5,22 5,36 3,86 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 2,18 2,66 2,55 3,35 
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Σε ότι έχει να κάνει με τον αριθμοδείκτη της ταμειακής ρευστότητας, είναι 

σαφές με βάση τα ευρήματα του παραπάνω πίνακα, ότι ο δήμος Τήνου εμφανίζει σε 

όλη την υπό μελέτη περίοδο υψηλές τιμές ταμειακής ρευστότητας, οι οποίες μάλιστα 

είναι σαφώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές που εμφανίζει ο δήμος Σύρου. 

 

Γράφημα 4-2 

Ταμειακή ρευστότητα δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο δήμος Τήνου είναι σε θέση να εξοφλεί με 

ιδιαίτερη ευκολία τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αντλώντας κονδύλια από τα 

ταμειακά διαθέσιμα που έχει στην διάθεσή του, συνεπώς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους ως προς τη μη έγκαιρη αποπληρωμή των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή. 

Παρομοίως και από την πλευρά του δήμου Σύρου – Ερμούπολης, οι τιμές της 

ταμειακής ρευστότητας είναι ιδιαίτερα υψηλές σε όλη την εξεταζόμενη τετραετία. Η 

συνεχής βελτίωση του εν λόγω αριθμοδείκτη, η οποία διαφαίνεται σε όλη την περίοδο 

αυτή, επιβεβαιώνει τα όσα παρατηρήθηκαν προηγουμένως σχετικά με τη γενική 

ρευστότητα και την σημαντική προσπάθεια που φαίνεται να κατέβαλε σε όλη την 

εξεταζόμενη τετραετία ο δήμος Σύρου - Ερμούπολης σχετικά με τη συνολική βελτίωση 

του πεδίου της ρευστότητάς του. 
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Συνεπώς, κλείνοντας την ανάλυση της ρευστότητας των δύο αυτών δήμων, 

είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι δύο δήμοι είναι σε θέση να εξοφλούν με 

σχετική άνεση τις υποχρεώσεις τους σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, είτε μέσω του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού τους είτε μέσω των ταμειακών τους διαθεσίμων. 

Επομένως, η ρευστότητα τους φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με μια 

ελαφρά υπεροχή του δήμου Τήνου την περίοδο αυτή. 

4.2 Ανάλυση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας 

4.2.1 Μικτό περιθώριο κέρδους 

Πίνακας 4-5 

Μικτό περιθώριο κέρδους δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ -7,65% -13,33% 12,81% 6,71% 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 43,03% 45,88% 45,15% 46,46% 

 

Γράφημα 4-3 

Μικτό περιθώριο κέρδους δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου  

 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε ότι αφορά το μικτό περιθώριο κέρδους, 

είναι εμφανής και σαφής η υπεροχή του δήμου Σύρου – Ερμούπολης στο πεδίο αυτό, 

καθώς ο δήμος εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο, χωρίς μάλιστα οι τιμές του να εμφανίζουν σημαντικές 

διακυμάνσεις από έτος σε έτος. 

-7.65%
-13.33%

12.81%
6.71%

43.03%
45.88% 45.15% 46.46%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2015 2016 2017 2018

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ



45 
 

Οι ιδιαίτερα αυτές υψηλές τιμές που εμφανίζει ο δήμος Σύρου - Ερμούπολης 

αποτελούν μια σαφή ένδειξη, ότι ο δήμος είναι σε θέση να διαχειρίζεται χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες τα κόστη πωληθέντων του για την δημιουργία εσόδων, ενώ λόγω 

και του μεγέθους του δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες πιέσεις σε περίπτωση 

κατά την οποία υπάρξει αύξηση των επιπέδων του πληθωρισμού στην οικονομία, όπως 

συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. 

Από την άλλη πλευρά, σχετικά χαμηλές θεωρούνται οι τιμές του αριθμοδείκτη 

μικτού περιθωρίου κέρδους για το δήμο Τήνου, μια κατάσταση η οποία συμβαίνει σε 

όλη την περίοδο που μελετάται. Εν προκειμένω, οι χαμηλές αυτές τιμές αποτελούν 

ένδειξη ύπαρξης ενδεχόμενων δυσκολιών από την πλευρά του δήμου Τήνου ως προς 

την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους πωληθέντων του. Είναι πιθανόν να 

δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο ως προς τη διαχείριση του κόστους αυτού, σε περίοδο 

αυξημένου πληθωρισμού, όπως αυτή που βιώνει η χώρα σήμερα, λόγω της παγκόσμιας 

ενεργειακής κρίσης καθώς και του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο για το δήμο Σύρου - Ερμούπολης όσο και για το 

δήμο Τήνου, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο περιθώριο μικτού 

κέρδους κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη, 

ότι εντός των δύο δήμων δεν παρατηρούνται κακές πρακτικές διαχείρισης, κάτι το 

οποίο θα συνέβαινε σε περίπτωση ύπαρξης έντονων διακυμάνσεων την περίοδο αυτή 

σε κάποιον από τους δύο υπό μελέτη δήμους. 

 

4.2.2 Καθαρό περιθώριο κέρδους 

Πίνακας 4-6 

Καθαρό περιθώριο κέρδους δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 3,74% -2,24% 4,61% 0,24% 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -5,00% 1,47% -2,33% 1,18% 
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Γράφημα 4-4 

Καθαρό περιθώριο κέρδους δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου  

 

 

Ιδιαίτερα χρήσιμα προς αξιολόγηση είναι τα ευρήματα του δείκτη καθαρού 

περιθωρίου κέρδους των εν λόγω δήμων, καθώς με βάση τα δεδομένα του 2018 ο δήμος 

Σύρου – Ερμούπολης φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση έναντι του δήμου Τήνου, 

λόγω του ότι εμφανίζει ελαφρώς υψηλότερα καθαρά περιθώρια κέρδους, παρά το 

γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις τα περιθώρια αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. 

Ουσιαστικά, τα χαμηλά αυτά περιθώρια καθαρού κέρδους υποδηλώνουν από 

την πλευρά των δύο εξεταζόμενων δήμων δυσκολίες ως προς την δημιουργία καθαρών 

κερδών μέσω των εσόδων τους, κάτι το οποίο φαίνεται να ισχύει για όλη την περίοδο 

που μελετάται, καθώς συνολικά οι τιμές των δύο αυτών δήμων είναι σχετικά χαμηλές. 

Σε ότι αφορά το δήμο Τήνου, το χειρότερο έτος του από πλευράς καθαρού 

περιθωρίου κέρδους ήταν το 2016, όπου ο δήμος Τήνου εμφάνισε αρνητικές τιμές στο 

συγκεκριμένο δείκτη, πράγμα που σημαίνει αδυναμία δημιουργίας καθαρής 

κερδοφορίας στην συγκεκριμένη περίοδο για το δήμο. Ακολούθως, για το δήμο Σύρου 

– Ερμούπολης, το αντίστοιχο ισχύει για τα έτη 2015 και 2017, όπου λόγω της 

εμφάνισης καθαρών ζημιών, ο δήμος Σύρου εμφάνισε αρνητικά καθαρά περιθώρια 

κέρδους. 

Συνολικά όμως, το γεγονός ότι και οι δύο δήμοι το 2018 εμφάνισαν θετικές 

τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για αυτούς αναφορικά με 

την ικανότητα τους να δημιουργήσουν καθαρά κέρδη μέσω των εσόδων τους, μια τάση 

η οποία είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να επαληθευτεί τα επόμενα έτη. 
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4.2.3 Αποδοτικότητα ενεργητικού 

Πίνακας 4-7 

Αποδοτικότητα ενεργητικού δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,48% -0,32% 1,07% 0,05% 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -0,87% 0,27% -0,42% 0,23% 

 

Γράφημα 4-5 

Αποδοτικότητα ενεργητικού δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Παρόμοια με την εξέλιξη του αριθμοδείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους 

είναι και η εξέλιξη του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού για την περίοδο 

2015 - 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα του 2018 ο δήμος Σύρου φαίνεται να 

είναι σε καλύτερη θέση έναντι του δήμου Τήνου, λόγω του ότι εμφανίζει ελαφρώς 

υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας ενεργητικού, παρά το γεγονός ότι και στις δύο 

περιπτώσεις τα περιθώρια αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. 

Ουσιαστικά, οι χαμηλές τιμές της αποδοτικότητας ενεργητικού και για τους δύο 

εξεταζόμενους αριθμοδείκτες υποδηλώνουν από την πλευρά των δύο δήμων δυσκολίες 
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ως προς την δημιουργία καθαρών κερδών μέσω της αξιοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων που βρίσκονται στο ενεργητικό τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται να 

ισχύει για όλη την εν λόγω περίοδο που μελετάται, καθώς συνολικά οι τιμές που 

παρουσιάζουν οι δύο αυτοί δήμοι είναι αρκετά χαμηλές. 

Σε ότι αφορά τον δήμο Τήνου, το χειρότερο έτος του από πλευράς του 

αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού ήταν το 2016, όπου ο δήμος εμφάνισε 

αρνητικές τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη, γεγονός που σημαίνει αδυναμία 

δημιουργίας καθαρής κερδοφορίας στην συγκεκριμένη περίοδο για τον δήμο. 

Ακολούθως, για τον δήμο Σύρου – Ερμούπολης, τα αντίστοιχα ισχύουν για τα έτη 2015 

και 2017, όπου λόγω της εμφάνισης καθαρών ζημιών, ο δήμος εμφάνισε αρνητικές 

τιμές στην αποδοτικότητα ενεργητικού, παρατήρηση που συνάδει με τα αρνητικά 

καθαρά περιθώρια κέρδους που αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Συνολικά όμως, το γεγονός ότι και οι δύο δήμοι το 2018 εμφάνισαν θετικές 

τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για αυτούς σχετικά με 

την ικανότητα τους να δημιουργήσουν καθαρά κέρδη μέσω της αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο ενεργητικό τους. Αυτή η τάση είναι 

σημαντικό να συνεχιστεί και να επαληθευτεί τα επόμενα έτη, έτσι ώστε οι  δήμοι να 

εμφανίσουν μια ικανοποιητική συνολική αποδοτικότητα. 

 

4.2.4 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

Πίνακας 4-8 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,51% -0,34% 1,14% 0,05% 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -0,89% 0,28% -0,44% 0,23% 
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Γράφημα 4-6 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, με βάση τα 

δεδομένα του 2018, ο δήμος Σύρου – Ερμούπολης φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση 

έναντι του δήμου Τήνου, λόγω του ότι εμφανίζει ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις τα 

περιθώρια αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. 

Ουσιαστικά, οι χαμηλές τιμές της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και για 

τους δύο εξεταζόμενους αριθμοδείκτες, υποδηλώνουν από την πλευρά των δύο 

εξεταζόμενων δήμων δυσκολίες ως προς την δημιουργία καθαρών κερδών μέσω της 

αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται να ισχύει 

για όλη την εν λόγω περίοδο που μελετάται, καθώς συνολικά οι τιμές των δύο αυτών 

δήμων είναι σχετικά χαμηλές. 

Σχετικά με τον δήμο Τήνου, το χειρότερο έτος από πλευράς του αριθμοδείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού ήταν το 2016, όπου ο δήμος εμφάνισε αρνητικές τιμές 

στο συγκεκριμένο δείκτη, παρατήρηση που υποδηλώνει αδυναμία δημιουργίας 

καθαρής κερδοφορίας στην συγκεκριμένη περίοδο για τον δήμο μέσα από την 

αξιοποίηση των ιδίων κεφαλαίων του. Ακολούθως, για τον δήμο Σύρου - Ερμούπολης, 

τα αντίστοιχα ισχύουν για τα έτη 2015 και 2017, όπου λόγω της εμφάνισης καθαρών 
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ζημιών, ο δήμος εμφάνισε αρνητικές τιμές στον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων, παρόμοια παρατήρηση με τα αρνητικά καθαρά περιθώρια κέρδους και τις 

αρνητικές τιμές αποδοτικότητας ενεργητικού που αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Συνολικά όμως, το γεγονός ότι και οι δύο δήμοι το 2018 εμφάνισαν θετικές 

τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για αυτούς όσον αφορά 

την ικανότητα τους να δημιουργήσουν καθαρά κέρδη, μέσω της αξιοποίησης των ιδίων 

κεφαλαίων τους. Αυτή η τάση είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να επαληθευτεί τα 

επόμενα έτη, έτσι ώστε οι  εν λόγω δήμοι να εμφανίσουν μια ικανοποιητική συνολική 

αποδοτικότητα σε μακροχρόνια περίοδο. 

 

4.3 Ανάλυση αριθμοδεικτών δραστηριότητας 

 

4.3.1 Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 

 

Πίνακας 4-9 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,13 0,14 0,23 0,19 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 0,17 0,19 0,18 0,19 
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Γράφημα 4-7 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, η ταχύτητα κυκλοφορίας 

ενεργητικού χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων μιας εταιρείας ή 

ενός φορέα, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσα από τα περιουσιακά της 

στοιχεία και υπολογίζεται μέσω της σύγκρισης των εσόδων από πωλήσεις με το σύνολο 

του ενεργητικού της/του. 

Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, καθίσταται σαφές πως οι εν λόγω 

δήμοι εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στους συγκεκριμένους δείκτες σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο, σχετικά με την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού τους 

(Νιάρχος, 2004). 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι και οι δύο δήμοι δεν είναι σε θέση σήμερα να 

δημιουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο έσοδα μέσα από την αξιοποίηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων. Είναι σημαντικό λοιπόν να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση 

στο άμεσο μέλλον, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από την πλευρά των 

δήμων, όπως είναι για παράδειγμα η τυχόν ενοικίαση και η εν γένει αξιοποίηση 

κτηρίων και ακινήτων που ανήκουν στους δήμους. 
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4.3.2 Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

Πίνακας 4-10 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,14 0,15 0,25 0,20 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 0,18 0,19 0,19 0,20 

 

Γράφημα 4-8 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, η ταχύτητα κυκλοφορίας 

ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εσόδων που παράγονται 

από τα ίδια κεφάλαια ενός οργανισμού, κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, 

για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις. 

Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω δήμων, τα ευρήματα είναι παρόμοια με αυτά 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως στην ανάλυση της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού, καθώς είναι σαφές ότι οι δύο δήμοι εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές 

στους συγκεκριμένους δείκτες σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 
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Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι και οι δύο δήμοι δεν είναι σε θέση σήμερα να 

δημιουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο έσοδα, μέσα από την αξιοποίηση των ιδίων 

τους κεφαλαίων, κατάσταση η οποία είναι σημαντικό να βελτιωθεί στο μέλλον μέσα 

από την λήψη των κατάλληλων μέτρων από την πλευρά τους, έτσι ώστε να υπάρχει 

πρόοδος στον συγκεκριμένο δείκτη. 

 

4.3.3 Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων 

Πίνακας 4-11 

Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 3,03 3,45 5,20 4,45 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 5,61 5,26 4,86 4,23 

 

Γράφημα 4-9 

Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Σχετικά με την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων των εν λόγω δήμων, είναι 

σαφές ότι εμφανίζουν για το 2018 παρόμοιες τιμές στο πεδίο αυτό, με μια ελαφρά 

υπεροχή του δήμου Τήνου, που υποδεικνύει ότι συγκρινόμενος με τον δήμο Σύρου, 
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είναι σε θέση να εισπράττει ελαφρώς ταχύτερα τις απαιτήσεις του από πελάτες, μια 

κατάσταση η οποία ισχύει και διατηρείται για τα έτη 2017 και 2018. 

Είναι γεγονός, ότι οι αρκετά ικανοποιητικές τιμές που εμφανίζουν και οι δύο 

εξεταζόμενοι δήμοι στο πεδίο της ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, αποτελούν μια 

σαφή ένδειξη ότι δεν χρειάζονται σημαντικό αριθμό ημερών για την είσπραξη των 

απαιτήσεων τους από πελάτες. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι φορολογούμενοι 

οι οποίοι καταβάλλουν τα δημοτικά τέλη προς τους αντίστοιχους δήμους. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ως παρατήρηση, ότι υπάρχει 

σημαντική βελτίωση στον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη για το δήμο Τήνου, κάτι που 

σημαίνει ότι χρόνο με το χρόνο, βελτίωσε και άρα μείωσε τον αριθμό των ημερών που 

χρειαζόταν για την είσπραξη των απαιτήσεων από τους δημότες του. Την ίδια στιγμή 

για το δήμο Σύρου-Ερμούπολης, παρατηρήθηκαν τα ακριβώς αντίθετα, καθώς υπάρχει 

μια σαφής πτώση στον εν λόγω αριθμοδείκτη μεταξύ 2015 και 2018.  Πρακτικά, είναι 

αναγκαίο ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης να προσέξει πολύ τη συγκεκριμένη εξέλιξη, 

καταβάλλοντας συνεχώς προσπάθειες ώστε να ανακόψει την εν λόγω πτώση. Μια 

συνέχιση της υποχώρησης αυτής είναι πιθανόν να οδηγήσει και σε επιδείνωση της 

ρευστότητας του δήμου τα επόμενα έτη, με δεδομένο πάντα ότι η κατάσταση αυτή θα 

συνεχιστεί. 

 

4.3.4 Ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Πίνακας 4-12 

Ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δήμων Σύρου-Ερμούπολης 

– Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 10,50 9,50 13,15 7,32 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 4,50 6,17 5,71 6,88 

 

Τέλος, όσον αφορά την ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

των δύο δήμων, είναι σαφές ότι εμφανίζουν για το 2018 παρόμοιες τιμές στο πεδίο του 

δείκτη αυτού, με μια ελαφρά υπεροχή του δήμου Τήνου. Αυτή η υπεροχή, μας δείχνει 
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ότι σε σχέση με το δήμο Σύρου-Ερμούπολης, ο δήμος Τήνου είναι σε θέση να εξοφλεί 

ελαφρώς ταχύτερα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, μια κατάσταση η οποία είναι 

διαφορετική σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο 2015-2017, 

όπου ο δήμος Τήνου εμφάνιζε συνεχώς υψηλότερες τιμές σε σχέση με το δήμο Σύρου-

Ερμούπολης. 

 

Γράφημα 4-10 

Ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δήμων Σύρου – Τήνου 

 

 

Είναι γεγονός, ότι οι αρκετά ικανοποιητικές τιμές που εμφανίζουν και οι δύο 

εξεταζόμενοι δήμοι στο πεδίο της ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, αποτελούν μια σαφή ένδειξη ότι οι δήμοι δεν χρειάζονται μεγάλο 

αριθμό ημερών για να ολοκληρωθεί η εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

που εμφανίζουν προς τους προμηθευτές τους. 

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει σαφής βελτίωση στον εν 

λόγω αριθμοδείκτη για το δήμο Σύρου-Ερμούπολης, κάτι που σημαίνει ότι χρόνο με το 

χρόνο μείωσε τον αριθμό των ημερών που χρειαζόταν για την εξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές του, με αποκορύφωμα το 

έτος 2018, όπου ο δήμος εμφάνισε παραπλήσια τιμή στον αριθμοδείκτη αυτό 

συγκριτικά με τον Δήμο Τήνου. 
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4.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών δομής κεφαλαίων 

4.4.1 Ξένα προς ίδια κεφάλαια 

Πίνακας 4-13 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,04 0,04 0,04 0,04 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 0,03 0,02 0,02 0,02 

 

Γράφημα 4-11 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Σε ότι αφορά τον αριθμοδείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, ιδιαίτερα θετικό και 

για τους δύο εξεταζόμενους δήμους είναι το γεγονός ότι εμφανίζουν πολύ χαμηλές 

τιμές στον δείκτη αυτό σε όλη την περίοδο των τεσσάρων ετών, κάτι το οποίο σημαίνει 

ότι και οι δύο δήμοι βασίζουν την λειτουργία τους κατά κύριο λόγο στα ίδια κεφάλαια 

και όχι στα δανειακά κεφάλαια. Σε απόλυτες τιμές οι δήμοι εμφανίζουν παραπλήσιες 

τιμές σε όλη την περίοδο μελέτης. 

Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική και υποδηλώνει μια χρηστή και 

συνετή πολιτική από τις διοικήσεις των δύο αυτών δήμων, καθώς το ότι εμφανίζουν 
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πολύ χαμηλά επίπεδα ξένων (δανειακών) κεφαλαίων, τους επιτρέπει να χρηματοδοτούν 

τις δραστηριότητες τους μέσω των ιδίων κεφαλαίων τους, κατάσταση η οποία 

ελαχιστοποιεί σημαντικά τους κινδύνους να καταστούν μη βιώσιμοι στο μέλλον. 

4.4.2 Ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό 

Πίνακας 4-14 

Ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0,94 0,94 0,94 0,93 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 0,97 0,98 0,97 0,98 

 

Γράφημα 4-12 

Ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Σχετικά με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικό ενεργητικό και 

οι δύο εξεταζόμενοι δήμοι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, κάτι που σημαίνει ότι 

το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους χρηματοδοτείται μέσα από τα ίδια 

κεφάλαια. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καθιστά τους δύο δήμους ως μη 

μοχλευμένους και αρκετά βιώσιμους. 
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Χαρακτηριστικά, εάν εξετάσουμε τις τιμές του δείκτη για το 2018, 

παρατηρούμε ότι ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης εμφανίζει αναλογία ιδίων κεφαλαίων 

προς συνολικό ενεργητικό ίση με 0,98, που σημαίνει ότι από το σύνολο των κεφαλαίων 

του το 98% είναι ίδια κεφάλαια και μόλις το 2% είναι δανειακά κεφάλαια. Παρόμοια 

είναι η κατάσταση και στο δήμο Τήνου, ο οποίος το 2018 εμφανίζει αναλογία ιδίων 

κεφαλαίων προς συνολικό ενεργητικό ίση με 0,93, που σημαίνει ότι από το σύνολο των 

κεφαλαίων του το 93% είναι ίδια κεφάλαια και μόλις το 7% είναι δανειακά κεφάλαια. 

Συνεπώς, το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και για τους δύο εξεταζόμενους δήμους, τοποθετεί τα επίπεδα μόχλευσης τους σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

περιουσιακών τους στοιχείων ανήκει στους ίδιους τους δήμους και όχι σε δανειστές. 

 

4.4.3 Ίδια κεφάλαια προς πάγια 

Πίνακας 4-15 

Ίδια κεφάλαια προς πάγια δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 1,09 1,11 1,15 1,15 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 1,07 1,09 1,09 1,11 
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Γράφημα 4-13 

Ίδια κεφάλαια προς πάγια δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, η χρήση του εν λόγω 

αριθμοδείκτη αποσκοπεί στο να υποδηλώσει το βαθμό της χρηματοδότησης των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας ή ενός φορέα από διαρκή κεφάλαια, 

δηλαδή από κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε μακρινό χρονικό ορίζοντα. 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος είναι σαφές, ότι και οι δύο 

δήμοι εμφανίζουν τιμές ιδίων κεφαλαίων προς πάγια υψηλότερες της μονάδας, κάτι το 

οποίο υποδεικνύει ότι η οικονομική διάρθρωση των δύο αυτών δήμων θεωρείται ότι 

είναι καλή, χωρίς παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση να  αποκλείεται ανεπαρκής 

αξιοποίηση κεφαλαίων με πιθανές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα. 

Επίσης, στο επίπεδο των δήμων είναι σαφής μια συνολική υπεροχή του δήμου 

Τήνου σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το δήμο Σύρου-Ερμούπολης, κάτι 

το οποίο σημαίνει ότι ο δήμος Τήνου είναι σε θέση να χρηματοδοτεί ευκολότερα τα 

πάγια περιουσιακά του στοιχεία μέσω των ιδίων κεφαλαίων του. 
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4.4.4 Κάλυψης τόκων 

Πίνακας 4-16 

Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 2015 2016 2017 2018 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ -20,79 -30,06 -9,57 -16,92 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -115,95 -85,77 -123,66 -89,59 

 

Γράφημα 4-14 

Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων δήμων Σύρου-Ερμούπολης – Τήνου 

 

 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος είναι εμφανές, ότι και οι δύο 

δήμοι εμφανίζουν αρνητικές τιμές το έτος 2018 στον εν λόγω αριθμοδείκτη, απόρροια 

του γεγονότος ότι εμφανίζουν αρνητικά κέρδη προ τόκων και φόρων, κάτι που δείχνει 

αδυναμία ανταπόκρισης των δύο αυτών δήμων ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους 

δανειστές τους. 

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη πλήθους έκτακτων και ανόργανων εσόδων που 

εισπράττουν ετησίως οι εν λόγω δήμοι, μειώνει την συγκεκριμένη αδυναμία, καθώς 

όπως αναφέρθηκε άλλωστε και προηγουμένως, οι δήμοι αυτοί έχουν πολύ χαμηλά 

επίπεδα δανειακών υποχρεώσεων και συνεπώς χαμηλές ανάγκες καταβολής 

χρεωστικών τόκων. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε η ανάλυση 

αριθμοδεικτών για δύο από τους σημαντικότερους δήμους των Κυκλάδων για την 

περίοδο μεταξύ των ετών 2015 και 2018 και πιο συγκεκριμένα των δήμων Τήνου και 

Σύρου – Ερμούπολης. 

Ειδικότερα, από την ανάλυση των αριθμοδεικτών που προηγήθηκε είναι σαφές, 

ότι στο πεδίο της ρευστότητας υπάρχει μια ιδιαίτερα ικανοποιητική κατάσταση και για 

τους δύο δήμους (με μια ελαφρά υπεροχή του δήμου Τήνου), καθώς και οι δύο δήμοι 

είναι σε θέση να προβούν σε άμεση εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών 

τους μόνο και μόνο μέσω της χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων τους. 

Επιπρόσθετα, είναι γεγονός ότι στο πεδίο της αποδοτικότητας χρειάζεται να 

γίνουν κινήσεις και να ληφθούν μέτρα ώστε να υπάρξει σημαντική βελτίωση, καθώς 

και οι δύο δήμοι εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στο πεδίο αυτό, απόρροια της 

ύπαρξης ιδιαίτερα χαμηλών τιμών στους αριθμοδείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους, 

αποδοτικότητας ενεργητικού και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Επιτακτική 

ανάγκη και ζωτικής σημασίας λοιπόν, είναι η λήψη μέτρων από την πλευρά των 

διοικήσεων των εν λόγω δήμων, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση που 

εμφανίζουν το 2018 και να αυξηθεί η ικανότητα τους ως προς τη δημιουργία καθαρών 

κερδών τόσο μέσω των εσόδων τους, όσο και μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων τους. 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το πεδίο της δραστηριότητας, τομείς προς 

βελτίωση τόσο για το δήμο Σύρου-Ερμούπολης, όσο και για το Δήμου Τήνου, είναι 

αυτά της ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και οι δύο 

δήμοι εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στα πεδία αυτά. Αυτή η διαπίστωση, καθιστά 

εξαιρετικά σημαντική την λήψη μέτρων από την πλευρά τους για την βελτίωση της 

ικανότητας δημιουργίας εσόδων μέσω της μεγαλύτερης και πιο αποτελεσματικής 

αξιοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων τους. 

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία και των δύο δήμων σχετικά με τα 

πεδία της είσπραξης απαιτήσεων και της εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

αφού και οι δύο δήμοι είναι σε θέση να εισπράττουν ιδιαίτερα γρήγορα τις απαιτήσεις 
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τους και αντίστοιχα να εξοφλούν με ευκολία και ταχύτατα τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους. 

Τέλος, αναφορικά με το πεδίο της δομής κεφαλαίων,  εξαιρετικής σημασίας και 

για τους δύο εξεταζόμενους δήμους είναι το γεγονός ότι βασίζουν την λειτουργία τους 

κατά κύριο λόγο στα ίδια κεφάλαια και όχι στα δανειακά κεφάλαια, οπότε κατά 

συνέπεια είναι ελάχιστα μοχλευμένες. Συνεπώς, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

περιορισμένους κινδύνους ως προς το να εμφανίσουν τα επόμενα έτη ζητήματα 

βιωσιμότητας, καθώς κάθε είδους χρηματοδότηση που πραγματοποιούν συντελείται 

μέσω των ιδίων κεφαλαίων τους και όχι μέσω της άντλησης δανείων. 

Συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι πως μια χρήσιμη πρόταση για μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να είναι η επέκταση της παρούσας ανάλυσης για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

(2010) και φτάνοντας μέχρι και το σήμερα (2022), όπου η χώρα μαστίζεται από την 

πρόκληση της πανδημίας του COVID 19 και τους τελευταίους μήνες, από τις 

οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αυτό τον τρόπο, θα 

καταστεί εφικτή η μελέτη της επίδρασης στα οικονομικά αποτελέσματα των δήμων 

μέσα σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μάλιστα συμπίπτει με τις δύο πιο 

σημαντικές κρίσεις που πέρασε η χώρα τα τελευταία 50 έτη. 

Τέλος, άλλη μια πιθανή πρόταση θα μπορούσε να είναι και η μελέτη 

περισσότερων δήμων του νομού Κυκλάδων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο έδαφος για 

σύγκριση των αποτελεσμάτων από την χρηματοοικονομική ανάλυση των δύο δήμων, 

με άλλους όμορους δήμους του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. 
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