
 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ  

 

 

 

ΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού  

διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα  

 

 

 

 

 

 
Επιβλέπων Καθηγητής:  

Καραγιώργος Θεοφάνης   

Καθηγητής 

 
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2011

 



1 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Σύνοψη .......................................................................................................................................................... 5 

Ευρετήριο Εικόνων ....................................................................................................................................... 5 

Πίνακας Συντμήσεων .................................................................................................................................... 6 

Περίληψη ...................................................................................................................................................... 7 

1. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..................................................................................................... 9 

1.1 Σύνταγμα και Τοπική Αυτοδιοίκηση ................................................................................................ 10 

1.2 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ...................................................................................................... 11 

1.3 Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας ....................................................................................... 12 

1.4 Πρόγραμμα Καλλικράτης ................................................................................................................. 13 

2 Οικονομική Διοίκηση των ΟΤΑ .............................................................................................................. 14 

2.1 Αρμοδιότητες των Αιρετών Οργάνων του Δήμου ............................................................................ 15 

2.2 Έσοδα των ΟΤΑ ............................................................................................................................... 16 

2.2.1 Διάκριση Εσόδων ....................................................................................................................... 16 

2.2.2 Ιδία Έσοδα ................................................................................................................................. 18 

2.2.3 Διάκριση Τελών και Φόρων ...................................................................................................... 19 

2.2.4 Επιχορηγήσεις ............................................................................................................................ 21 

2.2.5 Κατανομή Εσόδων ..................................................................................................................... 23 

2.2.6 Βεβαίωση Εσόδων ..................................................................................................................... 24 

2.2.7 Είσπραξη Εσόδων ...................................................................................................................... 25 

2.3 Δαπάνες των ΟΤΑ ............................................................................................................................ 26 

2.3.1 Διάκριση Δαπανών .................................................................................................................... 26 

2.3.2 Πραγματοποίηση Δαπάνης ........................................................................................................ 27 

2.3.3 Ανάληψη Δαπάνης ..................................................................................................................... 27 

2.3.4 Εκκαθάριση δαπάνης ................................................................................................................. 28 



2 

 

2.3.5 Παραστατικά Δαπανών .............................................................................................................. 29 

2.3.6 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ................................................................................................ 29 

3 Λογιστική των ΟΤΑ ................................................................................................................................. 31 

3.1 Προϋπολογισμός ............................................................................................................................... 32 

3.1.1 Σύνταξη Προϋπολογισμού ......................................................................................................... 32 

3.1.2 Διαίρεση Προϋπολογισμού ........................................................................................................ 34 

3.1.3 Διάκριση Εσόδων Προϋπολογισμού .......................................................................................... 35 

3.1.4 Διάκριση Δαπανών Προϋπολογισμού ........................................................................................ 36 

3.1.5 Αναμορφώσεις Προϋπολογισμών .............................................................................................. 37 

3.2 Απολογισμός ..................................................................................................................................... 38 

3.3 Σχέδιο Λογαριασμών ........................................................................................................................ 39 

3.3.1 Γενική Λογιστική ....................................................................................................................... 39 

3.3.2 Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως .................................................................................... 41 

3.3.3 Λογαριασμοί Τάξεως ................................................................................................................. 41 

3.3.4 Ενημέρωση Λογαριασμών ......................................................................................................... 42 

3.3.5 Σύνδεση Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής .............................................................................. 43 

3.4 Μητρώο Παγίων ............................................................................................................................... 46 

3.5 Αποθήκη ........................................................................................................................................... 47 

3.6 Εποπτεία – Έλεγχος .......................................................................................................................... 48 

4 Πληροφοριακό Σύστημα .......................................................................................................................... 51 

4.1 Παράγοντες Λειτουργικότητας ΠΣ ................................................................................................... 51 

4.2 Πληροφοριακό Σύστημα ΟΤΑ .......................................................................................................... 52 

4.2.1 Πλεονεκτήματα Χρήσης ΠΣ ...................................................................................................... 54 

4.2.2 Ανάπτυξη ΠΣ ΟΤΑ .................................................................................................................... 55 

4.2.3 Μηχανογραφική Τήρηση Στοιχείων ΟΤΑ ................................................................................. 55 



3 

 

4.2.4 Υποχρεώσεις Εταιρίας Παροχής ΠΣ .......................................................................................... 59 

4.2.5 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2003 – 2004 .................................................................... 60 

5 Το Νησί της Ρόδου................................................................................................................................... 62 

5.1 Ο Δήμος Ροδίων ................................................................................................................................ 62 

5.2 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ................................................................................................ 64 

5.2.1 Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας ........................................................................................... 65 

5.2.2 Διεύθυνση Οικονομικών και Ταμείου ....................................................................................... 66 

5.2.3 Διάσπαση Υπηρεσιών ................................................................................................................ 67 

5.3 Το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Ροδίων............................................................................... 68 

5.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του «Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος» ............................... 69 

5.3.2 Υποστήριξη ................................................................................................................................ 70 

6 Ανάλυση και Λειτουργία του Συστήματος .............................................................................................. 71 

6.1 Λογιστικά Σχέδια .............................................................................................................................. 72 

6.1.1 Προϋπολογισμός ........................................................................................................................ 73 

6.2 Γενική Λογιστική .............................................................................................................................. 75 

6.2.1 Άρθρα Γενικής Λογιστικής ........................................................................................................ 76 

6.2.2 Μητρώο Παγίων ........................................................................................................................ 76 

6.2.3 Αντιστοίχηση Γενικής και Δημόσιας Λογιστικής ...................................................................... 77 

6.2.4 Εκτυπώσεις ................................................................................................................................ 77 

6.3 Ταμείο ............................................................................................................................................... 78 

6.3.1 Συναλλαγές ................................................................................................................................ 78 

6.3.2 Έσοδα ......................................................................................................................................... 79 

6.3.3 Κρατήσεις .................................................................................................................................. 80 

6.3.4 Δαπάνες ...................................................................................................................................... 81 

6.3.5 Εκτυπώσεις ................................................................................................................................ 81 



4 

 

6.4 Έσοδα ................................................................................................................................................ 83 

6.4.1 Τμήμα Προσόδων ...................................................................................................................... 84 

6.4.2 Εισπράξεις .................................................................................................................................. 84 

6.5 Δαπάνες ............................................................................................................................................. 85 

6.5.1 Προμηθευτές .............................................................................................................................. 86 

6.5.2 Γραφείο Προμηθειών ................................................................................................................. 86 

6.5.3 Λογιστήριο ................................................................................................................................. 89 

6.5.4 Αποθήκη..................................................................................................................................... 90 

6.6 Διαχείριση ......................................................................................................................................... 90 

6.6.1 Αποθήκη..................................................................................................................................... 91 

6.7 Εφαρμογές......................................................................................................................................... 91 

6.7.1 Κλήσεις ...................................................................................................................................... 91 

6.7.2 Καταστήματα ............................................................................................................................. 92 

6.7.3 Δημοτική Περιουσία .................................................................................................................. 92 

6.8 Αρχιτεκτονική ................................................................................................................................... 92 

7 Μετάβαση στο «Καλλικράτη» ................................................................................................................. 94 

7.1 Διοίκηση ........................................................................................................................................... 94 

7.2 Εποπτεία ............................................................................................................................................ 96 

7.3 Οικονομικά ....................................................................................................................................... 97 

7.4 Εφαρμογές Πληροφορικής ................................................................................................................ 98 

7.4.1 Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων ΠΣ ............................................................................... 99 

8 Τελικές Παρατηρήσεις - Προτάσεις ...................................................................................................... 102 

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................... 108 

 

 



5 

 

Σύνοψη 

 

Η παρούσα εργασία ως σκοπό έχει την περιγραφή και την ανάλυση του πληροφοριακού 

συστήματος που είναι εγκατεστημένο στις διευθύνσεις που διαχειρίζονται τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του Δήμου Ροδίων. Για αυτό το σκοπό γίνεται αρχικά μια αναφορά στο θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει την οικονομική διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

ειδικά αυτών του πρώτου βαθμού που είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Αναλυτικότερα γίνεται 

μια παρουσίαση των κανόνων και των διαδικασιών που είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν οι 

υπάλληλοι ενός Δήμου κατά την διαδικασία της είσπραξης των εσόδων, της πληρωμής των 

δαπανών καθώς και της τήρησης των λογιστικών γεγονότων. Γίνεται επίσης αναφορά στις 

προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα πληροφοριακό σύστημα που προορίζεται για χρήση από 

τους Δήμους και τέλος αναφέρονται ορισμένες από τις αλλαγές που θα επιφέρει στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ο νόμος «Καλλικράτης».  

Ευρετήριο Εικόνων 

 

Εικόνα 1 Διαδικασία Είσπραξης Εσόδων ................................................................................................... 26 

Εικόνα 2 Διαδικασία Πληρωμής Δαπάνης ................................................................................................. 30 

Εικόνα 3 Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας ................................................................. 66 

Εικόνα 4 Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Οικονομικών και Ταμείου .............................................................. 67 
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Εικόνα 6 Λογιστικές Εκτυπώσεις ............................................................................................................... 78 

Εικόνα 7 Εικονίδια Κατάστασης Αιτήσεων ............................................................................................... 86 

Εικόνα 8 Αρχιτεκτονική Συστήματος ......................................................................................................... 93 
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Περίληψη 

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι διοικητικές και οικονομικές μονάδες η λειτουργία 

των οποίων καθορίζεται μέσα από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Προκειμένου να είναι σε θέση 

να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς το Κράτος, είναι 

υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται καθημερινά και μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών ένα μεγάλο 

όγκο πληροφοριών. Οι πολίτες είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα είτε για επιχειρήσεις, 

απαιτούν από τις δημοτικές υπηρεσίες τα ίδια επίπεδα εξυπηρέτησης που παρέχονται από τις 

ιδιωτικές εταιρίες έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν τις συναλλαγές τους με ταχύτητα και 

ευκολία. Επίσης το Κράτος στη προσπάθεια του να προλάβει και να μειώσει τα φαινόμενα 

διαφθοράς και κακοδιαχείρισης εντείνει τους ελέγχους ζητώντας τη συνεχή παροχή οικονομικών 

στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τους ΟΤΑ μείωση του κόστους λειτουργίας τους με 

ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας. 

Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος για ένα Δήμο αποτελεί βοήθημα και απαραίτητο 

εργαλείο για τη πραγματοποίηση και τη παρακολούθηση των οικονομικών του στοιχείων αφού 

με τη χρήση του αυξάνεται η ασφάλεια και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Επίσης 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όλοι οι δήμοι που συνενώνονται στα πλαίσια του 

Καλλικράτη είναι υποχρεωμένοι πλέον να χρησιμοποιούν πληροφορικό σύστημα στις 

οικονομικές τους υπηρεσίες το οποίο μάλιστα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσει δεδομένα 

μεταξύ των παλιών και νέων δήμων.  

Κάθε σύστημα που προορίζεται για χρήση από τους ΟΤΑ πρέπει να ενσωματώνει στις 

λειτουργίες του τους κανόνες που διέπουν την οικονομική διοίκηση των ΟΤΑ, παρέχοντας 

ταυτόχρονα όλες τις προβλεπόμενες εκτυπώσεις καθώς και κάποιες διευκολύνσεις προς το 

χρήστη. Στο εμπόριο υπάρχουν αρκετά τέτοια συστήματα, άλλα περισσότερο ολοκληρωμένα και 

άλλα χωρισμένα σε επιμέρους εφαρμογές που είναι περισσότερο ειδικευμένες σε μία λειτουργία. 

Κάθε ΟΤΑ που προμηθεύεται ένα σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το κόστος αλλά 

και τη συνολική αποδοτικότητα καθώς και την υποστήριξη που παρέχεται από την εταιρία 

παροχής έτσι ώστε τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση και τη καθημερινή χρήση 

του συστήματος να είναι ορατά. 
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Η εργασία αυτή πραγματεύεται την οικονομική διοίκηση των ΟΤΑ ενώ γίνεται και μια ανάλυση 

του πληροφοριακού συστήματος των οικονομικών διευθύνσεων του Δήμου Ροδίων. Τα 

κεφάλαια της εργασίας αναλύονται ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι όπως 

καθορίζεται μέσα από το Σύνταγμα, το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τα υπόλοιπα 

νομοθετήματα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως θέμα την οικονομική διοίκηση των ΟΤΑ και συγκεκριμένα την 

ανάλυση των δαπανών και των εσόδων καθώς και το πλαίσιο πραγματοποίησης αυτών των 

συναλλαγών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πλαίσιο της λογιστικής παρακολούθησης των ΟΤΑ μέσω του 

Δημόσιου και Γενικού λογιστικού συστήματος. 

Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τα πληροφοριακά συστήματα τον ΟΤΑ, τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση αυτών, τις υποχρεώσεις του παρόχου του 

λογισμικού και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύστημα που προορίζεται για χρήση 

από τους ΟΤΑ. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Δήμο Ροδίων, τις υπηρεσίες από τις οποίες 

αποτελείται ενώ γίνεται και μια αρχική γενική περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος που 

είναι εγκατεστημένο στις οικονομικές διευθύνσεις του δήμου. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του συστήματος μέσω της παρουσίασης των ενοτήτων 

από τις οποίες αποτελείται καθώς και των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει στους χρήστες. 

Το έβδομο κεφάλαιο έχει ως θέμα τη μετάβαση στο Καλλικράτη, τις αλλαγές που θα 

πραγματοποιηθούν και τα σχέδια που υπάρχουν σχετικά με την ενοποίηση των επιμέρους 

συστημάτων. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα και παρατηρήσεις σχετικά με το 

πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Ροδίων. 
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1. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί
1
 θεμελιώδη θεσμό του 

δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 102 

του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το 

Ν.1850/1989 (ΦΕΚ 144Α΄). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ με το 

Βασιλικό Διάταγμα της 27.12.1833 «Περί συστάσεως των Δήμων» και διαιρείται
2
 στον Α' 

βαθμό που είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες και στο Β' Βαθμό που είναι οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. Ο Ν.1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α΄) αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο Δημοτικό και 

Κοινοτικό Κώδικα και μαζί με τις τρεις κωδικοποιήσεις του που ακολούθησαν [Π.Δ.75/1985 

(ΦΕΚ 27 Α΄), Π.Δ.323/1989 (ΦΕΚ 146 Α΄), και Π.Δ.410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄)] καθώς και με ένα 

πλήθος μεταγενέστερων νομοθετημάτων, διαμορφώθηκε το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την σημερινή οργάνωση και τη λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων. Αυτή τη 

χρονική στιγμή λειτουργούν 914 Δήμοι, 120 Κοινότητες, 47 Νομαρχίες και 3 Διευρυμένες 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Οι ΟΤΑ μέχρι και τις αρχές του 1980 είχαν περιορισμένες λειτουργίες αλλά τα τελευταία 20 

χρόνια ο θεσμός αναβαθμίστηκε με επακόλουθο την σημαντική αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Οι δήμοι σήμερα έχουν το δικαίωμα να διευθύνουν, μέσα στα πλαίσια του νόμου, ένα σημαντικό 

μέρος των δημόσιων υποθέσεων τους μέσω αποφάσεων που παίρνονται από τα τοπικά 

συμβούλια και τις συνελεύσεις. Συγκεκριμένα στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι οι 

δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας. Επίσης οι δήμοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν τη δικαιοδοσία 

να ασκούν ορισμένες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα τη τήρηση του 

δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, τη τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων, τη χορήγηση, 

                                                            
1 Ν.3463/2006 

2 http://www.eetaa.gr/foreis/genika.html 
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ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων 

και επιχειρήσεων κτλ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ΚΔΚ, οι τομείς στους οποίους οι δήμοι μπορούν να αναπτύξουν τη 

δράση τους είναι οι ακόλουθοι: 

 Ανάπτυξης 

 Περιβάλλοντος 

 Ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών 

 Απασχόλησης 

 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Πολιτικής Προστασίας 

1.1 Σύνταγμα και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Το Σύνταγμα αναφέρεται στην οργάνωση της διοίκησης μέσα από το τρίτο μέρος του με τίτλο 

«Οργάνωση και Λειτουργίες της Πολιτείας». Σύμφωνα με το άρθρο 101: 

1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα.  

2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, 

κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.  

3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις 

υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Οι κεντρικές υπηρεσίες, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν 

τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος 

ορίζει. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οι οποίοι έχουν διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια. Το κράτος είναι σε θέση να ασκεί εποπτεία στους ΟΤΑ η οποία 

συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς όμως να προβάλει 

εμπόδια και να εμποδίζει τη πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Το κράτος έχει την 

αρμοδιότητα να 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 ΟΤΑ, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Κάθε 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδεύεται και από τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Η απόδοση 

και κατανομή των φόρων και των τελών καθώς και ο καθορισμός και η είσπραξη των τοπικών 

εσόδων καθορίζονται από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση νόμους.  

1.2 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

 

Η λειτουργία των ΟΤΑ καθορίζεται μέσα από ένα πλήθος ειδικών νόμων και αποφάσεων μέσω 

των οποίων γίνονται συνεχείς επεμβάσεις και τροποποιήσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ασαφειών στο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των τοπικών φορέων, των διαδικασιών που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι υπάλληλοι κατά τη διαπεραίωση των εργασιών τους, καθώς και 

στον εντοπισμό της εκάστοτε διάταξης. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων είναι ένα ενιαίο 

κείμενο το οποίο περιλαμβάνει μια θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ 

όπως προσδιορίζονται μέσα από τους νόμους αυτούς ενώ συγχρόνως περιλαμβάνει και νέες 

πρωτογενείς ρυθμίσεις. 

Ο τελευταίος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου 2006 από τη Βουλή 

των Ελλήνων και έγινε Νόμος του Κράτους υπ’ αριθμόν 3463 (ΦΕΚ 114 Α / 8-6-2006). Το 

κείμενο αυτό αποτελείτε από 11 μέρη και 287 άρθρα μέσω των οποίων καθορίζεται η οργάνωση 

και η λειτουργία των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Πιο συγκεκριμένα καθορίζονται ζητήματα όπως η 

σύσταση των δήμων, οι εκλογές, η άσκηση των αρμοδιοτήτων, η οικονομική διοίκηση κ.α..  
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Βέβαια το κείμενο αυτό μόνο προσωρινά δίνει λύση στο πρόβλημα των πολλαπλών 

νομοθετημάτων αφού εκδίδονται συνεχώς νέα προκειμένου να γίνονται αναμορφώσεις και 

διευκρινίσεις. Επίσης Ο ΚΔΚ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη 

χρήση των εκάστοτε νομοθετημάτων γιατί μέσω αυτών γίνονται σαφείς οι διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη λειτουργία των ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι υπάλληλοι 

των ΟΤΑ, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ένα ευρύ σύνολο νομοθετημάτων μερικά από τα 

οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 50. 

1.3 Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας 

 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας υπογράφηκε στο Στρασβούργο τη 15η Οκτωβρίου 

του 1985 και ως σκοπό έχει τη προστασία και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 

διάφορες χώρες της Ευρώπης και για το λόγο αυτό ορίζει μέσα από ένα πλήθος άρθρων τις 

αρμοδιότητες των ΟΤΑ, τους τρόπους άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών καθώς και τα 

αναγκαία μέσα που θα είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, η Τοπική Αυτονομία είναι το 

δικαίωμα και η πραγματική ικανότητα των ΟΤΑ να ρυθμίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια 

του νόμου, με δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσμού τους, ένα σημαντικό μέρος των 

δημοσίων υποθέσεων. Οι ΟΤΑ έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, 

σε επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Οι πόροι αυτοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τις αρμοδιότητες τους και 

τουλάχιστον ένα μέρος από αυτούς πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη, το 

ύψος των οποίων, ορίζουν οι ίδιοι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Τα οικονομικά συστήματα στα 

οποία βασίζονται οι πόροι πρέπει να είναι διαφοροποιημένης και εξελικτικής φύσεως ώστε να 

είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη η παρακολούθηση της πραγματικής εξέλιξης του κόστους 

ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους. Η Ελλάδα δεν ανέλαβε την υποχρέωση να δεσμευθεί με 

ορισμένες από τις διατάξεις και συγκεκριμένα αυτές των άρθρων 5, 7 παρ. 2, 8 παρ. 2 και 10 

παρ. 2. 
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1.4 Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 

Το νομοσχέδιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης» ψηφίστηκε την 1η Ιουνίου 2010 από τη Βουλή των Ελλήνων όπου 

και έγινε νόμος του κράτους. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του σχεδίου 

Καποδίστρια και φέρνει ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Καταρχήν ο αριθμός των Δήμων θα μειωθεί σε 370 ενώ οι Νομαρχίες θα αντικατασταθούν από 

13 Αιρετές Περιφέρειες. Τα περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των 

Δήμων θα περιοριστούν σε λιγότερα από 2000, οι θητείες των δημάρχων και των 

περιφερειαρχών θα έχουν διάρκεια 5 χρόνια ενώ οι εκλογές θα διεξάγονται ταυτόχρονα με τις 

ευρωεκλογές. Το κατώτατο πληθυσμιακό όριο των νέων δήμων θα είναι 10.000 κάτοικοι με 

εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (25.000 κάτοικοι) και τους ορεινούς δήμους (2.000 

κάτοικοι), ενώ κάθε νησί θα αποτελεί ένα δήμο με εξαίρεση την Κρήτη (24 δήμοι) και την 

Εύβοια (9 δήμοι). 

Σκοπός του σχεδίου Καλλικράτης είναι να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της 

σημαντικής μείωσης των δαπανών και της εξοικονόμησης πόρων. Κάθε νεοσύστατος δήμος θα 

επιτρέπεται να διατηρεί μόνο δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ένα για τις κοινωνικές 

και προνοιακές ανάγκες και ένα για πολιτιστικούς, αθλητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ενώ 

ταυτόχρονα πολλές ζημιογόνες και ανενεργείς δημοτικές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε 

αναστολή λειτουργίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: 

 Μεταφορά αρμοδιοτήτων της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης στους Δήμους. 

 Νέο σύστημα εποπτείας ΟΤΑ. 

 Νέο σύστημα οικονομικής κατοχύρωσης πόρων των ΟΤΑ και σύνδεση τους με πιο 

δυναμικούς πόρους. 
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2 Οικονομική Διοίκηση των ΟΤΑ 

 

Οι αυξημένες αρμοδιότητες που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια στους δήμους είχαν ως 

αποτέλεσμα την διόγκωση των υποχρεώσεων τους, την αύξηση των πηγών των εσόδων και των 

εξόδων καθώς και του πλήθους της πληροφορίας που πρέπει να διαχειρίζονται σε καθημερινή 

βάση ώστε να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Οι ΟΤΑ μέσα στο πλαίσιο 

της οικονομικής αυτοτέλειας είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους στοιχειά 

με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης, υπερδανεισμού και υπερχρέωσης. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να 

ανταποκρίνονται τόσο στους συχνούς τακτικούς όσο και στους έκτακτους έλεγχους που 

διενεργούνται από το αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο. Τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές διορθωτικές κινήσεις προκειμένου οι δήμοι να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται τα οικονομικά τους αποδοτικότερα έτσι ώστε να μην παρατηρούνται τα 

φαινόμενα κακοδιαχείρισης του παρελθόντος τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα των υπερχρέωση 

ορισμένων από αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόστηκε το διπλογραφικό σύστημα, ιδρύθηκαν 

ταμειακές υπηρεσίες και γενικότερα η λειτουργία τους έφτασε σε σημείο να παρουσιάζει 

αρκετές ομοιότητες
3
 με  αυτή των ανώνυμων εταιριών. 

Η οικονομική διοίκηση των Ο.Τ.Α. καθορίζεται από το πέμπτο μέρος του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων το οποίο χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 

 Κεφάλαιο Α  Προϋπολογισμοί Δήμων και Κοινοτήτων 

 Κεφάλαιο Β  Απολογισμοί και Ισολογισμοί Δήμων και Κοινοτήτων 

 Κεφάλαιο Γ  Ταμειακή Υπηρεσία 

 Κεφάλαιο Δ  Δάνεια 

 Κεφάλαιο Ε  Περιουσία 

                                                            
3 Ιωακειμίδης Γιώργος, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. 
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 Κεφάλαιο ΣΤ  Ειδικές Διατάξεις 

 Κεφάλαιο Ζ  Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 Κεφάλαιο Ζ  Έργα και Προμήθειες - Απαλλοτριώσεις 

2.1 Αρμοδιότητες των Αιρετών Οργάνων του Δήμου 

 

Καθένα από τα αιρετά όργανα του Δήμου έχει κάποιες αρμοδιότητες που αφορούν την 

οικονομική διοίκηση που αναφέρονται μεταξύ άλλων στο τέταρτο μέρος του ΚΔΚ. 

Ο Δήμαρχος: 

 Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 

των δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

 Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. 

 Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει: 

 Τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 

 Την εκποίηση, εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και την αγορά, μίσθωση ακινήτων. 

 Τη σύναψη δανείων. 

 Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.. 

 Τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Δήμου, των δημοτικών ιδρυμάτων και 

των λοιπών νομικών προσώπων 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή: 

 Συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου. 
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 Προελέγχει τον απολογισμό. 

 Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού. 

 Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες. 

 Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική 

εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. 

 Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

2.2 Έσοδα των ΟΤΑ 

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ανάγκη από επαρκείς πόρους προκειμένου να 

μπορούν να εκτελούν τις λειτουργίες και τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Χωρίς αυτούς τους 

απαραίτητους πόρους δεν θα είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 

καθώς και να παράγουν τα τοπικά αγαθά και τις υπηρεσίες που μόνο αυτοί έχουν την 

αρμοδιότητα να διεξάγουν. Οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν και να εισπράττουν με 

δικούς τους μηχανισμούς τοπικά έσοδα, τηρώντας πάντα κάποια κριτήρια που καθορίζονται 

μέσα από την αντίστοιχη νομοθεσία, καθώς και να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση ένας ΟΤΑ πρέπει να φροντίζει τα έσοδα να υπερβαίνουν τις 

δαπάνες ώστε να υπάρχει το κατάλληλο πλεόνασμα για περαιτέρω επενδύσεις σε αναπτυξιακά 

έργα. 

2.2.1 Διάκριση Εσόδων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τα έσοδα ανάλογα με τη πηγή 

από την οποία προέρχονται, χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα. 

Τα τακτικά έσοδα είναι αυτά που προέρχονται από: 
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 Θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους πόρους. 

 Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. 

 Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 

 Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 

Τα έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται από: 

 Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές. 

 Διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων. 

 Συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη πηγή. 

Μερικές χαρακτηριστικές πηγές εσόδων που αξίζει να αναφερθούνε είναι: 

 Η εκμετάλλευση λειτουργίας νεκροταφείων. 

 Η εμπορία πόσιμων υδάτων. 

 Τα πρόστιμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας - τέλη στάθμευσης. 

 Η εισφορά σε χρήμα περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. 

 Τα μισθώματα ακίνητων. 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση. 

 Η εκποίηση ακίνητης περιούσιας. 
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 Διάφορα μικρότερα έσοδα όπως αυτά που προέρχονται από διάθεση δασικών προϊόντων, 

από πρόστιμα περιβαλλοντικών παραβάσεων, από παράβολα χορήγησης άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τόκους καταθέσεων κλπ.. 

2.2.2 Ιδία Έσοδα 

 

Ο Δημοτικός Φόρος, το Τέλος, το Δικαίωμα και η Εισφορά ονομάζονται Ιδία Έσοδα
4
 και 

συμβάλουν σημαντικά στην αυτοδυναμία των ΟΤΑ. Το ύψος αυτών των εσόδων καθορίζεται 

από τον εκάστοτε ΟΤΑ ανάλογα με την αποφασιστικότητα των οργάνων του καθώς και την 

ικανότητα που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη βεβαίωση και την είσπραξη αυτών. Στη 

περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν το 50% των συνολικών εσόδων, 

παρατηρείτε υψηλό ποσοστό αυτοχρηματοδότησης ενός δήμου. 

Ο Δημοτικός Φόρος είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά των φυσικών και νομικών 

προσώπων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή της τελευταίας 

προς αυτά. Στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας 

και η μη παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Τ.Α.. 

Το Τέλος είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι ειδικού ανταλλάγματος 

το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Το στοιχείο που 

διαφοροποιεί το φόρο από το τέλος, είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να 

είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος (ανταποδοτικός χαρακτήρας).  

Το Δικαίωμα είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο 

αντιστοιχεί σε παροχή αγαθού ή υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Διαφοροποιείται 

από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του αγαθού ή 

υπηρεσίας. 

Η Εισφορά είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος μεγαλύτερης 

αξίας, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. πολεοδομικές 

                                                            
4 Κουγιανός Γαβρίλης, Το οικονομικό, Διοικητικό και Νομικό Πλαίσιο των ΟΤΑ 
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εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος λόγο του ύψους, το οποίο είναι μικρότερο του 

οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος. 

Οι ΟΤΑ επιβάλουν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τα τέλη, τις εισφορές και τα 

δικαιώματα καθορίζοντας το ύψος τους τέλους ή της εισφοράς, τους υπόχρεους καταβολής 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τη διαδικασία αυτή εκδίδουν δύο διακριτές 

αποφάσεις μια που θέτει τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη ρύθμιση τους 

(πχ. προσδιορισμός και λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων) και μια άλλη με την 

οποία επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. 

2.2.3 Διάκριση Τελών και Φόρων 

 

Η διάκριση των τελών από τους φόρους πολλές φορές είναι δυσδιάκριτη αλλά είναι σημαντικό 

να γίνεται ο προσδιορισμός και ο διαχωρισμός τους κυρίως λόγο των κανόνων που συνοδεύουν 

τα τέλη, τόσο για το ύψος τους όσο και για τη διάθεση τους. Ο διαχωρισμός αυτός καθώς και οι 

όροι διάθεσης των εσόδων που προέρχονται από τα τέλη διευκρινίζεται μέσα από ένα πλήθος 

νομοθετημάτων που ως σκοπό έχουν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο σαφείς τους κανόνες που 

διέπουν τα τέλη.  

Ενώ το τέλος αποτελεί και αυτό αναγκαστική οικονομική παροχή διακρίνεται από το φόρο 

επειδή περιλαμβάνει και την έννοια της ειδικής αντιπαροχής, παρέχεται δηλαδή έναντι παροχής 

κάποιας δημόσιας υπηρεσίας το κόστος της οποίας καλύπτεται από τα έσοδα των τελών. Το έργο 

ή η παροχή υπηρεσιών πρέπει να έχει κάποιο όφελος για τη τοπική κοινωνία (βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, ανάπτυξη της περιοχής, εξυπηρέτηση των πολιτών) και να μην περιλαμβάνει 

έργα η υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από άλλες πήγες. Το ύψος των τελών θα πρέπει να 

καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα τα οποία πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις 

δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση όπου τα έσοδα υπερβαίνουν το ύψος των 

δαπανών υποκρύπτεται φορολογία κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της 

ανταποδοτικότητας. Τα κριτήρια με τα οποία το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει το ύψος του 

επιβαλλόμενου τέλους πρέπει να είναι συναφή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να οδηγούν 

στην επιβάρυνση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ανάλογα με τη χρήση των υπηρεσιών 
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αυτών. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που τα κριτήρια καθορισμού του ύψους του τέλους δεν 

πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις τότε δεν πρόκειται για επιβολή ανταποδοτικού τέλους αλλά 

για επιβολή φόρου, κάτι το οποίο αντιβαίνει τις συνταγματικές διατάξεις. 

Το δημοτικό συμβούλιο κατά τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την επιβολή των τελών 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορους κανόνες και συντελεστές  έτσι ώστε τα τέλη αυτά να είναι 

αντικειμενικά και δίκαια ενώ απαραίτητο είναι να ικανοποιούνται και τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Να αναφέρονται σε συγκεκριμένο έργο ή παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 Να προσδιορίζουν µε ακρίβεια τον κύκλο των ωφελούμενων προσώπων. 

 Να ορίζουν ρητά και µε σαφήνεια την ειδική ωφέλεια που απορρέει για τους υπόχρεους. 

 Να αιτιολογούνται ειδικώς, µε παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, όσον αφορά στον 

προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων αλλά και στο εύρος του κύκλου των 

ωφελουμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της 

αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλισθεί η δίκαιη και αντικειμενική 

επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφές ότι η διάθεση των εσόδων που προέρχονται από την 

επιβολή τελών ή μέρους αυτών για σκοπούς που δεν είναι σε άμεση συνάρτηση με την παροχή 

των υπηρεσιών για την οποία θεσπίστηκαν, δεν είναι αποδεκτή αφού ακυρώνει την αρχή της 

ανταποδοτικότητας. Για το λόγο αυτό τα έσοδα από τα τέλη δεν μπορούν να καλύψουν εκτέλεση 

άλλου έργου ή να καλύψουν κάποιο δάνειο που δεν συνάπτεται με την σχετική υπηρεσία. 

Επίσης η επιβολή τελών που αφορούν παροχή κρατικών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση διαβατηρίων) 

καθώς και η επιβολή τελών σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων με ταυτόχρονη διάχυση του 

οφέλους σε αόριστο πλήθος δεν είναι νόμιμη. Ακόμα για τέλη που επιβάλλονται για υπηρεσίες ή 

τοπικά έργα σύμφωνα με τη παράγραφο 12, άρθρο 25 του Ν.1828/1989: "Όταν το ύψος των 

τελών ή εισφορών κλιμακώνεται, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη 

μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο της πρώτης". 
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Για παράδειγμα σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.11 του ν. 1828/1989, η διάθεση μέρους των 

εσόδων που προέρχονται από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για σκοπούς που δεν είναι σε 

άμεση συνάφεια με την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν είναι επιτρεπτή επειδή η επιβολή των 

τελών αυτών γίνεται κατά προσέγγιση μιας αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και 

απαιτούμενων. Έτσι σε περίπτωση που τα έσοδα αυτά όντος διαταθούνε για διαφορετικούς 

σκοπούς υπάρχει ακύρωση της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Κατά τον 

καθορισμό του συντελεστή του τέλους καθαριότητας & φωτισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

οι δαπάνες που καταχωρούνται στο προϋπολογισμό και που αφορούν στην Υπηρεσία 

Καθαριότητας & Φωτισμού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που εγγράφεται σε κωδικούς αριθμούς 

άλλων υπηρεσιών αλλά μόνο στο μέρος που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθαριότητας και φωτισμού. 

Μερικά χαρακτηριστικά τέλη που επιβάλει ένας δήμος είναι: 

 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης (όπου έχει την ευθύνη ο δήμος) 

 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

 Τέλη διαφήμισης 

 Τέλος ακίνητης περιούσιας 

 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων 

 Τέλη και δικαιώματα χρήσης έργων κτημάτων και υπηρεσιών 

2.2.4 Επιχορηγήσεις 

 

Μια ακόμη μορφή εσόδου των ΟΤΑ είναι οι επιχορηγήσεις οι οποίες διακρίνονται σε τακτικές ή 

έκτακτες και γενικές ή ειδικές. Οι τακτικές δίνονται ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό των ΟΤΑ και αποτελούν το μέσο της κεντρικής 

διοίκησης για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των ΟΤΑ χωρίς να θίγεται η οικονομική και 



22 

 

διοικητική τους αυτοτέλεια. Αντίθετα η χρησιμοποίηση των έκτακτων επιχορηγήσεων 

δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης με το κράτος ενώ πολλές φορές δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους. 

Οι ειδικές επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν πολιτικές τις κεντρικής 

διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή για να ενισχυθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 

από τους ΟΤΑ. Παραδείγματα ειδικής επιχορήγησης είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης και 

λειτουργίας των δήμων που συνενωθήκαν με το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» την 

περίοδο 1998 – 2002 καθώς και το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» που διαδέχθηκε το 

ΕΠΤΑ κατά τη περίοδο 2005-2009. 

Οι επιχορηγήσεις με το Ν.1828/1989 συνδέθηκαν άμεσα με συγκεκριμένους φόρους και τέλη με 

αποτέλεσμα το ύψος τους να εξαρτάται πλέον από τη δυναμικότητα αυτών, αφού υπολογίζονται 

μέσω ποσοστών, παραμένοντας όμως στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. Τα έσοδα αυτά 

ονομάζονται Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των Δήμων και 

Κοινοτήτων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων: 

 Φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

 Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.). 

 Φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 8, άρθρο 25 του Ν.1850 / 1989, από τις συνολικές καθαρές ετήσιες 

εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αποδίδεται στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) ενώ σύμφωνα με τη 

παράγραφο 9, από τα ποσά που εισπράττονται για τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων αποδίδεται 

ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) στους ΟΤΑ.  

Από τα έσοδα που προέρχονται από το 20% των εσόδων  του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 

Νομικών Προσώπων, το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 

και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, 

Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των 
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επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και στις οποίες συμμετέχουν 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον (παράγραφος 3). Αυτό το 

είδος του εσόδου, ονομάζεται «Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ). Το 

υπόλοιπο ποσό των 2/3 των εσόδων, που προέρχονται από το 20% των εσόδων από τον Φόρο 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ως και τα έσοδα από το 50% των τελών 

κυκλοφορίας, των εσόδων από το 3% του φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και του 20% των 

φόρων τόκων, εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελώντας γενικό έσοδο των ΟΤΑ, 

το οποίο μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε γενική δαπάνη. Η χρηματοδότηση των ειδικών 

επιχορηγήσεων γίνεται και αυτή μέσω ποσοστών των Κ.Α.Π. και ΣΑΤΑ. 

Τα υπόλοιπα ποσά της ΣΑΤΑ και των Κ.Α.Π. κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. σύμφωνα με κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που είναι σύμφωνη με 

σχετική πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Η εκταμίευση των Κ.Α.Π. στους ΟΤΑ γίνεται μέσω του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων σε μηνιαία βάση (τακτική επιχορήγηση) ενώ η ΣΑΤΑ κάθε 

τέσσερις μήνες. 

2.2.5 Κατανομή Εσόδων 

 

Σύμφωνα με το Ν.1828/1989, η κατανομή των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 

δημόσιων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό γίνεται μέσω διαφόρων κριτηρίων που 

καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και εκδίδονται ύστερα 

από πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Ορισμένα από τα κριτήρια αυτά είναι: 

 Το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου. 

 Ο ορεινός, πεδινός ή νησιώτικος χαρακτήρας του Ο.Τ.Α.. 

 Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

 Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων. 
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 Το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική 

τάση. 

2.2.6 Βεβαίωση Εσόδων 

 

Σύμφωνα με το Β.Δ.17.5-1959, ως Βεβαίωση Εσόδου νοείται η κατά τους κείμενους νόμους από 

τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου, εκκαθάριση της απαιτήσεως και ο 

προσδιορισμός του πόσου, του πρόσωπου του οφειλέτη, του είδους και της αιτίας για την οποία 

οφείλεται το ποσό αυτό (Άρθρο 3). Τίτλος βεβαίωσης είναι κάθε αποδεικτικό ή βεβαιωτικό της 

οφειλής προς το Δήμο έγγραφο (Άρθρο 4). Οι τίτλοι βεβαίωσης πηγαίνουν στο ταμείο όπου για 

κάθε τίτλο εκδίδεται αποδεικτικό τριπλότυπο παραλαβής που αναγράφει το είδος και τον αριθμό 

του τίτλου καθώς και τα κεφάλαια και τα άρθρα του προϋπολογισμού εσόδων. Κάθε χρέος προς 

το δήμο πρέπει να βεβαιωθεί προκειμένου να γίνει η είσπραξη του σε αντίθεση με τις 

επιχορηγήσεις από το κράτος οι οποίες είναι ήδη βεβαιωμένες και πηγαίνουν κατευθείαν στο 

ταμείο. 

Τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης καταχωρίζονται σε καταλόγους όπου αναγράφονται 

ονομαστικά οι φορολογούμενοι και τα εισπραχθέντα αυτών ποσά. Με βάση τη διαδικασία αυτή 

γίνεται η σύνταξη του Χρηματικού Κατάλογου με τον οποίο βεβαιώνονται και εισπράττονται 

κατά κανόνα τα έσοδα των δήμων. Ο χρηματικός κατάλογος συντάσσεται για λόγους 

απλοποίησης της διαδικασίας βεβαίωσης αφού περιέχει απαιτήσεις που περιέχονται σε πολλούς 

νομικούς τίτλους που προέρχονται από την ίδια αιτία ενώ στοιχεία των Χ.Κ. μεταφέρονται στις 

ατομικές καρτέλες των οφειλετών. 

Στο άρθρο 70 του Β.Δ-24.9-20.10.1958 αναφέρεται ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμων μετά τη κοινοποίηση των 

αποσπασμάτων στους υπόχρεους αποστέλλονται στο δημοτικό ταμία για την είσπραξη τους. Οι 

βεβαιωτικοί κατάλογοι των τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης ισχύουν και για τα 

επόμενα από τη σύνταξη τους έτη ενώ επιτρέπεται να γίνονται μεταβολές, προσθήκες 

διορθώσεις και διαγραφές εντός τριμήνου από την έναρξη του οικονομικού έτους. 
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Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η είσπραξη των δημοτικών φόρων, τελών και δικαιωμάτων 

πραγματοποιείται στο ταμείο των δήμων βάση δηλώσεων, πριν περιέλθουν σε αυτό οι σχετικοί 

τίτλοι βεβαίωσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκ των προτέρων 

ταμειακή βεβαίωση του ποσού που εισπράττεται, γίνεται Οίκοθεν Βεβαίωση. Το Βεβαιωτικό 

Σημείωμα αποτελεί το τίτλο βεβαίωσης με τον οποίο πραγματοποιείτε η οίκοθεν βεβαίωση των 

εσόδων του Δήμου. Τα εκδιδόμενα τριπλότυπα βεβαίωσης αποστέλλονται στην αρμόδια για την 

βεβαίωση του εσόδου υπηρεσία καθώς και στην λογιστική υπηρεσία του δήμου, οι οποίες 

πραγματοποιούν τον έλεγχο και ανακοινώνουν τις όποιες διαφορές προκύπτουν στο Δημοτικό 

Ταμία. 

2.2.7 Είσπραξη Εσόδων 

 

Κατά την είσπραξη από το ταμείο εκδίδονται διπλότυπα εισπράξεως ή αποδείξεως και σε 

περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο μπορούν να είναι και τριπλότυπα. Σε αυτά 

αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

 Ονοματεπώνυμο οφειλέτη. 

 Αιτία εισπράξεως. 

 Εισπραχθέν ποσό. 

 Οικονομικό έτος. 

 Κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων. 

Τα διπλότυπα παραδίδονται στο Δημοτικά Ταμεία ο οποίος πιστώνει τους οφειλέτες του Χ.Κ. 

και εκδίδει το Γραμμάτιο Είσπραξης που αποδεικνύει την είσπραξη που πραγματοποιείτε. Το 

Γραμμάτιο Είσπραξης είναι το παραστατικό της δημόσιας λογιστικής που επικυρώνει τη 

λογιστική πράξη της είσπραξης. 
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Εικόνα 1 Διαδικασία Είσπραξης Εσόδων 

 

 

2.3 Δαπάνες των ΟΤΑ 

 

Οι ΟΤΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας τους πρέπει να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και 

ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους πραγματοποιώντας 

διορθωτικά και αναπτυξιακά έργα. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι υποχρεωμένοι να 

πραγματοποιούν ένα σύνολο από δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 

εκτελεστεί ο αναπτυξιακός τους ρόλος καθώς και να παρασχεθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες 

στους δημότες. Μερικές χαρακτηριστικές δαπάνες των δήμων είναι τα έξοδα προσωπικού, οι 

δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας τα οδοιπορικά κτλ.. 

2.3.1 Διάκριση Δαπανών 

 

Οι δαπάνες των ΟΤΑ διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές 

εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό και εξοφλούνται κατά προτεραιότητα 

από τα έσοδα. Στην περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα επαρκούν για τη κάλυψη των 

υποχρεωτικών δαπανών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη άλλων δαπανών. Οι 

υποχρεωτικές δαπάνες αναλύονται στο άρθρο 158 του Ν.3463/2006 και περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τα έξοδα παράστασης, τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, τη γραφική ύλη, τα 

μισθώματα ακινήτων, τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης κτλ.. Οι προαιρετικές δαπάνες 

αφορούν αυτές που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των ΟΤΑ ή αυτές που συντελούν 

στην εκπλήρωση της αποστολής τους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από 

σχετική διάταξη νόμου. Κάποιες ενδεικτικές προαιρετικές δαπάνες είναι οι επιχορηγήσεις 

Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και τα βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους. 
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Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/64871/15-11-2007, αναφέρεται ότι ο εκάστοτε ΟΤΑ 

είναι υποχρεωμένος να περιορίζει τις δαπάνες στις απολύτως αναγκαίες και σε όσο το δυνατόν 

χαμηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, οι 

δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού οι δαπάνες μετακινήσεων, προμηθειών, 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κατανάλωσης ρεύματος κτλ. 

2.3.2 Πραγματοποίηση Δαπάνης 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον προϋπολογισμό. Πίστωση είναι το ποσό που προβλέπεται στο 

προϋπολογισμό για την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών. Όμως σύμφωνα με τη ΕλΣ Πράξη 

IV Τμ. 23/1998, η ύπαρξη πιστώσεως στον προϋπολογισμό δεν αρκεί για να καταστήσει νόμιμη 

τη δαπάνη, εφόσον η τελευταία δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ή δεν εξυπηρετεί, ως μη 

λειτουργική, τους σκοπούς της. 

Η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι αναγκαίο να 

προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 

δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της υπό κρίση 

δαπάνης ότι πρόκειται για δαπάνη που ανάγεται στην λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας 

και ότι η πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού 

που αυτή επιδιώκει. (ΕλΣ Πράξεις Ι Τμ. 211/1990). 

2.3.3 Ανάληψη Δαπάνης 

 

Με τη διοικητική πράξη της Ανάληψης Δαπάνης ή Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνεται η 

πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης και διατίθεται η απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή 

της. Για την κάθε δαπάνη συντάσσεται ιδιαίτερη Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης με την οποία 

καθορίζεται
5
: 

                                                            
5 Β.Δ.17.5-1959, άρθρο 13 
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 Το είδος και η αιτία της δαπάνης. 

 Το απαιτούμενο ποσό της δαπάνης. 

 Οι γενικές ή ειδικές διατάξεις των νόμων, διαταγμάτων ή αποφάσεων των αρμοδίων 

οργάνων του Δήμου, στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη. 

 Το οικονομικό έτος, το κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού το οποίο βαρύνει η 

δαπάνη. 

Η Ε.Α.Δ. υπογράφεται από το δήμαρχο και το αρμόδιο διευθυντή της πίστωσης και 

αποστέλλεται στη λογιστική υπηρεσία η οποία αφού εξετάσει τη νομιμότητα της δαπάνης καθώς 

και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στο προϋπολογισμό, την επιστρέφει θεωρημένη στην 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία αναγράφοντας το ποσό, το κεφάλαιο και το άρθρο του 

προϋπολογισμού που βαραίνει η δαπάνη. 

Προκειμένου να γίνει αποδέσμευση του υπολοίπου των χρημάτων από μια Ε.Α.Δ. ώστε αυτά να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλες ανάγκες του δήμου, πραγματοποιείτε η διαδικασία της Ανάκλησης. 

Η ανάκληση μπορεί να είναι Μερική όπου αποδεσμεύεται μέρος του ποσού ή Ολική όπου 

αποδεσμεύεται όλο το ποσό. 

2.3.4 Εκκαθάριση δαπάνης 

 

Εκκαθάριση δαπάνης είναι η διοικητική πράξη μέσω της οποίας αναγνωρίζεται η οφειλή του 

δήμου ως νόμιμη και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής. Η εκκαθάριση της δαπάνης 

επαληθεύει την ανάληψη της δαπάνης και περιλαμβάνει τον έλεγχο των λογαριασμών, της 

νομιμότητας των δικαιολογητικών και το προσδιορισμό του δικαιώματος του δικαιούχου. Οι 

τίτλοι της εκκαθάρισης συντάσσονται δύο φορές και προσαρτώνται στα σχετικά χρηματικά 

εντάλματα. 
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2.3.5 Παραστατικά Δαπανών 

 

Παραστατικά Δαπανών είναι τα νόμιμα στοιχεία που εκδίδουν οι δικαιούχοι και αποτελούν ένα 

από τα προαπαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση εντάλματος πληρωμής, όπως π.χ. τα τιμολόγια, 

τα δελτία παροχής υπηρεσιών, οι αποδείξεις δαπανών κτλ.. Οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου 

είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν τα παραστατικά των δαπανών και των αγορών και σύμφωνα 

με αυτά να εκδίδουν τα ανάλογα εντάλματα, τις επιταγές κτλ.. 

2.3.6 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 

 

Προκειμένου να είναι σε θέση το εκάστοτε αρμόδιο ταμείο να πληρώσει ορισμένο έξοδο του 

Δήμου ή της Κοινότητας πρέπει να λάβει εντολή μέσω της διοικητικής πράξης του Χρηματικού 

Εντάλματος Πληρωμής. Το Χ.Ε.Π. αποτελεί κατά κανόνα το νόμιμο τίτλο πληρωμής με βάση το 

οποίο πληρώνονται οι δαπάνες από το Δημοτικό Ταμείο ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στο 

χρηματικό ένταλμα επισυνάπτεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε δικαιολογητικό που 

είναι απαραίτητο για να προσδιοριστεί σαφώς η βασιμότητα και το ύψος της απαίτησης του 

δικαιούχου.  

Στα χρηματικά εντάλματα αναγράφονται: 

 Ο αύξων αριθμός. 

 Το οικονομικό έτος. 

 Το κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού. 

 Το ταμείο που καλείται να πληρώσει. 

 Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. 

 Η αιτία πληρωμής. 

 Το πληρωτέο ποσό.  
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 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

 Ο αριθμός και το είδος των επισυναπτομένων δικαιολογητικών. 

Τα Χ.Ε.Π. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αφού σφραγιστούν από τη λογιστική 

υπηρεσία, αποστέλλονται στο ταμείο όπου και γίνεται η ειδοποίηση των δικαιούχων. Για την 

άσκηση προληπτικού ελέγχου τα Χρηματικά Εντάλματα μαζί τα αντίγραφά και τα 

δικαιολογητικά τους αποστέλλονται με καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται δύο φορές, στον 

Πάρεδρο ή τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση δαπανών που προβλέπονται να καλύψουν επείγουσες 

υπηρεσιακές ανάγκες ή η φύση τους είναι τέτοιας μορφής που δεν επιτρέπει την έκδοση 

τακτικού χρηματικού εντάλματος, επιτρέπεται η προκαταβολή της δαπάνης με την έκδοση 

Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Για την έκδοση του εντάλματος αυτού πρέπει να 

οριστεί ο υπόλογος διαχειριστής του ποσού του εντάλματος, ο Κ.Α.Ε. εξόδων του 

προϋπολογισμού και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού. 

 

Εικόνα 2 Διαδικασία Πληρωμής Δαπάνης 
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3 Λογιστική των ΟΤΑ 

 

Οι αρχές της Δημόσιας Λογιστικής διαφέρουν από τις αντίστοιχες που εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις κυρίως λόγο του κοινωνικού χαρακτήρα που εκφράζεται μέσω αυτής. Ενώ οι 

επιχειρήσεις μέσω των οικονομικών καταστάσεων συγκρίνουν το κόστος των αγαθών που 

παράγουν ή των υπηρεσιών που προσφέρουν με τα έσοδα που επιτυγχάνουν, οι δήμοι αντίθετα 

προσπαθούν να συνδέσουν μόνο τα γενικά έσοδα τους με τις ευρείες κατηγορίες δαπανών που 

σκοπεύουν να καλύψουν. 

Οι δήμοι ως και το 1999 εφάρμοζαν αποκλειστικά τις αρχές του Δημόσιου Λογιστικού, το 

σύστημα του οποίου είναι απλογραφικό. Στο Απλογραφικό Σύστημα κάθε πράξη καταγράφεται 

μονοδιάστατα είτε σαν έξοδο είτε σαν έσοδο με αποτέλεσμα οι κωδικοί μόνο να αυξάνονται. Η 

καταγραφή γίνεται με βάση τα γραμματεία είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής ενώ κάθε 

συναλλαγή απεικονίζεται σε ένα μόνο λογαριασμό κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια να μην 

υπάρχει πλήρης εικόνα της επίδρασης που επιφέρει η συναλλαγή που πραγματοποιείτε. Το 

Δημόσιο Λογιστικό αποτελεί ένα εργαλείο καθαρά ταμειακής διαχείρισης και δεν παρέχει τις 

δυνατότητες μιας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης λογιστικής παρακολούθησης. Οι ΟΤΑ με την 

αποκλειστική χρήση αυτού του συστήματος δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν ανά πάσα στιγμή 

την ακριβή οικονομική τους κατάσταση, τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και τις διάφορες 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα σύνταξης Ισολογισμού
6
 και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως
7
. 

Με το Π.Δ. 315/99 (Φ.Ε.Κ. 302/30-12-99) οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων ή με 

έσοδα άνω των 500 εκ. δραχμών, υποχρεωθήκαν να εφαρμόσουν το Διπλογραφικό Σύστημα της 

Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής. Στο διπλογραφικό σύστημα καταγράφονται οι μεταβολές 

που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιουσία ενός οργανισμού θέτοντας σε κίνηση δύο 

τουλάχιστον λογαριασμούς που μεταβάλλονται με το ίδιο ποσό. Η διπλογραφική μέθοδος 

                                                            
6 Ισολογισμός είναι το λογιστικό έγγραφο που απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση στο τέλος μιας ορισμένης 

χρονικής περιόδου. 

7 Αποτελέσματα Χρήσης είναι μια κατάσταση που δείχνει τα κέρδη ή τις ζημιές σε ένα χρονικό διάστημα. 
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εξασφαλίζει την αξιοπιστία των αριθμητικών δεδομένων και εξασφαλίζει ορθότερη, πληρέστερη 

και αξιόπιστη απεικόνιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού καθώς και των μεταβολών 

τους. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος δεν κατάργησε το Δημόσιο Λογιστικό αφού 

και τα δύο συστήματα λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα. 

3.1 Προϋπολογισμός 

 

Προϋπολογισμός είναι η πράξη του συμβουλίου του Δήμου με την οποία προσδιορίζονται τα 

έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Δήμου  για κάθε οικονομικό έτος. 

Μέσω του προϋπολογισμού καθορίζονται οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στη 

διάρκεια του έτους, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει τον υπολογισμό των εσόδων που θα 

εισπραχτούν από τις διάφορες πηγές ενώ καθορίζονται και τα όρια των εξόδων κάθε 

οικονομικού έτους. Στο προϋπολογισμό ενσωματώνονται οι στόχοι του ΟΤΑ και γίνεται 

ποσοτικός προσδιορισμός των τοπικών πολιτικών που θα εφαρμοστούν. Σε γενικές γραμμές 

είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την οικονομική διαχείριση των εσόδων και των εξόδων, ο 

βαθμός υλοποίησης του οποίου αποτελεί κριτήριο καθορισμού της αποτελεσματικότητας της 

διοίκησης.  

Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ διαφέρει από αυτόν των επιχειρήσεων ως προς τη σημασία του. 

Ενώ οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το προϋπολογισμό ως ένα εργαλείο για την επίτευξη των 

στόχων τους, στο τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα βασικό 

οικονομικό έγγραφο, η σύνταξη και η έγκριση του οποίου καθορίζεται από ένα ορισμένο πλέγμα 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων που πηγάζουν μέσα από τη σχετική νομοθεσία. 

3.1.1 Σύνταξη Προϋπολογισμού 

 

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται με την ΚΥΑ 

ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ 7028/04 (ΦΕΚ 253 Β’/9-2-04). Πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την επιβολή των φόρων, των τελών, των δικαιωμάτων 

και των εισφορών, όπως επίσης και οι αποφάσεις κατάρτισης του προγράμματος εκτελεστέων 
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έργων. Ο προσδιορισμός του ύψους των εσόδων και των εξόδων γίνεται μέσω των 

αποτελεσμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους
8
 και ειδικότερα μέσω των ποσών που 

βεβαιώθηκαν και εντάλθηκαν. Στο προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται όλα τα έσοδα και τα 

έξοδα ενώ είναι υποχρεωτικό να είναι ισοσκελισμένος. Είναι επίσης απαραίτητο να μην υπάρχει 

υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων καθώς και να μην γίνεται εκτίμηση 

εσόδων που δεν έχουν νομική βάση έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να επαληθεύεται όσο είναι 

δυνατόν στο τέλος του έτους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 159 του N. 3463/2006, η Δημαρχιακή Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του δήμου και κατόπιν το αργότερο έως το τέλος 

Οκτωβρίου του ίδιου έτους, το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί 

και να εγκριθεί. Το Συμβούλιο έως το τέλος του Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό σε 

ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και τον υποβάλλει
9
 στον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ενώ όλα τα 

έσοδα και τα έξοδα πρέπει να αναγράφονται και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται 

ασάφειες. 

Όλες οι εγγραφές
10

 γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο και δίπλα σε κάθε κωδικό αναγράφεται 

ο τίτλος του εσόδου ή της δαπάνης και το αντίστοιχο ποσό όπως αυτό προκύπτει από τα 

λογιστικά βιβλία, τα ποσά που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα ποσά που 

εγκρίθηκαν από την οικεία Περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται
11

 από αιτιολογική 

έκθεση με την οποία δικαιολογούνται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε 

πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της. Παράλληλα 

                                                            
8 Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των Δήμων και των Κοινοτήτων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

9 Η υποβολή γίνεται ένα μήνα πριν την έναρξη του οικονομικού έτους. 

10 Β.Δ.17-5 / 1959,  Κ.Υ.Α.7028 / 2004 

11 ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/64871/15-11-2007 άρθρο2 - 4 
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με τη κατάρτιση του προϋπολογισμού οι δήμοι καταρτίζουν και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
12

 

στο οποίο ενσωματώνεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα
13

. 

3.1.2 Διαίρεση Προϋπολογισμού 

 

Σύμφωνα με το τρίτο άρθρο της ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/64871/15-11-2007, ο προϋπολογισμός 

διαιρείται
 
σε Προϋπολογισμό Εσόδων (Μέρος I) και Προϋπολογισμό Εξόδων (Μέρος II). Το 

Μέρος I διαιρείται περαιτέρω σε Ανακεφαλαίωση Εσόδων (Ι) και  Ανακεφαλαίωση Εσόδων (ΙΙ). 

Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού έχουν μια ευρύτερη έννοια από αυτή που δέχεται η 

λογιστική και στην ουσία ταυτίζονται με τις έννοιες των εισπράξεων και των πληρωμών. 

Στο πίνακα της Ανακεφαλαίωσης Εσόδων (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται βάση της προέλευσης 

τους, ενώ στον δεύτερο πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα τα οποία προορίζονται 

για επενδύσεις. Τα έσοδα που αναγράφονται στο προϋπολογισμό είναι τα ποσά που 

βεβαιώνονται στη διάρκεια του οικονομικού έτους και τα ποσά που η βεβαίωση τους είχε ήδη 

συντελεστεί σε προηγούμενο έτος αλλά δεν εισπράχθηκαν. Επειδή ο προϋπολογισμός των 

εσόδων γίνεται κατά εκτίμηση δίνεται η δυνατότητα είσπραξης εσόδων που δεν έχουν 

προηγουμένως βεβαιωθεί καθώς και η είσπραξη ποσών μεγαλύτερων από τα βεβαιωθέντα. Τα 

έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και τα δικαιώματα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν και να 

μην υπερβαίνουν τις δαπάνες των υπηρεσιών που προορίζονται να καλύψουν γιατί διαφορετικά 

αυτό θα έρχεται σε αντίθεση με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Όλες οι 

προβλεπόμενες πηγές εσόδων αναγράφονται όσο το δυνατόν εξαντλητικά ενώ σε παρενθέσεις 

παραθέτονται οι νομικές διατάξεις μέσω των οποίων προβλέπονται οι υποκατηγορίες των 

εσόδων. 

                                                            
12 Σκοπός των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των 

δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο 

έτος. 

13 Συμφώνα με το άρθρο 208 του ΚΔΚ, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που 

πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του 

προϋπολογισμού. 
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Ο προϋπολογισμός των εξόδων (Μέρος II) αποτελείται και αυτός από δύο πίνακες όπου στον 

πρώτο οι δαπάνες παρουσιάζονται κατά Είδος (οριζόντια διαίρεση) και στο δεύτερο ανά 

Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται προκειμένου να είναι ευκολότερη η 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική κατάσταση των Δήμων και τη 

διαχειριστική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. Οι υποχρεωτικές δαπάνες εγγράφονται 

υποχρεωτικά στο προϋπολογισμό ενώ οι προαιρετικές εγγράφονται μόνο στο βαθμό που μένει 

αδιάθετο υπόλοιπο εσόδων (όποτε και είναι δυνατή η πραγματοποίηση τους). Τα έξοδα 

περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους, είτε από συμβάσεις είτε από κάθε άλλη 

οφειλή, οι οποίες καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του έτους.  

3.1.3 Διάκριση Εσόδων Προϋπολογισμού 

 

Σύμφωνα με την απόφαση ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ 7028/04 (ΦΕΚ 253 Β’/9-2-04), τα έσοδα του 

προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:  

 Ομάδα 0:  Τακτικά Έσοδα 

 Ομάδα 1:  Έκτατα Έσοδα 

 Ομάδα 2:  Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που Βεβαιώνονται για 

Πρώτη Φορά  

 Ομάδα 3:  Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 

 Ομάδα 4:  Εισπράξεις Υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων 

 Ομάδα 5:  Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 

Κάθε μία από αυτές τις προαναφερθείσες ομάδες διαιρείται σε κατηγορίες με αριθμούς 0 έως 9, 

κάθε κατηγορία διαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες με αριθμούς 0 έως 9 ενώ κάθε 

υποκατηγορία δείχνει το είδος του εσόδου με ένα αριθμό από 0 έως 9. Σύμφωνα με αυτού του 

τύπου τη διαίρεση η ομάδα του εσόδου χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία 

από ένα διψήφιο, η υποκατηγορία από ένα τριψήφιο και το είδος από ένα τετραψήφιο αριθμό. 

Για παράδειγμα ο Κ.Α. αναλύεται ως εξής:  
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0  Τακτικά Έσοδα 

01  Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία 

011  Μισθώματα 

0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 

διαφημιστικών μέσων 

3.1.4 Διάκριση Δαπανών Προϋπολογισμού 

 

Η διάκριση των δαπανών γίνεται σε ομάδες οι οποίες στο κείμενο του προϋπολογισμού 

αναφέρονται ως Κεφάλαια: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  Λειτουργικές Δαπάνες Χρήσης με αριθμό 6 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  Επενδύσεις με αριθμό 7 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  Πληρωμές Π.Ο.Ε., Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις με αριθμό 8 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:  Αποθεματικό με αριθμό 9 

Η μορφή διαίρεσης που ισχύει για τα έσοδα ισχύει και για τα έξοδα εκτός από την ομάδες Α και 

Β όπου παρεμβάλλεται η αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου με τη χρήση ενός διψήφιου αριθμού. 

Οι κωδικοί αριθμοί των δαπανών που είναι στις ομάδες των Κεφαλαίων Α και Β 

επαναλαμβάνονται για κάθε μία από τις υπηρεσίες λόγο της κάθετης διαίρεσης (ανά υπηρεσία). 

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι λειτουργικές δαπάνες και οι επενδύσεις του 

προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 

00  Γενικές Υπηρεσίες 

10  Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 

15  Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 

20  Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
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25  Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης 

30  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 

35  Υπηρεσίες Πρασίνου 

40  Υπηρεσία Πολεοδομίας 

45  Υπηρεσία Νεκροταφείων 

50  Δημοτική Αστυνομία 

70  Λοιπές Υπηρεσίες 

3.1.5 Αναμορφώσεις Προϋπολογισμών 

 

Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών γίνονται είτε για την εγγραφή έκτακτων εσόδων που δεν 

προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό ή εσόδων το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 

αντίστοιχα ποσά που είχαν αρχικά προβλεφθεί, είτε για τη μεταφορά πιστώσεων από το 

αποθεματικό ή από κωδικό σε κωδικό αριθμό προκειμένου να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ή 

να ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα 

να προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του αρχικού προϋπολογισμού και αυτού που 

προκύπτει ύστερα από τις αναμορφώσεις.  

Επειδή οι αναμορφώσεις αποτελούν στην ουσία τροποποιήσεις της απόφασης του ίδιου οργάνου 

(Δημοτικού Συμβουλίου) με την οποία ψηφίζεται αρχικά ο προϋπολογισμός και εφόσον ο 

έλεγχος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αποτελεί ουσιώδη τύπο του προϋπολογισμού 

των ΟΤΑ, το ίδιο πρέπει να εφαρμόζεται και στις αναμορφώσεις. Στη περίπτωση αυτή η 

αναμόρφωση, μαζί με τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, υποβάλλεται στο Γενικό 

Γραμματέα ο οποίος έχει προθεσμία δέκα ημερών για να διενεργήσει σχετικό έλεγχο. 
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3.2 Απολογισμός 

 

Ο δημοτικός ταμίας στο τέλος του οικονομικού έτους προβαίνει στο προσδιορισμό του 

χρηματικού υπόλοιπου ενω καταρτίζει και υποβάλει τους ετήσιους λογαριασμούς της 

διαχειρίσεως στο δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν 

τον απολογιστικό πίνακα και τις αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχειρίσεως 

των εσόδων, των εξόδων και των λοιπών δικαιολογητικών. Ο Απολογισμός είναι η διοικητική 

πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία πιστοποιείται η είσπραξη των εσόδων και η 

πληρωμή των δαπανών εντός του οικονομικού έτους, απεικονίζοντας με αυτό τον τρόπο το 

βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Στον απολογισμό αναγράφονται: 

 Για τα έσοδα τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 

εισπρακτέα. 

 Για τα έξοδα τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, οι 

τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

Η τελική κατάσταση του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: 

 Το χρηματικό υπόλοιπο του  προηγουμένου έτους. 

 Τις εισπράξεις του έτους από τα τακτικά έσοδα. 

 Τις εισπράξεις του έτους από τα έκτακτα έσοδα. 

 Τις πληρωμές του έτους από τα τακτικά έξοδα. 

 Τις πληρωμές του έτους από τα έκτακτα έξοδα.  

 Το χρηματικό υπόλοιπο. 
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3.3 Σχέδιο Λογαριασμών 

 

Σύμφωνα με την αρχή της Αυτονομίας το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, 

καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί 

των μερών αυτών συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους χωρίς όμως να επηρεάζουν 

λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών. Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής 

αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, οι Λογαριασμοί Τάξεως στην δέκατη ομάδα (0) και τέλος η 

ομάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. Η γενική και η 

αναλυτική λογιστική είναι δυνατόν να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα 

λογιστικής με βασική προϋπόθεση ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της 

(Π.Δ. 315/30-12-99 (ΦΕΚ-302 Α'). Αντίθετα οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε 

αμοιβαία κατά ζεύγη λογαριασμών και δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας με 

της Γενική ή Αναλυτική λογιστική. 

3.3.1 Γενική Λογιστική 

 

Η Γενική Λογιστική αποτελείτε από τους εξής λογαριασμούς: 

ΟΜΑΔΑ 1η: Πάγιο Ενεργητικό 

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που 

προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή, στο δήμο, καθώς και τα 

έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 

ΟΜΑΔΑ 2η: Αποθέματα 

Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα του δήμου που προέρχονται, είτε από 

απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από 

ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος είτε από δωρεά. 

ΟΜΑΔΑ 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 
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Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα  

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του δήμου. 

ΟΜΑΔΑ 4η: Καθαρή Θέση - Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Στην ομάδα 4 παρακολουθούνται η καθαρή θέση του δήμου και οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία του δήμου είναι εκείνη η οποία αποτελείται 

από το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε αποτέλεσμα 

εις νέο (πλεόνασμα ή έλλειμμα). 

ΟΜΑΔΑ 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου. Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους λήγει μέχρι το τέλος της 

επόμενης χρήσεως. 

ΟΜΑΔΑ 6η: Οργανικά Έξοδα κατά Είδος 

Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην 

ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως, καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια 

αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. 

ΟΜΑΔΑ 7η: Οργανικά Έσοδα κατά Είδος 

Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έσοδα το οποία αναφέρονται 

στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως του δήμου. 

ΟΜΑΔΑ 8η: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων 

Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων 

εκμεταλλεύσεως, μικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των μη 

προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων και εσόδων εκμετάλλευσης. Στην ίδια 

ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων 

αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων, των προβλέψεων για 

έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, καθώς και οι 

λογαριασμοί προσδιορισμού και διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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3.3.2 Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως 

 

Η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως είναι η ομάδα 9 και έχει καθορισθεί στα πλαίσια του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των δήμων. 

Στην Αναλυτική Λογιστική παρακολουθούνται οι ποσοτικές μεταβολές, οι μορφολογικές 

μετατροπές και οι συνθέσεις των αποθεμάτων, των εξόδων, των εσόδων και των έκτακτων και 

ανόργανων αποτελεσμάτων για τον σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους, 

τον προσδιορισμό των αναλυτικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας 

και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του συνόλου της εκμετάλλευσης και 

των τμημάτων αυτής. 

3.3.3 Λογαριασμοί Τάξεως 

 

Στην ομάδα 10 περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί Τάξεως με τους οποίους παρέχονται 

σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι 

λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες 

πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση 

ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία του δήμου, η οποία όμως ποσοτική μεταβολή 

είναι δυνατόν να επέλθει στο μέλλον. Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως: 

 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.  

 Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του δήμου. 

 Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η εκτέλεση του και ο απολογισμός εσόδων και 

εξόδων του δήμου, μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Δημόσιου Λογιστικού. 

 Εγγυήσεις που λαμβάνονται από το Δήμο και Εγγυήσεις που παραχωρούνται από το 

δήμο , για εξασφάλιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων αυτού, αντίστοιχα.  

 Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος αυτών.  
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 Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. 

Οι λογαριασμοί τάξεως περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς: 

 01  Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 

 02  Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 

 03  Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων Εμπραγμάτων ασφαλειών και Απαιτήσεων 

από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 

 04  Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών 

 05  Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 

 06  Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 

 07  Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμάτων ασφαλειών και Υποχρεώσεων 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων 

 08 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών (πιστωτικοί) 

 09  Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 

3.3.4 Ενημέρωση Λογαριασμών 

 

Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού 

(δικαιολογητικού) μέσω του οποίου αποδεικνύεται η πραγματοποίηση του εξόδου ή του εσόδου, 

της εισπράξεως ή της πληρωμής και μέσω αυτών γίνεται η λογιστικοποίηση τους. Στους 

αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται τα εξής τουλάχιστον 

στοιχεία: 

 Ο αύξων αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και η 

καταχώρηση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. 
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 Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη 

χρέωση ή στην πίστωση του λογαριασμού. 

Σε ότι αφορά τις δαπάνες και τις πληρωμές μετά τη δημιουργία ή τη λήψη δικαιολογητικών στα 

οποία αναφέρονται οι αξίες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από το Δήμο 

εκδίδεται Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής όπου αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων 

ενταλμάτων πληρωμής και γίνεται η χρέωση και η πίστωση των κατάλληλων
14

 λογαριασμών. 

Αφού εκδοθεί ένταλμα πληρωμής στο οποίο αναγράφεται η κωδικαρίθμηση του 

Προϋπολογισμού, η αντίστοιχη κωδικαρίθμηση της Γενικής Λογιστικής και ο αριθμός του 

Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής, δεν γίνεται άλλη εγγραφή στις ομάδες 1 έως 8 της Γενικής 

Λογιστικής αλλά πραγματοποιείται κίνηση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού που 

τηρούνται στο ζεύγος λογαριασμών τάξεως 02 και 06. Αφού εγκριθεί και εξοφληθεί το Ε.Π. 

χρεώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 5 και πιστώνονται αυτοί των διαθεσίμων. 

Τα έσοδα αναφέρονται στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και λογιστικοποιούνται μόλις 

βεβαιωθούν και εκκαθαριστούν ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης τους. Σε κάθε περίπτωση 

γίνονται συμψηφιστικές εγγραφές με χρέωση του οφειλέτη και πίστωση του εσόδου. Ειδικά 

στην περίπτωση όπου συγχρόνως με τη βεβαίωση γίνεται και η εξόφληση της οφειλής 

διενεργείται και δεύτερη εγγραφή πίστωσης του οφειλέτη με χρέωση των διαθεσίμων. 

3.3.5 Σύνδεση Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής 

 

Επειδή οι Δήμοι ταυτόχρονα με τη Γενική Λογιστική πρέπει να παρακολουθούν και το 

προϋπολογισμό τους, το σχέδιο των λογαριασμών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα δύο 

αυτά συστήματα να συνδέονται. Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού γίνεται εκτός από την 

απλογραφική μέθοδο και με την διπλογραφική μέσω των λογαριασμών τάξεως. Από αυτό 

προκύπτει ότι συνυπάρχουν και λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο η δημόσια λογιστική όσο και η 

διπλογραφική λογιστική μέθοδος. 

                                                            
14 Χρέωση λογαριασμών των ομάδων 1,2,5 και 6 ή 81-82 και πίστωση των λογαριασμών της ομάδας 5 ή του 

πρωτοβάθμιου 45. 



44 

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 το ζεύγος των λογαριασμών τάξεως, 02 (Χρεωστικοί λογαριασμοί 

Προϋπολογισμού) και 06 (Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού) αποτελούν το σύστημα 

των λογαριασμών του προϋπολογισμού, που με την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου 

εξασφαλίζει την απεικόνιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των μεταβολών και 

της εκτέλεσης αυτού καθώς και του απολογισμού. Έτσι για παράδειγμα στη περίπτωση όπου ένα 

κατάστημα πρέπει να πληρώσει για κοινόχρηστο χώρο γίνεται μια αρχική κίνηση στο 

προϋπολογισμό και με την πραγματοποίηση των επόμενων κινήσεων (είσπραξη κτλ.) γίνεται 

αυτόματη καταχώρηση στους λογαριασμούς τάξεως. 

Τα έσοδα του δήμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κινήσεις: 

 Ψήφιση (Προϋπολογισμός) 

 Έγκριση 

 Βεβαίωση 

 Είσπραξη 

Τα έξοδα του δήμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κινήσεις: 

 Ψήφιση (Προϋπολογισμός) 

 Έγκριση 

 Ανάληψη Υποχρέωσης 

 Ενταλματοποίηση 

 Πληρωμή 

Οι λογαριασμοί τάξεως έχουν τέσσερις βαθμούς. Στο πρώτο βαθμό προσδιορίζεται αν πρόκειται 

για έσοδο ή για έξοδο. Ο δεύτερος βαθμός δείχνει την φάση της εκτέλεσης, ο τρίτος βαθμός την 

ομάδα εσόδου ή εξόδου και τέλος ο τέταρτος βαθμός το κωδικό του προϋπολογισμού. Η 

απεικόνιση των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού στους λογαριασμούς τάξεως 

γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
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Σε ότι αφορά τα έξοδα: 

02  Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 

02.00  Προϋπολογισμός Δαπανών 

02.00.00 Υπηρεσία του Δήμου 

02.00.00.6 Λειτουργικές Δαπάνες Χρήσεως (Ομάδα Δαπανών 6) 

02.00.00.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Κατηγορία Δαπανών 60) 

02.00.00.601 Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Υποκατηγορία Δαπανών 601) 

02.00.00.6011 Τακτικές αποδοχές (Είδος Δαπάνης 6011) 

Σε ότι αφορά τα έσοδα: 

06  Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού (α΄ βαθμός) 

06.00  Προϋπολογισμός εσόδων (β΄ βαθμός) 

06.00.0 Τακτικά έσοδα (ομάδα εσόδων) 

06.00.01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (κατηγορία εσόδου) 

06.00.011 Μισθώματα (υποκατηγορία εσόδου) 

06.00.0111   Μισθώματα από αστικά ακίνητα (είδος εσόδου) 

Ο προϋπολογισμός κινείται μόνο κατά την αρχική φάση όταν δεσμεύεται το ποσό ή όταν 

βεβαιώνεται το έσοδο ενώ είναι αυτός που κινεί τη γενική λογιστική. Επειδή με το 

προϋπολογισμό δεν φαίνεται αν τα έσοδα έχουν εισπραχθεί και γενικότερα σε τι κατάσταση 

βρίσκονται, με τους λογαριασμούς τάξεως δίνεται μια εικόνα για τη κατάσταση τους, αν δηλαδή 

έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί μέσω της ανάπτυξης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. 

 Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 

o 02.00 Προϋπολογισμός δαπανών 
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o 02.10 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δαπανών 

o 02.21 Αναληφθείσες Υποχρεώσεις (δεσμεύσεις πιστώσεων) 

o 02.29 Προπληρωμές 

o 02.30 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες 

o 02.31 Απολογισμός Δαπανών (πραγματοποιηθείσες δαπάνες) 

 Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 

o 06.00 Προϋπολογισμός Εσόδων 

o 06.10 Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων 

o 06.21 Βεβαιωθέντα Έσοδα 

o 06.31 Απολογισμός Εσόδων (εισπραχθέντα έσοδα) 

Στο λογαριασμό 02.31 απεικονίζονται τα πραγματοποιηθέντα έξοδα. Τα έξοδα αυτά κατά το 

τέλος χρήσεως αποτελούν τον απολογισμό δαπανών. Ο απολογισμός εσόδων αποτελείτε από τα 

έσοδα που αναγράφονται κατά το τέλος χρήσης στο λογαριασμό 06.31. 

Μέσω της αντιστοίχησης ενός κωδικού του λογιστικού των ΟΤΑ γίνεται αντιπαραβολή με έναν 

ή περισσότερους κωδικούς της Γενικής Λογιστικής. Η αντιστοίχιση του κυκλώματος της 

Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1 έως 8) με το κύκλωμα των Λογαριασμών Τάξης (ομάδα 10) του 

Δημόσιου Λογιστικού εξασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία των κινήσεων των λογαριασμών της Γ.Λ. 

έχουν ενημερώσει τους κωδικούς του Δ.Λ. έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ 

τους (π.χ. στο ταμείο). Πιο συγκεκριμένα αντιστοιχίζονται οι κωδικοί των εσόδων, των υλικών, 

των εξόδων και των παγίων, των κρατήσεων και των απαιτήσεων και των προμηθευτών. 

3.4 Μητρώο Παγίων 

 

Το Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων είναι ένα από τα βασικά βιβλία του 

διπλογραφικού συστήματος και περιλαμβάνει κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο του δήμου 



47 

 

(γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα) και τις πάγιες μόνιμες εγκαταστάσεις 

κοινής χρήσεως (πλατείες, οδοί, πεζοδρόμια, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού) που έχουν 

απογραφεί και παρακολουθούνται λογιστικά μέχρι το τέλος της παραγωγικής ζωής τους. Για 

κάθε στοιχείο δημιουργείται ένας κωδικός που το χαρακτηρίζει. Ο κωδικός αυτός αποτελείται 

από δέκα ψηφία τα δύο πρώτα από τα οποία είναι ο πρωτοβάθμιος της Γ.Λ., τα επόμενα δύο 

προσδιορίζουν το τόπο εγκατάστασης, τα άλλα δύο το γραφείο και την υπηρεσία ενώ με τα 

υπόλοιπα τέσσερα γίνεται η παρακολούθηση των πάγιων.  

Επειδή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απαξιώνονται με τη πάροδο του χρόνου αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας τους κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθείτε και λογιστικά. 

Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή σε κάθε λογιστική χρήση της αποσβεστέας αξίας του 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και 

συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε κάθε χρήση. Οι αποσβέσεις 

κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή τα αποτελέσματα χρήσεως όταν πρόκειται για 

αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως 

αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεως 

του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξίωσης. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία όπως για παράδειγμα τα οικόπεδα, τα έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός, τα κτίρια, τα μηχανήματα κτλ. επιδέχονται κάποιες μεταβολές οι οποίες και πρέπει 

να παρακολουθούνται λογιστικά. Η Βελτίωση πάγιου στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται 

σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του 

χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του 

κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησης του. 

3.5 Αποθήκη 

 

Αποθήκη ονομάζεται ο  χώρος που διαθέτει ο δήμος για να τοποθετεί και να φυλάσσει τα υλικά 

αγαθά που χρησιμοποιούνται, είτε σαν πρώτες ύλες, είτε για την παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών, είτε σαν είδη συσκευασίας, είτε για την συνεχή εξασφάλιση της λειτουργίας και των 
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εγκαταστάσεων του. Η αποθήκη έχει καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα και ως στόχο έχει να 

παρακολουθεί τη διακίνηση των υλικών και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία. 

Η παρακολούθηση των υλικών γίνεται από τη στιγμή της παραγγελίας τους και τελειώνει με τη 

πώληση ή την επιστροφή στο προμηθευτή ή με την προώθηση σε άλλο τμήμα. Η κωδικοποίηση 

των ειδών είναι απαραίτητη ώστε αυτά να παρακολουθούνται μηχανογραφικά και ενώ δεν 

υπάρχει κάποια τυποποιημένη κωδικοποίηση, κρίνεται σκόπιμο οι κωδικοί να έχουν σχέση με 

τους λογαριασμούς της Γ.Λ. και να χαρακτηρίζουν τις βασικές ομάδες των υλικών της ομάδας 2 

του κλαδικού λογιστικού σχεδίου. 

3.6 Εποπτεία – Έλεγχος 

 

Προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη εκροή δημόσιου χρήματος πραγματοποιείται έλεγχος 

στα οικονομικά των ΟΤΑ που ως αντικείμενο έχει τη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς 

και των γενικών και ειδικών κανόνων που διέπουν τη γενική λογιστική και το προϋπολογισμό. Ο 

έλεγχος επεκτείνεται και στη διαχείριση και την αποδοτικότητα των ΟΤΑ με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Ο δημοσιονομικός έλεγχος εκτός από τον εντοπισμό σφαλμάτων, 

παρατυπιών και καταχρήσεων, παρέχει βοήθεια και συμβουλές ώστε να εντοπίζονται οι 

ανεπάρκειες και τα προβλήματα ενώ βοηθάει και τους αρμόδιους φορείς στην λήψη των 

κατάλληλων αποφάσεων. 

Οι έλεγχοι που γίνονται στους ΟΤΑ διακρίνονται σε κατασταλτικούς και προληπτικούς. Ο 

κατασταλτικός έλεγχος είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί. Στο Ν.3202 / 2003, άρθρο 24 και στο Ν. 2539/1997, 

άρθρο 12, αναφέρεται ότι ο κατασταλτικός έλεγχος είναι κυρίως δειγματοληπτικός, τακτικός ή 

έκτακτος, ειδικός ή θεματικός και συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της 

διαχειρίσεως. Ο έλεγχος διενεργείται επιτόπια από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Κατά τη διαδικασία αυτή υποβάλλονται αντίγραφα των απολογισμών μαζί με τις 

σχετικές εκθέσεις και τις πράξεις των αρμόδιων οργάνων τους καθώς και κάθε σχετικό με τον 

έλεγχο στοιχείο. Αντικείμενα του ελέγχου αυτού είναι κυρίως: 
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 Η ορθή και σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές του κατά περίπτωση ισχύοντος 

λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών. 

 Η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συμβάσεων. 

 Η νομότυπη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 Η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή εσόδων 

από δάνεια. 

Με τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών γίνεται έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας 

της διαδικασίας που γέννησε τη δαπάνη πριν από την εκταμίευσή της. Ο προληπτικός έλεγχος 

γίνεται από τις υπηρεσίες των επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εδρεύουν στις 

πρωτεύουσες των Νομών. Οι δαπάνες
15

 υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου το οποίο εξετάζει αν: 

 Αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 Αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων  

 Αν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη. 

Αν κριθεί ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας ο χρηματικός έλεγχος επιστρέφεται αθεώρητος με 

πράξη επιστροφής στην οποία εμφανίζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε η θεώρηση και 

σε αυτή τη περίπτωση ο δήμος είναι υποχρεωμένος να μην κάνει εκταμίευση του ποσού. Ο 

έλεγχος αυτός δεν πρέπει και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε έλεγχο σκοπιμότητας. 

Μετά από αίτημα του υπουργού εσωτερικών, η οικονομική επιθεώρηση του υπουργείου 

οικονομίας μπορεί να διενεργεί οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στις διαχειρίσεις των 

Δήμων (άρθρο 168) ενώ σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να 

                                                            
15 Από τον έλεγχο αυτό εξαιρούνται ορισμένες δαπάνες όπως αυτές της καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και 

νερού, οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων κ.α.. 
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διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης ενός ΟΤΑ ή νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου αυτού. Επίσης οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρων μπορεί να προσβάλει τη 

νομιμότητα των πράξεων ή των παραλήψεων των οργάνων του ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 162 του N. 3463/2006 ο προϋπολογισμός και η εισηγητική έκθεση της 

δημαρχιακής επιτροπής ή του προέδρου της Κοινότητας υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας μαζί με τις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν την επιβολή των φόρων, 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είναι γραμμένες σε αυτόν. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που 

επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν 

προβλέπονται από το νόμο, το συμβούλιο καλείται να αναμορφώσει κατάλληλα τον 

προϋπολογισμό εντός τριάντα ημερών. Σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει αν: 

 Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες. 

 Έχουν εγγραφεί τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο. 

 Έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο. 

 Αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει χωρίς καμία αιτιολογία τις αποδόσεις του 

προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους. Ο ορκωτός λογιστής ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και κατόπιν χορηγεί πιστοποιητικό ελέγχου που αναγράφει 

αν τηρήθηκαν οι κατάλληλες διατάξεις των νόμων και αναφέρει επίσης παρατηρήσεις σε 

σημαντικές ανεπάρκειες. Πέρα από το πιστοποιητικό καταρτίζει και έκθεση ελέγχου στην οποία 

αναφέρει όσα προέκυψαν από τον έλεγχό καθώς και κάποιες υποδείξεις. Τα ανωτέρω μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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4 Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων 

στοιχείων, τα οποία συλλέγουν (ή ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν 

πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε ένα οργανισμό. 

Η χρήση ενός ΠΣ σε έναν οργανισμό επηρεάζει την οργανωσιακή δομή, τους στόχους, το 

σχεδιασμό της εργασίας, τις αξίες, τη λήψη αποφάσεων και την καθημερινή συμπεριφορά. Το 

κόστος λειτουργίας μειώνεται ενώ προσφέρονται εργαλεία για τη καλύτερη λήψη αποφάσεων 

και την παρακολούθηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα ΠΣ βασίζονται στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνουν και το ανθρώπινο δυναμικό που 

συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. 

4.1 Παράγοντες Λειτουργικότητας ΠΣ 

 

Ένα ΠΣ προκειμένου να είναι αποδοτικό και να βοηθάει ένα οργανισμό στη λειτουργία του 

πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο. Το γραφικό περιβάλλον χρήσης του προγράμματος είναι 

απαραίτητο να είναι απλό και κατανοητό ενώ στην ουσία πρέπει να καθοδηγεί το χρήστη μέσω 

των ενοτήτων του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνεται σαφές σε αυτόν, πια αλληλουχία 

ενεργειών πρέπει να εκτελέσει προκειμένου να φέρει εις πέρας την εργασία του. Σε περιπτώσεις 

εσφαλμένων καταχωρήσεων κρίνεται σκόπιμη η εμφάνιση κατάλληλων ενημερωτικών 

μηνυμάτων και κατά περιπτώσεις πρέπει να αποτρέπεται η αποθήκευση αυτών. Είναι επίσης 

σημαντικό τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε τέτοια μορφή η οποία δεν θα δημιουργεί 

προβλήματα στην επικοινωνία ανόμοιων εφαρμογών ή κατά τη διαδικασία μετάβασης από ένα 

παλιότερο σε ένα νεότερο σύστημα. Το ΠΣ είναι αναγκαίο να προφυλάσσει τα δεδομένα από 

διάφορους παράγοντες που μπορούν να θέσουν το σύστημα και τα δεδομένα σε κίνδυνο. Πρέπει 

να εμποδίζεται η διαγραφή δεδομένων από απροσεξία καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, 

μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης στις επιμέρους ενότητες έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

εγκληματικές ενέργειες. 
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Ένας ακόμα παράγοντας που κρίνει την λειτουργικότητα ενός συστήματος είναι το κατά πόσο 

αυτό εφαρμόζει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές του λειτουργικού συστήματος για το οποίο 

έχει σχεδιαστεί. Είναι σημαντικό να προσφέρονται οι ίδιες συντομεύσεις (συνδυασμοί 

πλήκτρων) για βασικές και συνηθισμένες λειτουργίες όπως για παράδειγμα τη λειτουργία της 

αποθήκευσης καθώς και οι ίδιοι τρόποι μετακίνησης ανάμεσα στα διαφορετικά πεδία. Επίσης τα 

εικονίδια που θα επιλεγούν πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά και σαφή ως προς τη λειτουργία 

που αυτά εκτελούν.  

Σε ότι αφορά την οργάνωση των αρχείων πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε να επιτρέπεται η 

κοινή χρήση δεδομένων και να αποφεύγεται η επανάληψη αυτών. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η χρήση μιας βάσης δεδομένων. Μια βάση δεδομένων αποτελεί μια οργανωμένη 

συλλογή ειδικά ταξινομημένων δεδομένων, σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

εξυπηρετήσει αποτελεσματικά πολλές εφαρμογές μειώνοντας τις άσκοπες επαναλήψεις 

δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση μιας βάσης δεδομένων είναι πολλά. Η προσθήκη 

νέων εφαρμογών γίνεται ευκολότερη, υπάρχει ανεξαρτησία δεδομένων και εφαρμογών, γίνεται 

διαχωρισμός της λογικής και φυσικής όψης των δεδομένων κτλ.. 

Προκειμένου να λειτουργήσει αποδοτικά ένα ΠΣ είναι απαραίτητο να έχει το χαρακτηριστικό 

που ονομάζεται διαλειτουργικότητα. Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των 

συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

υποστηρίζονται από αυτά, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται τη πληροφορία και τη 

γνώση. Μέσω της διαλειτουργικότητας παρέχονται αυτόματα τα αποτελέσματα των υπηρεσιών 

κατά τη συλλογή των δικαιολογητικών και των απαιτήσεων, μέσα από την υλοποίηση των 

απαραίτητων διαδικτυακών υπηρεσιών και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

4.2 Πληροφοριακό Σύστημα ΟΤΑ 

 

Ως Πληροφοριακό Σύστημα ενός ΟΤΑ ορίζεται το σύνολο των μηχανογραφικών εφαρμογών και 

το σύνολο των φυσικών αρχείων στα οποία αποθηκεύονται και φυλάσσονται τα στοιχεία και τα 

λοιπά δεδομένα που απαιτούνται ώστε ο ΟΤΑ να λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Οι 
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πληροφορίες οι οποίες φυλάσσονται στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι ποικίλες και 

καταχωρίζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στους ΟΤΑ το 1999, κρίθηκε 

απαραίτητη η εγκατάσταση και η λειτουργία μηχανογραφικού συστήματος ώστε να είναι εφικτή 

η γρήγορη καταχώριση, ταξινόμηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών. Σύμφωνα 

με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ 50188/ ΕΓΚ.37/09, κάθε
16

 φορέας Γενικής Κυβέρνησης
17

 έχει 

την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών του οικείου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και για 

την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Επίσης 

σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μόνο
18

 σε 

ηλεκτρονική μορφή (η έντυπη μορφή δεν είναι αποδεκτή) τα στοιχεία που αφορούν στον 

εγκεκριμένο απολογισμό, τις εκτιμήσεις για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό τους. 

Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται το ΠΣ ενός ΟΤΑ είναι: 

 Το προσωπικό του δήμου. Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών είναι οι βασικοί 

χρήστες και χειριστές του ΠΣ, μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται 

και να ενημερώνουν το σύστημα με ευκολία και ασφάλεια. 

 Οι Πολίτες. Οι πολίτες (δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες) είναι αυτοί που αποδέχονται 

τις υπηρεσίες του Δήμου και οι απαιτήσεις τους από το ΠΣ αφορούν τις δοσοληψίες για 

την πληρωμή των τελών και των φόρων, την έκδοση πιστοποιητικών καθώς και τη λήψη 

διάφορων άλλων στοιχείων που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών του δήμου.  

 Οι αιρετοί. Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο έχουν ανάγκη από έγκυρες 

πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους. Το ΠΣ 

                                                            
16 Εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού που έχουν είτε πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους ή έσοδα μέχρι και 

1.500.000 ευρώ ετησίως. 

17 Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τόσο την κεντρική κυβέρνηση όσο και τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία και 

τα ΝΠΔΔ. 

18 Στην ουσία αυτή η διάταξη δεν ισχύει αφού τα στοιχεία υποβάλλονται εκτυπωμένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο με 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Περιφερειάρχη. 
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τους παρέχει τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για την αναγκαία ανάπτυξη του 

Δήμου. 

 Το Κράτος και οι λοιποί κυβερνητικοί φορείς. Ο δήμος πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταλλάσει πληροφορίες διοικητικής και οικονομικής μορφής. 

 Οι παροχείς υπηρεσιών προς το δήμο. Είναι τα νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν 

υπηρεσίες προς το δήμο και με τα οποία ο δήμος έχει οικονομικές συναλλαγές. 

4.2.1 Πλεονεκτήματα Χρήσης ΠΣ 

 

Τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση και τη χρήση ενός ΠΣ σε ένα δήμο είναι πολλά, τόσο 

για την εκάστοτε υπηρεσία που το χρησιμοποιεί, όσο και για το πολίτη που πρέπει να κάνει τις 

συναλλαγές του με το δημόσιο. Ένα άμεσο όφελος είναι η αυτοματοποίηση και η απλούστευση 

των καθημερινών εργασιών κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευελιξίας και της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα των ΠΣ είναι ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία διανέμεται η 

πληροφορία. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να κάνει αναζήτηση της πληροφορίας 

που τον ενδιαφέρει μέσω διαφόρων κριτηρίων, ανεξάρτητα από το γραφείο ή την υπηρεσία στην 

οποία καταχωρήθηκε αρχικά η πληροφορία. Όλες η πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα 

κεντρικό σημείο και είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή. Ο έλεγχος τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά γίνεται ευκολότερος ενώ μειώνονται τα λάθη και οι παρατυπίες. Ο Δήμαρχος και το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα τους αποτελεσματικότερα λόγω 

της έγκαιρης πληροφόρησης που έχουν ανά πάσα στιγμή. Τέλος, ο αριθμός των διαφορετικών 

υπηρεσιών που πρέπει να επισκεφτεί ο πολίτης μειώνεται με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση του να 

γίνεται ταχύτερα και αποδοτικότερα. 
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4.2.2 Ανάπτυξη ΠΣ ΟΤΑ 

 

Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός συστήματος που προορίζεται για χρήση από τους ΟΤΑ 

οι προγραμματιστές και οι σχεδιαστές δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε εμπειρικά 

δεδομένα αλλά πρέπει να μελετούν και να λαμβάνουν υπόψη τους το θεσμικό και νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ. Σε αντίθετη περίπτωση μια τέτοια προσέγγιση 

μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ειδικευμένων εφαρμογών που ενώ σε ένα δήμο μπορεί να 

λειτουργούν αποδοτικά, στους υπολοίπους ίσως δημιουργήσουν δυσκολίες υιοθέτησης και 

ανάγκης αναπροσαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας τους κάτι το οποίο θα έχει ως συνέπεια 

το αυξημένο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. 

Επειδή η νομοθεσία σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα δέχεται συνεχείς τροποποιήσεις το ΠΣ 

πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται εύκολα και άμεσα στα καινούρια δεδομένα. Για το 

λόγο αυτό οι εταιρίες που αναπτύσσουν το λογισμικό πρέπει να αποφεύγουν να ενσωματώνουν 

τις βασικές αρχές και τους κανόνες της λογιστικής στο πηγαίο κώδικα γιατί κάτι τέτοιο θα κάνει 

τη προσαρμογή στα εκάστοτε νέα δεδομένα δύσκολη και χρονοβόρα. Επίσης μερικές εταιρίες 

ανάπτυξης εφαρμογών προσπαθούν να προσαρμόσουν τα ΠΣ που έχουν σχεδιάσει για χρήση σε 

επιχειρήσεις κάνοντας ορισμένες τροποποιήσεις σε αυτά. Αυτή η τακτική έχει επιπτώσεις στην 

απόδοση και την λειτουργία του συστήματος αφού οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές 

διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας καθώς και κανόνες τήρησης οικονομικών στοιχείων και για 

το λόγο αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό για εφαρμογή στους ΟΤΑ. 

4.2.3 Μηχανογραφική Τήρηση Στοιχείων ΟΤΑ 

 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από ένα Δήμο για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων 

και την έκδοση των στοιχείων του πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 

διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ένα 

σύστημα κανόνων και συνδεσμολογίας μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται: 

 Η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής βάση της Γενικής Λογιστικής. 
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 Η  ενημέρωση του Δημόσιου Λογιστικού βάση της Αναλυτικής Λογιστικής και Γενικής 

Λογιστικής. 

 Η εύχρηστη και λειτουργική συμφωνία των τριών Λογιστικών Σχεδίων (Αναλυτική 

Λογιστική, Γενική Λογιστική, Δημόσιο Λογιστικό). 

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να έχει και τις εξής επιπλέον δυνατότητες: 

 Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο Λογιστικό Σχέδιο ώστε να μπορούν να 

αναπτύσσονται οι κατάλληλοι κωδικοί αριθμοί και τίτλοι λογαριασμών.  

 Τα έσοδα πρέπει να προσδιορίζονται σε περίπτωση διαφοροποίησης τους χωρίς την 

επέμβαση προγραμματιστή. 

 Να εξασφαλίζεται η ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής εγγραφής 

χωριστά για κάθε ημερολόγιο χωρίς τη δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη. 

 Να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά η ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου με το περιεχόμενο 

των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά και παράλληλα να αποκλείεται η 

δυνατότητα για επιλεκτική καταχώρηση του περιεχομένου ορισμένων στοιχείων. 

 Να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ενός λανθασμένου ενιαίου μηχανογραφικού 

παραστατικού στοιχείου και των εγγραφών που έγιναν ταυτόχρονα στους οικείους 

λογαριασμούς με την μηχανογραφική έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου. Στο ειδικό 

ακυρωτικό στοιχείο, αναγράφονται ακριβώς τα ίδια δεδομένα που γράφτηκαν και στο 

στοιχείο του οποίου επιδιώκεται η ακύρωση προκειμένου να κλείσουν οι ανάλογες 

λανθασμένες εγγραφές, ο αριθμός του στοιχείου που ακυρώνεται και σύντομη αιτιολογία 

του λόγου της ακύρωσης. 

 Να υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού, καταχώρησης και εκτύπωσης των οικονομικών  

πράξεων της νέας διαχειριστικής περιόδου παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις 

τακτοποιητικές πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), 

καθώς και αυτόματης μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. 
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 Να γίνεται ο διαχωρισμός των πράξεων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής χρήσης 

που έληξε από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης καθώς και η χωριστή 

εκτύπωσή τους. 

 Να αποκλείεται η δυνατότητα στο χρήστη για την αναδρομική τροποποίηση ή την 

παρεμβολή οποιασδήποτε εγγραφής, μετά την πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης, που 

ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης του δικαιολογητικού. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, πρέπει αυτό να δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη για μεταγενέστερη εκτύπωση των εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον Η/Υ μέχρι 

την τροποποίησή του. 

 Τα ποσά  των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των καταστάσεων και 

των στηλών των βιβλίων πρέπει να αθροίζονται αυτόματα και τα αθροίσματα να 

μεταφέρονται από τη μία σελίδα στη άλλη. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99, σε περίπτωση κατά την οποία ένας δήμος τηρεί και εκδίδει τα 

βιβλία και τα στοιχεία του μηχανογραφικά, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και όλα τα συναφή 

δεδομένα μηχανογραφημένα και να μην συμπληρώνει μερικά από αυτά χειρόγραφα. Είναι 

επίσης απαραίτητο να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να γίνεται ο εξωτερικός 

έλεγχος των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του λογισμικού. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των παραστατικών 

στοιχείων πρέπει να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα το οποίο 

θα αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 και θα ενημερώνεται με τις 

όποιες μεταβολές θα γίνονται σε αυτό. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να διατηρείται για δέκα χρόνια 

από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία σταματάει η μηχανογραφική τήρηση 

των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων μέσω του συστήματος. Το αναλυτικό εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης πρέπει να δίνει οδηγίες και να περιέχει πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων του 

λογισμικού έτσι ώστε να αποτελεί βοήθημα και εργαλείο ελέγχου και επαλήθευσης τόσο για το 

τακτικό όσο και για τον έκτακτο έλεγχο. Πριν τη κάθε μεταβολή του λογισμικού πρέπει πρώτα 

να ενημερώνεται το εγχειρίδιο οδηγιών και μετά να αρχίζει η εφαρμογή της αλλαγής. Πιο 

συγκεκριμένα το εγχειρίδιο πρέπει: 
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 Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. 

 Να παρέχει οδηγίες χρήσης του υπολογιστή και των περιφερειακών του μονάδων. 

 Να περιέχει το σύνολο των προγραμμάτων εφαρμογών, τις οδηγίες χρήσης τους και τις 

δυνατότητές τους. 

Εκτός από το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να υπάρχει και τεχνικό εγχειρίδιο στο οποίο θα 

παρουσιάζεται η σχεδίαση της βάσης δεδομένων, η συνδεσμολογία των πινάκων, των μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων κτλ.. 

Γενικότερα το λογισμικό πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: 

 Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται. 

 Ακεραιότητα και ιστορικότητα των δεδομένων. 

 Φιλικότητα προς τον χρήστη και παροχή διευκολύνσεων με φιλικό και λειτουργικό 

περιβάλλον εργασίας 

 Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων της εφαρμογής. 

 Ανεξαρτησία των στοιχείων από την εφαρμογή συγκεκριμένου παραγωγού. 

 Ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των στοιχειών της 

εφαρμογής από την Βάση Δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων 

συγκεκριμένης δομής. 

 Πρόσβαση πολλών ατόμων σε κοινά δεδομένα και διάκριση των χρηστών. 

 Αποθήκευση σε Βάση Δεδομένων. 

 Επικαιροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με το θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο. 

 Ασφάλεια. 
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4.2.4 Υποχρεώσεις Εταιρίας Παροχής ΠΣ 

 

Η εταιρία που παρέχει το λογισμικό είναι υποχρεωμένη να κάνει την αρχική εγκατάσταση και 

ρύθμιση της εφαρμογής τόσο στους υπολογιστές των τελικών χρηστών όσο και σε κάθε άλλο 

σύστημα που απαιτείται για τη λειτουργία αυτού, όπως για παράδειγμα το σύστημα διαχείρισης 

της βάσης δεδομένων. Σε συνεργασία με τον ΟΤΑ πρέπει να κάνει τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις έτσι ώστε το ΠΣ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ΟΤΑ και να 

είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστο για τους χρήστες. Επίσης η εταιρία είναι υποχρεωμένη να 

αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών δωρεάν και μόνο σε περίπτωση που ο ΟΤΑ κρίνει πως 

απαιτείται περεταίρω εκπαίδευση τότε αυτή χρεώνεται. 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία παροχής του λογισμικού είναι υποχρεωμένη να κάνει τις 

απαραίτητες ενημερώσεις και προσαρμογές έτσι ώστε αυτό να είναι συμβατό με το θεσμικό και 

νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ανά δεδομένη χρονική στιγμή. Οι προσαρμογές στο λογισμικό 

πρέπει να παρέχονται χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση ενώ το ίδιο ισχύει και κατά τη περίπτωση 

όπου απαιτείται η εγκατάσταση κάποιας νεότερης έκδοσης ή όταν υπάρξει αλλαγή
19

 του υλικού 

που χρησιμοποιείται. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ΠΣ διενεργούνται δύο είδη συντήρησης, 

η προληπτική και η διορθωτική. Η προληπτική συντήρηση αποσκοπεί στη πρόληψη τυχόν 

προβλημάτων και στη βελτίωση της λειτουργίας μέσω περιοδικών ελέγχων των διαφόρων 

συστατικών του ΠΣ όπως της βάσης δεδομένων και των αντιγράφων ασφαλείας. Η προληπτική 

συντήρηση γενικότερα δεν έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια αλλαγών στο ΠΣ αντίθετα με τη 

διορθωτική συντήρηση που χρησιμοποιείται για την διόρθωση ελαττωμάτων ή αποκλίσεων που 

παρουσιάζονται κατά τη λειτουργιά του συστήματος. Μέσα στις υποχρεώσεις του παρόχου είναι 

και η τεχνική υποστήριξη που διενεργείται είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε επιτόπια.  

 

                                                            
19 Ισχύει μόνο για μια αλλαγή υλικού ανά έτος. 
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4.2.5 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2003 – 2004 

 

Κατά την μετάβαση από την αποκλειστική χρήση του απλογραφικού συστήματος στη τήρηση 

και του διπλογραφικού δόθηκε μεγάλη έμφαση στη μηχανογράφηση των οικονομικών 

υπηρεσιών των ΟΤΑ. Το υπουργείο εσωτερικών σχεδίασε και υλοποίησε το «Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Δράσης 2003 – 2004» έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της μηχανογράφησης 

των ΟΤΑ και να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το παρελθόν. Σε 

συνεργασία με το με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και το 

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αξιολογήθηκαν 

ορισμένες από τις εμπορικές εφαρμογές που προορίζονταν να καλύψουν την ανάγκη αυτή των 

ΟΤΑ. Τα κριτήρια με τα οποία έγινε ο έλεγχος αυτός δόθηκαν αρχικά στις εταιρίες παροχής 

λογισμικού κάτι το οποίο τους βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα την λειτουργία των ΟΤΑ και 

να προσαρμόσουν ανάλογα τις εφαρμογές τους. Τα κριτήρια αφορούσαν λειτουργικές και μη 

λειτουργικές προδιαγραφές. Οι λειτουργικές προδιαγραφές περιελάμβαναν τις εξής 

Επιχειρησιακές Περιοχές: 

 Λογιστικές Διαδικασίες ΟΤΑ (Λογιστικό Σύστημα) 

 Προϋπολογισμός 

 Αποθήκη 

 Έσοδα 

 Έξοδα 

 Πάγια 

Κάθε μία από αυτές τις ενότητες περιλάμβανε ένα πλήθος λειτουργιών που ανάλογα με την 

ενσωμάτωση τους από το σύστημα καθοριζόταν η συμβατότητα του. Μερικά παραδείγματα 

αυτών των λειτουργιών είναι η υποχρεωτική καταχώριση αιτιολογίας για κάθε κίνηση, η 

δυνατότητα συσχέτισης κωδικού, καταστάσεις χρηματοδοτήσεων έργων κτλ.. Στις μη 

λειτουργικές προδιαγραφές περιλαμβανόταν ο έλεγχος πολλαπλών προσβάσεων στο σύστημα με 
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το ίδιο όνομα χρήστη, οι μηχανισμοί δημιουργίας και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας 

κ.α.. Όλες αυτές οι προδιαγραφές είναι καλό να τηρούνται και να λαμβάνονται υπόψη τόσο από 

τις εταιρίες που αναπτύσσουν τέτοια συστήματα όσο και από τους δήμους κατά τη διαδικασία 

προμήθειας των ΠΣ. 
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5 Το Νησί της Ρόδου 

 

Η Ρόδος με έκταση 1400,684 τ.χλμ. είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το τέταρτο 

σε έκταση νησί του Αιγαίου ενώ ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 163.476 κατοίκους. Ως προς την 

ευρύτερη χωροταξική της θέση βρίσκεται στο ανατολικότερο (μετά το Καστελόριζο) άκρο της 

χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Κύπρο. Η απόσταση της Ρόδου από την 

Αθήνα είναι η μεγαλύτερη της χώρας σε ότι αφορά τις πρωτεύουσες νομών, ενώ το λιμάνι της 

απέχει 250 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Ως προς τη λεκάνη της Μεσογείου 

βρίσκεται στην ανατολική της πλευρά σε μεγάλη απόσταση από τις αναπτυγμένες τουριστικές 

ζώνες της Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας. Αντίθετα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την 

Τουρκία και ιδιαίτερα με τα αναπτυγμένα τουριστικά παράλιά της, αυτά του Αιγαίου και τα 

νοτιοδυτικά μέχρι την περιοχή της Αττάλειας. 

Η πόλη της Ρόδου είναι η πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου και της επαρχίας Ρόδου και 

ανήκει στην 1η Εδαφική Περιφέρεια με τους Δήμους Ιαλυσού, Καλλιθέας και Αφάντου. Η 1η 

Εδαφική Περιφέρεια του νησιού μαζί με το Δήμο Πεταλούδων συμπίπτει με το λεγόμενο 

πολεοδομικό συγκρότημα του «βορείου τριγώνου» του νησιού, το οποίο συγκεντρώνει το 83% 

του πληθυσμού και ποσοστό άνω του 85% των τουριστικών κλινών της νήσου. Η πόλη της 

Ρόδου, λόγω του μεγέθους και των υπηρεσιών που παρέχει, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο σε όλα τα 

επίπεδα τόσο σε σχέση με το υπόλοιπο νησί όσο και με τα γύρω νησιά Σύμη, Καστελόριζο, 

Χάλκη, Τήλο και με ορισμένους περιορισμούς με Κάρπαθο και Κάσο. 

5.1 Ο Δήμος Ροδίων 

 

Ο Δήμος Ροδίων καταλαμβάνει το Βορειανατολικό άκρο της νήσου Ρόδου και εκτείνεται από το 

ακρωτήριο Κουμπουρνού (Ζωνάρι) βόρεια, μέχρι τους Δήμους Ιαλυσού νοτιοδυτικά και 

Καλλιθέας νότια. Ανατολικά και βορειοδυτικά περιβάλλεται από θάλασσα. Η έκταση των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ροδίων είναι 20,34 τ.χλμ. και αποτελεί μόλις το 1,45% της 

επιφανείας του νησιού που είναι 1.401,46 τ.χλμ.. Έχει πληθυσμό 53.709 (ΕΣΥΕ 2001) και 
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αντιπροσωπεύει ποσοστό 45,90% του συνόλου του νησιού,  28,26% του Νομού Δωδεκανήσου, 

17,74% της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 0,7% του συνόλου της χώρας. 

Στο Δήμο Ροδίων διακρίνονται 9 πολεοδομικές ενότητες – συνοικίες, η έκταση και ο πληθυσμός 

των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

ΣΥNΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (HA) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/ha) 

Νιοχώρι 80,61 2.940 36,47 

Π.Πόλη 40,92 2.240 54,74 

Αγ. Ιωάννης 93,32 8.717 93,41 

Μητρόπολη 51,77 4.263 82,34 

Αγ. 

Νικόλαος 

82,42 6.920 83,96 

Ανάληψη 145,15 15.054 103,71 

Ροδίνι 146,77 7.962 54,25 

Κρητικά  6,99 271 38,77 

Αγ. 

Απόστολοι – 

Ασγούρου 

105,38 3.292 31,24 

Όρια ΓΠΣ 849,14 71.240 83,89 
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5.2 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

 

Ο καθορισμός των διευθύνσεων και των επιμέρους τμημάτων από τις οποίες αποτελείται ένας 

δήμος καθορίζεται με απόφαση του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου και ονομάζεται Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ο κάθε δήμος καθορίζει την οργανωτική του μορφή ανάλογα με την 

έκταση και τις ανάγκες του, έτσι ώστε η λειτουργία των υπηρεσιών του να είναι όσο το δυνατόν 

πιο αποτελεσματική και το ανθρώπινο δυναμικό να αποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντα του. 

Σύμφωνα με την απόφαση 499/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου το δήμο Ροδίων συγκροτούν οι 

εξής Διευθύνσεις: 

1. Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών  

2. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  

3. Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος  

4. Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας  

5. Διεύθυνση Οικονομικών και Ταμείου  

6. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής  

7. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  

8. Διεύθυνση Τοπικής Επιχειρηματικότητας  

9. Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων  

10. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

11. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών  

12. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας  

Γενική Διεύθυνση - Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου, στην οποία υπάγονται όλες οι παραπάνω 

Διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις που ασχολούνται με τα οικονομικά ζητήματα του δήμου είναι η 

Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας και η Διεύθυνση Οικονομικών και Ταμείου. 
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5.2.1 Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας 

 

Η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας έχει ως αντικείμενο την βεβαίωση και την είσπραξη των 

εσόδων του Δήμου από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 

Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου (ΔΗΦΟΔΩ) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π). Επίσης 

σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. κλπ) ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία και 

στοιχεία που τηρούν οι φορολογούμενοι για τη φορολογητέα ύλη, που αφορά τους φόρους, τα 

τέλη και τα δικαιώματα του δήμου ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφυγόντα έσοδα και κατά 

περίπτωση μπορεί να κινήσει τις νομικές διαδικασίες για την είσπραξη αυτών. Ακόμα 

διαχειρίζεται τα θέματα που είναι σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του δήμου όπως τις 

προμήθειες κάθε φύσεως υλικών, μηχανημάτων και υπηρεσιών. Τέλος διαχειρίζεται την ακίνητη 

περιουσία του δήμου είτε πρόκειται για ιδιωτικό ή κοινόχρηστο ακίνητο.  

Ο διευθυντής έχει υπό την εποπτεία του διάφορα τμήματα, όπου το καθένα από αυτά, χωρίζεται 

σε επιμέρους γραφεία με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
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Εικόνα 3 Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας 

 

5.2.2 Διεύθυνση Οικονομικών και Ταμείου 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Ταμείου έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση των ετήσιων 

προϋπολογισμών, την παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων, την αξιολόγηση της 

αξιοποίησης των κονδυλίων, το λογιστικό έλεγχο των εσόδων και των εξόδων και την τήρηση 

των λογιστικών βιβλίων. 
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Ο διευθυντής έχει υπό την εποπτεία του διάφορα τμήματα, όπου το καθένα από αυτά, χωρίζεται 

σε επιμέρους γραφεία. 

Εικόνα 4 Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Οικονομικών και Ταμείου 

 

5.2.3 Διάσπαση Υπηρεσιών 

 

Οι υπηρεσίες στη πόλη της Ρόδου είναι διάσπαρτες σε πολλά σημεία γεγονός που δυσχεραίνει 

τη λειτουργία τους αλλά και τους πολίτες που πρέπει να μετακινούνται σε διαφορετικά σημεία 
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της πόλης προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους. Η διοίκηση για ιστορικούς λόγους 

βρίσκεται κατά μεγάλο μέρος συγκεντρωμένη στο πρώην Ιταλικό Διοικητικό κέντρο της 

παραλιακής ζώνης Μαντρακιού και λιγότερο στην Παλιά Πόλη (οδός Ιπποτών) ενώ έχει 

διαμορφωθεί και ένα νέο διοικητικό κέντρο στη θέση Ζέφυρος. Η διαρκής διόγκωση της 

διοίκησης και η υποδοχή νέων υπηρεσιών όπως αυτών της Περιφέρειας, δημιουργούν έντονο 

κτιριακό και λειτουργικό πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση και κατ επέκταση στην εξυπηρέτηση 

των πολιτών της Ρόδου. 

5.3 Το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Ροδίων 

 

Ο Δήμος Ροδίων μέχρι το 2009 χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικά προγράμματα προκειμένου να 

διαχειρίζεται τα οικονομικά του στοιχεία. Το ένα από αυτά ήταν το «Λογιστική Δημοσίου» της 

OTS και το άλλο το «Εισπρακτική Διαχείριση» της Ροδιακής Πληροφορικής. Ο δήμος 

προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα τόσο για την καθημερινή του λειτουργία αλλά και για είναι 

έτοιμος να περάσει στην νέα εποχή με την εφαρμογή του Καλλικράτη, έκρινε σκόπιμο να προβεί 

στη αναβάθμιση της μηχανογράφησης με νέα πληροφοριακά συστήματα που θα έκαναν τη 

καταχώρηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες περισσότερο αξιόπιστη και 

αποδοτική. 

Το 2009 διεξήχθη διαγωνισμός προκειμένου να αντικατασταθούν τα δύο παλιά προγράμματα με 

ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το σύστημα που εγκαταστάθηκε και στις δύο 

διευθύνσεις που διαχειρίζονται τα οικονομικά ζητήματα του δήμου είναι το «Οικονομικό 

Διαχειριστικό Σύστημα» της ΈΓΚΡΙΤΟΣ Group. Η άδεια του συστήματος αυτού στοιχίζει 

45.000 ευρώ και ισχύει για ένα έτος. 

Πέρα από την αγορά του συστήματος και μέσω του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας
20

 

αλλά και με πόρους του δήμου αποκτήθηκαν νέα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ 

εκτός από τις οικονομικές υπηρεσίες εγκαταστάθηκαν νέες ενοποιημένες εφαρμογές και σε 

                                                            
20 Η Κοινωνίας της Πληροφορίας περιλαμβάνεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και βασική δραστηριότητα της 

αποτελεί η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
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μερικές από τις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης οργανώθηκε σε σημαντικό βαθμό η ταμειακή 

υπηρεσία, δικτυώνοντας όλα τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει, σε όμοιο και ενιαίο περιβάλλον 

με πλήρη κεντρική διαχείριση ενώ για πρώτη φορά στο διπλογραφικό σύστημα εφαρμόσθηκε η 

αναλυτική λογιστική - κοστολόγηση
21

. 

5.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του «Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος» 

 

Όπως αναφέρει η εταιρία ανάπτυξης, το πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε κυρίως από τις οικονομικές υπηρεσίες ενός Δήμου ή 

γενικότερα από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ως σκοπό έχει την 

ηλεκτρονική οργάνωση, αποτύπωση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για 

την σωστή λειτουργία ενός Δήμου. Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα πλήθος υποσυστημάτων που 

υποστηρίζουν όλες τις υποχρεώσεις των οικονομικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά 

υποσυστήματα είναι αυτά των τελών και  των προστίμων (ΤΑΠ, Αδειών καταστημάτων, 

Παρεπιδημούντων, Κοινοχρήστων χώρων, Διαφημίσεων, Λαϊκών αγορών, Κλήσεων κλπ) καθώς 

και τα υποσυστήματα Έργων, Χρηματοδοτήσεων, Αποθηκών, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

κλπ.. 

Η εφαρμογή καλύπτει τη νομοθεσία της λογιστικής δημοσίου υποστηρίζοντας πλήρως το 

διπλογραφικό σύστημα με το μητρώο παγίων, την αυτοματοποιημένη Γενική και Αναλυτική 

λογιστική καθώς και τις διαδικτυακές συναλλαγές
22

. Χρησιμοποιείτε για την διαχείριση του 

ταμείου, των τελών και των δαπανών με τυποποιημένες διαδικασίες έκδοσης δικαιολογητικών 

και κρατήσεων, αυτοματοποιημένο κλείσιμο ταμείου και αυτοματοποιημένη εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων.  

Με τα υποσυστήματα της διαχείρισης των διαφόρων τελών δημιουργούνται οι απαιτήσεις σε 

πρωτογενή μορφή και μέσω του κεντρικού συστήματος είναι δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση 

των υποχρεώσεων των δημοτών, ιδιαίτερα στη περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων. Επίσης μέσω 

                                                            
21 Στην Αναλυτική Λογιστική έγιναν ομαδοποιημένες κινήσεις απλά για να φανεί ότι κινήθηκαν οι κωδικοί της. 

22 Δεν εφαρμόζεται από το Δήμο Ροδίων. 
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του συστήματος γίνεται παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, των έργων και της 

ανταποδοτικότητας. Με το σύστημα των προμηθειών και της παρακολούθησης των αποθηκών, ο 

δήμος μπορεί εύκολα να ελέγχει τις αιτήσεις, τις προσφορές, τις συμβάσεις και τις παραγγελίες 

καθώς και να παρακολουθεί τα υλικά και την οργάνωση των αποθηκών. 

5.3.2 Υποστήριξη 

 

Κατά την αρχική λειτουργία του συστήματος συνεργάτες της εταιρίας προσήλθαν στα γραφεία 

των τμημάτων των διευθύνσεων και βοήθησαν τους υπαλλήλους στην κατανόηση και χρήση του 

νέου αυτού συστήματος. Η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ανατέθηκε στις εταιρίες  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ που έχουν έδρα την Αθήνα και στη INFOTEC ΕΠΕ 

που έχει έδρα τη Ρόδο. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα ή κατά τη 

διαδικασία αναβάθμισης έρχεται εξωτερικός συνεργάτης είτε από τη Ρόδο είτε από την Αθήνα, ο 

οποίος μαζί με τον υπεύθυνο της μηχανογράφησης προβαίνει στις κατάλληλες κινήσεις.   
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6 Ανάλυση και Λειτουργία του Συστήματος 

 

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows το οποίο και είναι 

το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στις υπηρεσίες του Δήμου. Το ΠΣ 

ενσωματώνει στη λειτουργία του ορισμένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του λειτουργικού 

συστήματος για το οποίο σχεδιάστηκε όπως για παράδειγμα τη μετακίνηση μεταξύ των πεδίων 

με τη χρήση του πλήκτρου TAB ή του ENTER καθώς και τις συντομεύσεις μέσω 

πληκτρολογίου των λειτουργιών της αντιγραφής, επικόλλησης, αποθήκευσης κτλ.. 

Στο αριστερό μέρος της οθόνης παρουσιάζονται πάντα και σε κάθε παράθυρο οι ενότητες του 

συστήματος ενώ όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζονται και 

οι υποενότητες κάτω από τη βασική ενότητα, έτσι ώστε η πλοήγηση να γίνεται πιο εύκολα. Σε 

κάθε περίπτωση όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης, εμφανίζονται στο κάτω μέρος του 

παραθύρου τα πεδία των κριτηρίων μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η αναζήτηση. Στο πάνω 

μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στα δεδομένα που 

παρουσιάζονται.  

Κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει μια φόρμα εμφανίζεται η καταχώρηση νέας εγγραφής. Τα 

πεδία στα οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά καταχώριση τιμών επισημαίνονται με έναν 

αστερίσκο. Κατά τη μετακίνηση μεταξύ των πεδίων γίνεται η αποθήκευση των τιμών. Σε 

περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η ακύρωση μιας εγγραφής ο χρήστης μπορεί να 

πατήσει το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη ή να πατήσει το πλήκτρο «Esc». Σε πολλές 

περιπτώσεις εμφανίζεται μια drop down λίστα μέσω της οποίας μπορεί να γίνει η επιλογή μιας 

προκαθορισμένης τιμής ενώ όπου αυτό είναι δυνατόν, ορισμένα στοιχεία συμπληρώνονται 

αυτόματα. Σε ότι αφορά τις εκτυπώσεις δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας μέσω της εξαγωγής 

αυτών σε Word ή Excel ενώ επίσης μπορεί να γίνει εισαγωγή κριτηρίων για 

συγκεκριμενοποίηση των εκτυπώσεων. 

Για την είσοδο στο σύστημα είναι απαραίτητη η χρήση κωδικού. Στην οθόνη που εμφανίζεται 

κατά την εκκίνηση του συστήματος ο χρήσης επιλέγει το όνομα του μέσα από μια drop down 

λίστα και εισάγει το προσωπικό του κωδικό. Επίσης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το έτος 
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χρήσης για το οποίο θα εργαστεί. Τόσο για την αλλαγή του χρήστη όσο και για την αλλαγή του 

έτους χρήσης δεν απαραίτητη η έξοδος από το σύστημα. 

Εικόνα 5 Βασική Οθόνη του ΠΣ 

 

6.1 Λογιστικά Σχέδια 

 

Στην Ενότητα Λογιστικά Σχέδια υπάρχουν οι υποενότητες: 

 Προϋπολογισμός 

 Λογαριασμοί Τάξεως 

 Γενική Λογιστική 

 Αναλυτική Λογιστική 
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6.1.1 Προϋπολογισμός 

 

Στην Ενότητα του προϋπολογισμού υπάρχουν οι υποενότητες: 

 Προϋπολογισμός Εσόδων 

 Προϋπολογισμός Δαπανών 

 Αναμορφώσεις 

Για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των εσόδων και τον δαπανών εμφανίζεται μια φόρμα που 

χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος δίνεται σε δενδροειδή μορφή το σχέδιο του 

προϋπολογισμού των εσόδων ή των δαπανών και στο άλλο η ανάλυση των οικονομικών 

στοιχείων του επιλεγμένου κωδικού. Δίνεται επίσης η δυνατότητα για εμφάνιση καρτελών που 

δείχνουν αναλυτικά τις κινήσεις του εκάστοτε κωδικού. 

Οι λειτουργίες που παρέχονται στην ενότητα του προϋπολογισμού είναι: 

 Νέος Κ.Α.: Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο κωδικό. Επιλέγοντας ένα 

κωδικό ανώτερης βαθμίδας δημιουργείται αυτόματα ο επόμενος διαθέσιμος Κ.Α. 

ακολουθώντας αύξουσα αρίθμηση. Αν ο κωδικός της ανώτερης βαθμίδας έχει κινηθεί 

δημιουργείται αυτόματα ο πρώτος κωδικός της κατώτερης βαθμίδας στον οποίο και 

μεταφέρονται οι κινήσεις του, ενώ το σύστημα προτείνει τον αμέσως επόμενο κωδικό 

της κατώτερης βαθμίδας ως νέο κωδικό. 

 Μεταβολή Κ.Α.: Δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων των πεδίων. 

 Διαγραφή: Δυνατότητα διαγραφής ενός Κ.Α.. 

 Εκτυπώσεις: Δυνατότητα για πολλαπλές εκτυπώσεις. 

 Λειτουργίες: Κατάρτιση Εσόδων ή Δαπανών, Σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης και 

Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού. 
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Μέσα από την υποενότητα Κατάρτιση Εσόδων (ή Δαπανών) εμφανίζονται σε μια φόρμα όλοι οι 

κωδικοί μέσω μιας λίστας από την οποία μπορούν να καταχωρηθούν μαζικά τα ποσά του 

προϋπολογισμού. Η αποθήκευση των μεταβολών γίνεται αυτόματα με τη μετακίνηση στο 

επόμενο πεδίο. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μέσω κριτηρίων, η εμφάνιση μόνο των 

κωδικών που κινούνται και τέλος ο έλεγχος της ισοσκέλισης των προταθέντων ή των 

εγκριθέντων. 

Για τη σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει κάθε εισηγητική 

ξεχωριστά ή να κάνει μαζική συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών. Επίσης σε περίπτωση κατά την 

οποία ορισμένοι κωδικοί έχουν ήδη εισηγητική, μπορεί να γίνει μαζική συμπλήρωση 

επιλέγοντας την «Εφαρμογή μόνο στους ΚΑ χωρίς Εισηγητική Έκθεση». 

Κατά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο μπορεί να 

γίνει ο τελικός έλεγχος του ισοσκελισμού. Ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρήσει τον 

αριθμό της απόφασης και την ημερομηνία έγκρισης πριν προχωρήσει στη τελική 

οριστικοποίηση. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάποια μεταβολή στους κωδικούς αριθμούς, 

αυτό επιτρέπεται μόνο μέσω αναμόρφωσης.  

Μέσω της υποενότητας Αναμορφώσεις εμφανίζεται στη μια μεριά της οθόνης η λίστα των 

αναμορφώσεων με τον αριθμό τους και την ημερομηνία έγκρισης τους ενώ στην άλλη μεριά 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιλεγμένης αναμόρφωσης. Από εκεί ο χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει μία νέα αναμόρφωση η οποία θα πάρει αύξων αριθμό και την τρέχουσα 

ημερομηνία. Με την εισαγωγή ενός ποσού σε Κ.Α. εσόδων ή εξόδων το σύστημα κάνει 

αυτόματα αντίστοιχη κίνηση στο αποθεματικό έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή η αναμόρφωση να 

είναι ισοσκελισμένη. 

Οι λειτουργίες που παρέχονται σε αυτό το σημείο είναι: 

 Προβολή επιλεγμένης εγγραφής: Δίνεται συνοπτική εικόνα του κωδικού. 

 Εισαγωγή Κ.Α. προς αναμόρφωση: Παρουσιάζεται λίστα των κωδικών με δυνατότητα 

αναζήτησης. 
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 Δημιουργία νέου Κ.Α. (εσόδων ή δαπανών): Είναι το μόνο σημείο μετά την 

οριστικοποίηση του προϋπολογισμού όπου δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία νέου 

κωδικού επιλέγοντας αυτόν της ανώτερης βαθμίδας. 

 Διαγραφή εγγραφής: Διαγράφεται η επιλεγμένη εγγραφή. 

Τέλος υπάρχει επιλογή διαγραφής ολόκληρης της αναμόρφωσης και η δυνατότητα εκτύπωσης 

κάθε αναμόρφωσης ξεχωριστά ή ολόκληρης της λίστας. 

6.2 Γενική Λογιστική 

 

Η ενότητα Γενική Λογιστική αποτελείται από τις υποενότητες: 

 Κωδικοί Γενικής Λογιστικής 

 Άρθρα Γενικής Λογιστικής 

 Μαζικές Ενημερώσεις 

 Μητρώο Παγίων 

 Εκτυπώσεις 

Προκειμένου να λειτουργήσει η ενότητα αυτή είναι απαραίτητο να γίνει κάποια αρχική 

παραμετροποίηση. Αρχικά πρέπει να ενεργοποιηθεί η Γενική Λογιστική μέσω της ενότητας 

«Διαχείριση» και να διαπιστωθεί ότι η μορφή των κωδικών είναι της μορφής 00.00.00.0000. 

Μέσα από το δέντρο της Γενικής Λογιστικής γίνεται παραμετροποίηση ανά κατηγορία. Υπάρχει 

η δυνατότητα αλλαγής της προτεραιότητας με την οποία θα γίνεται η χρέωση ή η πίστωση ενός 

λογαριασμού ανάλογα με την κατηγορία του άρθρου. Επιπρόσθετα προβάλλονται οι 

αντιστοιχίσεις που υπάρχουν ανά κατηγορία οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν ή να 

δημιουργηθούν νέες σε κατηγορίες που δεν έχουν αντιστοίχηση.  

Το λογιστικό σχέδιο της Γενικής Λογιστικής εμφανίζεται σε δενδροειδή διάταξη. Υπάρχει η 

δυνατότητα για εύρεση ενός κωδικού βάση της περιγραφής ή του αριθμού του. Επιλέγοντας ένα 

κωδικό εμφανίζεται στο ίδιο παράθυρο μια συνοπτική εικόνα του λογαριασμού και των 
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κινήσεων του. Για την πλήρη ανάλυση των κινήσεων του κωδικού χρησιμοποιείται η λειτουργία 

του Αναλυτικού Καθολικού όπου εμφανίζονται οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του εκάστοτε 

κωδικού ενώ μέσω αυτής γίνεται και η προβολή των άρθρων των κινήσεων καθώς και η 

μεταβολή τους. Για την εισαγωγή νέου κωδικού πρέπει να γίνει επιλογή του κωδικού της 

ανώτερης βαθμίδας κάτω από την οποία θα δημιουργηθεί ο καινούριος. Ο χρήστης πρέπει να 

συμπληρώσει την αναλυτική περιγραφή και την κατάσταση ενώ ο κωδικός θα πάρει αυτόματα 

αύξουσα αρίθμηση. Η διαγραφή ή η αλλαγή των στοιχείων ενός κωδικού επιτρέπεται μόνο στη 

περίπτωση όπου αυτός δεν έχει κινηθεί. 

6.2.1 Άρθρα Γενικής Λογιστικής 

 

Μέσα από τα Άρθρα Γενικής Λογιστικής μπορούν να προβληθούν τα σχετικά με αυτά 

παραστατικά, να δημιουργηθούνε νέα καθώς και να γίνει διαγραφή ή μεταβολή ενός άρθρου. 

Για τη μεταβολή ενός αυτόματου άρθρου πρέπει να γίνει αποσύνδεση από το παραστατικό και 

κατόπιν μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών, επανασύνδεση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει 

μαζικές ενημερώσεις επιλέγοντας το είδος της ενημέρωσης, αν δηλαδή πρόκειται για δημιουργία 

ή διαγραφή άρθρων, εισάγοντας τις ημερομηνίες και επιλέγοντας μέσα από ένα μενού πια άρθρα 

θα ενημερωθούν. Σε ένα παράθυρο εμφανίζεται συνοπτικά η προέλευση των άρθρων και 

αναλυτικά τα παραστατικά στα οποία θα δημιουργηθούν άρθρα. 

6.2.2 Μητρώο Παγίων 

 

Για τα πάγια το σύστημα έχει ειδική υποενότητα μέσω της οποίας εμφανίζεται η λίστα των 

παγίων. Για εύκολη εύρεση υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μέσω διαφόρων κριτηρίων όπως 

το κωδικό και την ημερομηνία. Μέσω της δημιουργίας νέου παγίου, ταυτόχρονα με τη φόρμα 

συμπλήρωσης, ανοίγει αυτόματα και μια λίστα παραστατικών ώστε κάνοντας επιλογή κάποιου 

από αυτά να συσχετιστούν αυτόματα με το νέο πάγιο. Και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης. Όταν γίνει εισαγωγή του παραστατικού 

συμπληρώνονται αυτόματα τα περισσότερα στοιχεία του παγίου και ο χρήστης καλείται να 
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συμπληρώσει τα υπόλοιπα. Για το κωδικό του παγίου το σύστημα προτείνει αυτόματα των 

επόμενο διαθέσιμο κωδικό με προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί ο τριτοβάθμιος κωδικός. 

Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των παγίων, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αποσβέσεων για 

κάθε πάγιο ξεχωριστά ή μαζικά. Για μεμονωμένο πάγιο γίνεται η επιλογή του μέσα από τη λίστα 

και μέσω ενημερωτικού μηνύματος εμφανίζεται αν το πάγιο έχει ήδη αποσβέσεις και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν, γίνεται σχετική ερώτηση για τη δημιουργία νέας. Η μαζική 

δημιουργία άρθρων αποσβέσεων γίνεται είτε μέσω της λίστας παγίων είτε από την μαζική 

δημιουργία άρθρων γενικής λογιστικής. Κατά τη διαδικασία της βελτίωσης παγίου η διαδικασία 

που ακολουθείται είναι όμοια με αυτή της δημιουργίας. 

6.2.3 Αντιστοίχηση Γενικής και Δημόσιας Λογιστικής 

 

Για την αντιστοίχηση της Γενικής με τη Δημόσια Λογιστική παρουσιάζεται μέσα από την 

υποενότητα εκτυπώσεις μια λίστα των κωδικών αριθμών προϋπολογισμού που δεν έχουν 

αντιστοίχηση. Μέσα από την ενότητα Διαχείριση και τους βοηθητικούς πίνακες Γενικής 

Λογιστικής εμφανίζονται οι επιλογές «Αντιστοιχίσεις  Κ.Α. εσόδων» και «Αντιστοιχίσεις  Κ.Α. 

δαπανών». Επιλέγοντας κάποιο από αυτά ανοίγει ένας πίνακας με τους Κ.Α. και με την επιλογή 

ενός από αυτούς γίνεται η αντιστοίχηση. Αν ένας κωδικός δεν υπάρχει μπορεί να δημιουργηθεί 

άμεσα από την ίδια ενότητα. 

6.2.4 Εκτυπώσεις 

 

Για της εκτυπώσεις το πρόγραμμα παρέχει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές 

εκτυπώσεις καθώς και αρκετές βοηθητικές με σκοπό την εύκολη διενέργεια ελέγχων. Δίνεται η 

δυνατότητα επεξεργασίας αυτών μέσω Word ή Excel, καθώς και η εισαγωγή κριτηρίων για 

συγκεκριμένες εκτυπώσεις. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει επιλογή των παραμέτρων μέσω των 

πεδίων «Κωδικοί γεν. λογιστικής» και «Επιλογές». 



78 

 

Εικόνα 6 Λογιστικές Εκτυπώσεις 

 

6.3 Ταμείο 

 

Η ενότητα Ταμείο αποτελείτε από: 

 Εικόνα Ταμείου 

 Δαπάνες 

 Έσοδα 

 Κρατήσεις 

 Εκτυπώσεις 

 Συναλλαγές 

Στην ενότητα Ταμείο παρουσιάζονται συνοπτικά οι μηνιαίες κινήσεις των εσόδων και των 

εξόδων καθώς και ο τρόπος που αυτές διαμορφώνουν το ταμειακό υπόλοιπο. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα απεικόνισης μιας συγκεκριμένης περιόδου με την εισαγωγή μιας ημερομηνίας. 

6.3.1 Συναλλαγές 

 

Η υποενότητα Συναλλαγές αποτελείτε από τις επιμέρους ενότητες: 

 Κινήσεις λογαριασμών 
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 Αξιόγραφα 

Μέσω της υποενότητας Συναλλαγές εμφανίζονται όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει και που 

επηρεάζουν το ταμείο ενώ μέσω κριτηρίων αναζήτησης μπορούν να απεικονισθούν οι κινήσεις 

ανά τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα να απεικονισθούν και οι 

μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών. 

Στην υποενότητα Αξιόγραφα ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τις μεταβολές στα αξιόγραφα. 

Επιλέγοντας το είδος των αξιόγραφων και την τράπεζα μέσω της οποίας αυτά κινούνται και 

αφού συμπληρώσει την ημερομηνία εξόφλησης γίνεται η αυτόματη ενημέρωση τους. 

6.3.2 Έσοδα 

 

Η υποενότητα Έσοδα αποτελείτε από τις επιμέρους ενότητες: 

 Τριπλότυπα Βεβαίωσης 

 Γραμμάτια Είσπραξης 

 Κλείσιμο Ταμείου 

 Πράξεις Ειδοποιητηρίου 

Μέσα από την υποενότητα των Εσόδων εμφανίζονται και καταχωρούνται τα Τριπλότυπα 

Βεβαίωσης. Στη περίπτωση δημιουργίας νέου τριπλότυπου καταχωρείται η Σειρά και αυτόματα 

δίνεται αύξων αριθμός.  Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να επιλέγει το είδος της βεβαίωσης 

και η αιτιολογία, η οποία μπορεί να πάρει είτε κάποιες προεπιλεγμένες τιμές ή να εισαχθεί 

κάποια νέα. Τα είδη της βεβαίωσης περιλαμβάνουν τους «Χρηματικούς Καταλόγους» και τα 

«Βεβαιωτικά Σημειώματα» ενώ μέσω της επιλογής των χρεώσεων εμφανίζεται μια φόρμα από 

όπου και επιλέγονται οι επιθυμητές χρεώσεις. Αν δεν είναι επιθυμητή η αυτόματη εισαγωγή 

χρέωσης υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής μέσω της κατάλληλης εντολής, ενώ 

απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του Κ.Α.. Σε περίπτωση ακύρωσης δίνονται οι επιλογές της 

απλής ακύρωσης όπου μηδενίζονται τα ποσά του τριπλότυπου και αυτό παραμένει στην βάση 
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μηδενικό και η έκδοση ακυρωτικού όπου δημιουργείται αυτόματα ένα νέο τριπλότυπο με 

ισόποση αρνητική τιμή. Αν επιλεγεί η διαγραφή αυτό διαγράφεται εντελώς από το σύστημα. 

Στα Γραμμάτια Είσπραξης εμφανίζονται τα ήδη υπάρχοντα και δημιουργούνται νέα. Αφού δοθεί 

αυτόματα αριθμός στο νέο γραμμάτιο πρέπει να επιλεγεί αν το είδος της είσπραξης αν θα είναι 

από Αποδείξεις Είσπραξης ή από Τριπλότυπα Βεβαίωσης, ο εισπράκτορας, ο τρόπος είσπραξης 

και ο τραπεζικός λογαριασμός. Με την επιλογή των χρεώσεων συμπληρώνονται αυτόματα τα 

στοιχεία του οφειλέτη και η αιτιολογία. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα απλής 

ακύρωσης καθώς και η έκδοση ακυρωτικού. 

Για το κλείσιμο του ταμείου ο χρήστης επιλέγει από την ενότητα Έσοδα το «Κλείσιμο Ταμείου» 

όπου και του εμφανίζεται μια φόρμα με τα γραμμάτια, τα αντίστοιχα τριπλότυπα και τις 

αποδείξεις που συσχετίζονται με αυτά. Από αυτό το σημείο είναι δυνατόν να δημιουργηθεί νέα 

εγγραφή με την επιλογή των αποδείξεων για τις οποίες δεν έχει γίνει κλείσιμο ταμείου ενώ 

δίνεται η επιλογή δημιουργίας πολλαπλών γραμμάτιων κλεισίματος ταμείου μέσω της 

αποεπιλογής χρεώσεων. Τελειώνοντας τη διαδικασία αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει το 

γραμμάτιο είσπραξης, το τριπλότυπο βεβαίωσης και την λίστα των αποδείξεων που έχουν 

εισαχθεί σε αυτά. 

6.3.3 Κρατήσεις 

 

Η υποενότητα Κρατήσεις αποτελείτε από τις επιμέρους ενότητες: 

 Καρτέλες Κρατήσεων 

 Κρατήσεις σε Ετοιμότητα 

 Κρατήσεις Προς Απόδοση 

 Εξολογιστική Τακτοποίηση Κρατήσεων 

Στην υποενότητα Κρατήσεις του Ταμείου εμφανίζονται σε λίστα όλες οι κρατήσεις. Κατά τη 

δημιουργία νέας κράτησης, το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί είτε πάνω στο παραστατικό, όπου 
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η κράτηση θα υπολογιστεί βάση του καθαρού ποσού του παραστατικού, είτε πάνω σε κρατήσεις 

σύμφωνα με μια ήδη υπάρχουσα κράτηση.  

Μέσα από τη λίστα των Κρατήσεων σε Εκκρεμότητα εμφανίζονται οι κρατήσεις των 

εξοφλημένων ΧΕΠ που δεν έχουν γίνει γραμμάτιο είσπραξης. Σε αυτό το σημείο μπορούν να 

εκδοθούν γραμμάτια είσπραξης είτε για όλες τις εκκρεμείς κρατήσεις ταυτόχρονα είτε 

μεμονωμένα μέσω των φίλτρων που παρέχονται. Στη φόρμα του Γραμμάτιου Είσπραξης 

Κρατήσεων αφού συμπληρωθεί ο εκδότης και ο τραπεζικός λογαριασμός, δημιουργείται 

αυτόματα Τριπλότυπο Βεβαίωσης και κατόπιν μπορεί να γίνει η έκδοση του ΧΕΠ. 

Στις Κρατήσεις προς Απόδοση εμφανίζονται οι κρατήσεις των εξοφλημένων ΧΕΠ που έχουν 

γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης. Επιλέγοντας όλες τις κρατήσεις εμφανίζεται η φόρμα του ΧΕΠ και 

ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη σειρά, την υπηρεσία και το τμήμα. Κατόπιν 

δημιουργούνται αυτόματα η αίτηση της δαπάνης, η Ε.Α.Δ. και το αντίστοιχο παραστατικό. 

Τέλος δίνεται η δυνατότητα για εξολογιστική τακτοποίηση των κρατήσεων με έκδοση 

διπλότυπου εφορίας. 

6.3.4 Δαπάνες 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι αποδείξεις πληρωμής. Για τη δημιουργία νέας εισάγεται η 

ημερομηνία, η σειρά, η αιτιολογία, ο τραπεζικός λογαριασμός και κατόπιν εμφανίζεται μια λίστα 

των Χ.Ε.Π. με τη επιλογή των οποίων συμπληρώνεται αυτόματα ο προμηθευτής. 

6.3.5 Εκτυπώσεις 

 

Οι εκτυπώσεις που παρέχονται στο Ταμείο είναι οι εξής: 

 Καθημερινό 

 Ημερολόγιο Ταμείου 

 Συγκεντρωτική Εικόνα Εσόδων-Δαπανών 
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 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

 Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών (Πλ.. 

 Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών (Έσοδα) 

 Σημερινή Κατάσταση Δαπανών 

 Απολογισμός 

o Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 

o Απολογισμός Εσόδων 

o Απολογισμός Δαπανών 

o Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας 

o Περιοδικός Απολογισμός Εσόδων 

 Κρατήσεις 

o Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων 

o Κρατήσεις Προς Απόδοση 

o Κρατήσεις που Αποδόθηκαν 

 Φόροι 

o Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου 

o Φόροι – Πίνακας Επιχειρήσεων 

o Δήλωση Απόδοσης Φόρου 
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6.4 Έσοδα 

 

Η ενότητα Έσοδα αποτελείτε από τις υποενότητες: 

 Οφειλέτες 

 Τμήμα Προσόδων 

 Εισπράξεις 

Ο χρήστης του προγράμματος στην ενότητα Έσοδα έχει τη δυνατότητα να δει όλους τους 

οφειλέτες του Δήμου, να κάνει αναζήτηση με βάση ορισμένα κριτήρια καθώς και να 

καταχωρήσει ένα καινούριο οφειλέτη στον οποίο δίνεται αυτόματα αύξων αριθμός. Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα συγκεντρωτικής ή λεπτομερούς παρουσίασης όλων των κινήσεων του 

οφειλέτη μέσω των κατηγοριών: 

 Οίκοθεν 

 Χρηματικοί Κατάλογοι 

 Αποδείξεις Είσπραξης 

 Τριπλότυπα Βεβαίωσης 

 Γραμμάτια Είσπραξης  

Για τη δημιουργία διακανονισμού ο χρήστης επιλέγει τον οφειλέτη και μέσω των λειτουργιών 

εμφανίζεται η φόρμα του διακανονισμού. Από εκεί μπορούν να εμφανιστούν όλες οι οφειλές 

από τις οποίες γίνεται η επιλογή αυτών που θα συμπεριληφθούν στο διακανονισμό. Αν πρέπει να 

γίνει κάποια έκπτωση μπορεί να εισαχθεί το ποσοστό έκπτωσης ανά χρέωση. Οι δόσεις μπορούν 

να υπολογιστούν είτε ανάλογα με τον αριθμό είτε ανάλογα με το ποσό αυτών. 

 



84 

 

6.4.1 Τμήμα Προσόδων 

 

Στο τμήμα Προσόδων του πληροφοριακού συστήματος εμφανίζεται μια λίστα με τα βεβαιωτικά 

σημειώματα που έχουν ήδη κοπεί. Επιλέγοντας νέα εγγραφή εμφανίζεται η φόρμα για τη 

δημιουργία νέου βεβαιωτικού σημειώματος. Αν ο οφειλέτης βρίσκεται ήδη μέσα στο σύστημα 

δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν τα στοιχεία του ενώ σε αντίθετη περίπτωση με την εισαγωγή 

του ονόματος του οφειλέτη εμφανίζεται η καρτέλα εισαγωγής νέου οφειλέτη. 

Για τη σύνταξη ενός Χρηματικού Καταλόγου πρέπει να είναι καταχωρημένοι οι οφειλέτες. Σε 

περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει ο οφειλέτης, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί νέος με 

την επιλογή της κατάλληλης εντολής. Ο χρήστης του συστήματος έχει τη δυνατότητα 

δημιουργίας καταλόγου τρέχουσας χρήσης, παλαιότερων χρήσεων καθώς και αντιγραφής ενός 

υπάρχοντος καταλόγου τρέχουσας ή παλαιότερης χρήσης. Κατά τη δημιουργία ενός νέου 

καταλόγου ο χρήστης επιλέγει τον Κ.Α., την υπηρεσία που αφορά ο κατάλογος και το όνομα του 

συντάκτη. Η περιγραφή συμπληρώνεται αυτόματα σύμφωνα με τον Κ.Α.. Ο χρήστης κατόπιν 

μπορεί να επιλέξει μέσα από μια λίστα τους οφειλέτες. Κατά την επιλογή μπορεί να επιλεχθεί 

μια υπάρχουσα περιγραφή ή να δημιουργηθεί μια καινούρια η οποία και θα εισαχθεί στις σειρές 

του καταλόγου. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα ενιαίο ποσό χρέωσης, αυτό μπορεί να 

καταχωρηθεί μαζικά για όλους του οφειλέτες. Αφού συμπληρωθεί η φόρμα, γίνεται 

συμπλήρωση ή μεταβολή του προεπιλεγμένου ποσού, του ΦΠΑ καθώς και διαγραφή ή προβολή 

κάποιον από τους επιλεγμένους οφειλέτες. Με την αποθήκευση του καταλόγου αριθμούνται οι 

σειρές του είτε αυτόματα ή βάση κάποιου κριτηρίου που επιλέγεται από το χρήστη. Κατόπιν ο 

χρήστης μπορεί να βεβαιώσει το κατάλογο και να πραγματοποιήσει την είσπραξη του μέσα από 

το μενού των εσόδων. 

6.4.2 Εισπράξεις 

 

Για την είσπραξη των εσόδων το σύστημα έχει τις εξής κατηγορίες: 

 Οίκοθεν Είσπραξη 
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 Είσπραξη από Χρηματικό Κατάλογο 

Σε ότι αφορά την Οίκοθεν Είσπραξη η είσπραξη μπορεί να γίνει είτε από το βεβαιωτικό 

σημείωμα είτε από το βασικό μενού των εσόδων επιλέγοντας «Αποδείξεις Είσπραξης» και 

κατόπιν «Είσπραξη Οίκοθεν». Για την είσπραξη από το βεβαιωτικό σημείωμα ο χρήστης 

επιλέγει μέσω του μενού λειτουργίες την έκδοση της απόδειξης και προσθέτει την Αιτιολογία 

και τον Εκδότη. Για την αντίστοιχη λειτουργία από το βασικό μενού δημιουργεί μια νέα 

απόδειξη και μέσω της προσθήκης κάνει αναζήτηση για τα βεβαιωτικά σημειώματα που δεν 

έχουν εισπραχτεί. 

Η είσπραξη από Χρηματικούς Καταλόγους γίνεται από τις «Αποδείξεις Είσπραξης» επιλέγοντας 

την «Είσπραξη Καταλόγου» στο είδος της απόδειξης. Σε αυτό το σημείο μέσω της προσθήκης 

εμφανίζονται οι χρεώσεις από τους χρηματικούς καταλόγους που δεν έχουν εισπραχτεί. Σε 

περίπτωση που έγινε λάθος χρέωση δίνεται η δυνατότητα διαγραφής μέσω της οποίας 

διαγράφονται και οι συνοδευόμενες προσαυξήσεις. 

6.5 Δαπάνες 

 

Οι ενότητα Δαπάνες αποτελείτε από τις επιμέρους ενότητες: 

 Οδηγός 

 Προμηθευτές 

 Γραφείο Προμηθειών   

 Αποθήκη   

 Λογιστήριο 

Μέσω του Οδηγού Δαπανών εμφανίζεται μια λίστα που δείχνει τις εξελίξεις των αιτήσεων 

δαπάνης. Σε αυτή τη λίστα για τη διευκόλυνση του χρήστη χρησιμοποιούνται εικονίδια που 

δείχνουν σε τι κατάσταση βρίσκεται μια αίτηση. 
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Εικόνα 7 Εικονίδια Κατάστασης Αιτήσεων 

 

6.5.1 Προμηθευτές 

 

Σε αυτό το τμήμα του συστήματος ο χρήστης  μπορεί να δει μια λίστα των προμηθευτών καθώς 

και να δημιουργήσει κάποιον νέο. Μέσα από τα πεδία «Παραστατικά» και «Γενική Λογιστική» 

υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων και των 

κινήσεων του εκάστοτε προμηθευτή με τα αντίστοιχα παραστατικά. Επίσης προστίθεται με 

αύξουσα αρίθμηση ο κωδικός γενικής λογιστικής του προμηθευτή. 

6.5.2 Γραφείο Προμηθειών 

 

Η ενότητα Γραφείο Προμηθειών αποτελείτε από τις υποενότητες: 

 Αίτηση 

 Ε.Α.Δ. 

 Δελτίο Αποστολής 

 Δελτίο Παραγγελίας 

 Παραστατικά 

 Μισθοδοτικές Καταστάσεις 

Στην ενότητα «Γραφείο Προμηθειών» υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία μιας νέας 

Αίτησης, Ε.Α.Δ., Δελτίου Αποστολής, Δελτίου Παραγγελίας, Παραστατικού και Μισθοδοτικής  
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Κατάστασης. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες εμφανίζεται μέσα από μια λίστα όπου ο 

εκάστοτε χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση ή να δημιουργήσει κάποια νέα εγγραφή.  

Για τη δημιουργία αίτησης, η αιτιολογία εμφανίζεται μέσα από μια λίστα, στη περίπτωση που 

είναι ήδη καταχωρημένη, ενώ συμπληρώνοντας των Κ.Α. συμπληρώνεται αυτόματα και η 

περιγραφή. Επίσης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν και τα πεδία της υπηρεσίας και του 

τμήματος που αφορά η δαπάνη. Τέλος κατά την αποθήκευση μπορεί να γίνει άμεσος 

μετασχηματισμός της αίτησης σε ΕΑΔ. 

Το πληροφοριακό σύστημα ομαδοποιεί τα παραστατικά με βάση τις εξής κατηγορίες: 

 Εκκρεμής 

 Συσχετισμένο με ΕΑΔ 

 Μερικώς ενταλματοποιημένο 

 Ενταλματοποιημένο 

 Μερικώς εξοφλημένο 

 Εξοφλημένο 

Κατά τη δημιουργία ενός νέου παραστατικού ο χρήστης καλείται να επιλέξει το είδος του 

παραστατικού μέσα από μια λίστα καθώς και τον προμηθευτή, τα στοιχεία της συναλλαγής (π.χ. 

τρόπο πληρωμής), και τα στοιχεία χρέωσης (υπηρεσία, τμήμα. Κ.Α). Σε περίπτωση στην οποία 

το παραστατικό έχει κρατήσεις γίνεται επιλογή αυτών από μια αναπτυσσόμενη λίστα όπου αυτές 

παρουσιάζονται ομαδοποιημένες.  

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης όλων των σχετικών παραστατικών (Ε.Α.Δ., ΧΕΠ, Απόδειξη) 

και η δυνατότητα άμεσης έκδοσης ΧΕΠ. Αν έχει ήδη εκδοθεί Ε.Α.Δ. για τον Κ.Α. που έχει 

επιλεγεί μπορεί να γίνει συσχέτιση του παραστατικού με μια ήδη υπάρχουσα ΕΑΔ ή να 

δημιουργηθεί μια νέα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συσχέτισης μιας Ε.Α.Δ. με πολλά εκκρεμή 

παραστατικά του ίδιου Κ.Α. ενώ σε περίπτωση που πρέπει να γίνει πολλαπλή καταχώρηση 

ομοειδών παραστατικών αυτό μπορεί μέσω αντιγραφής ενός από αυτά. 
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Η Ε.Α.Δ. στο σύστημα προκύπτει από το μετασχηματισμό μιας αίτησης ή ενός παραστατικού. 

Σε μια Ε.Α.Δ. μπορούν να συσχετιστούν και να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός 

παραστατικά καθώς και να γίνει αυξομείωση του ποσού με Ε.Α.Δ. αποδέσμευσης ή 

συμπληρωματικής Ε.Α.Δ.. Επίσης μέσω της κατάλληλης εντολής μπορεί να ακυρωθεί ή να 

διαγραφεί μια  Ε.Α.Δ.. 

Στην υποενότητα Μισθοδοτικές Καταστάσεις, εμφανίζεται η λίστα των μισθοδοτικών από την 

οποία μπορεί να δημιουργηθούν νέες. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων χρέωσης και 

εισάγοντας τον κωδικό αριθμό, η περιγραφή συμπληρώνεται αυτόματα. Μπορεί να γίνει και 

καταχώρηση ομοειδών μισθοδοτικών με αντιγραφή κάποιας άλλης κατάστασης.  

Κατά την έκδοση Ε.Α.Δ. ο κάθε κωδικός αριθμός που έχει εισαχθεί στις σειρές της 

Μισθοδοτικής Κατάστασης πρέπει να συσχετιστεί με Ε.Α.Δ. ή να εκδοθεί Ε.Α.Δ. για αυτόν. Στη 

περίπτωση όπου υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έχουν περισσότερες από μία Ε.Α.Δ., δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής της Ε.Α.Δ. που θα προβληθεί. Τέλος επιλέγοντας την έκδοση Χ.Ε.Π. 

εμφανίζεται συμπληρωμένη η φόρμα του εντάλματος και αφού επιλεγεί η σειρά του Χ.Ε.Π. αυτό 

παίρνει αύξουσα αρίθμηση. 

Στα Δελτία Αποστολής εμφανίζεται μια λίστα με τα εξής είδη δελτίων: 

 Εισαγωγής 

 Εξαγωγής 

 Χρέωσης 

 Αποχρέωσης 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας νέου δελτίου αποστολής πρέπει να επιλεγεί το είδος και να 

συμπληρωθούν οι σειρές των ειδών. Ένα δελτίο εισαγωγής μπορεί να μετασχηματιστεί σε δελτίο 

εξαγωγής τα οποία κατόπιν μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά. 
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6.5.3 Λογιστήριο 

 

Στο Λογιστήριο υπάρχουν οι υποενότητες: 

 Χ.Ε.Π. 

 Επίτροπος 

Στην υποενότητα Λογιστήριο των Δαπανών, εμφανίζονται τα Χ.Ε.Π. με τη μορφή μιας λίστας. 

Κατά τη δημιουργία κάποιου νέου Χ.Ε.Π. ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη σειρά, την 

ημερομηνία, την υπηρεσία, το τμήμα και την αιτιολογία. Επιλέγοντας τα παραστατικά γίνεται 

αυτόματη εισαγωγή του προμηθευτή, των κρατήσεων, των συνημμένων και των 

χρηματοδοτήσεων που έχουν ήδη συσχετισθεί με τα παραστατικά αυτά ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα προσθήκης ή διαγραφής μιας χρηματοδότησης η κάποιων συνημμένων. Το σύστημα 

διαχωρίζει τις κρατήσεις και τις κινήσεις των κωδικών αριθμών που δεν επιδέχονται μεταβολές. 

Στη περίπτωση της διαγραφής ενός παραστατικού γίνεται αποσυσχέτιση αυτού με το Χ.Ε.Π., 

αλλά παραμένει στη βάση.  

Σε ότι αφορά τα Χ.Ε.Π. που έχουν σταλεί στον Επίτροπο εμφανίζονται σε λίστα χωρισμένα στις 

κατηγορίες: 

 Μη Απεσταλμένη Κατάσταση Επιτρόπου 

 Σε αναμονή Απάντησης Επιτρόπου 

 Απεσταλμένη Κατάσταση Επιτρόπου με όλα τα Χ.Ε.Π. με θετική απάντηση 

 Απεσταλμένη Κατάσταση Επιτρόπου με ένα ή περισσότερα Χ.Ε.Π. με αρνητική 

απάντηση 

Μέσω της Νέας Εγγραφής εμφανίζονται όσα χρηματικά εντάλματα έχουν εκδοθεί με σκοπό να 

πάνε στον επίτροπο αλλά δεν έχουν πάει και όσα έχουν πάει με προηγούμενη κατάσταση και 

έχουν γυρίσει με αρνητική απάντηση. Επιλέγοντας ένα ένταλμα, αυτό εισάγεται στη κατάσταση 
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που θα πάει στον επίτροπο. Στη περίπτωση στην οποία ένα ένταλμα επιστρέψει με θετική 

απάντηση αυτό είναι έτοιμο για εξόφληση. 

6.5.4 Αποθήκη 

 

Στην υποενότητα Αποθήκη υπάρχουν οι εξής υποενότητες: 

 Είδη 

 Δελτίο Αποστολής 

 Εκτυπώσεις 

o Κατάσταση Εισερχομένων Ειδών 

Στα Είδη εμφανίζεται μια φόρμα με στοιχεία που αφορούν το κάθε είδος καθώς και τα υπόλοιπα 

τους, γίνεται η καταχώρηση των νέων ειδών ενώ μπορούν να εμφανιστούν κια οι κινήσεις τους 

σύμφωνα με τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής. 

6.6 Διαχείριση 

 

Η ενότητα Διαχείριση αποτελείτε από τις επιμέρους ενότητες: 

 Γενικά 

 Αποθήκη 

 Εκτυπωτικά 

Στη υποενότητα Γενικά γίνεται η παραμετροποίηση της Γ.Λ. και η αντιστοίχηση της με τη 

Δημόσια ενώ επίσης παρουσιάζονται γενικά στοιχεία καθώς και βοηθητικοί πίνακες για όλες τις 

ενότητες του συστήματος. Στα Εκτυπωτικά παρουσιάζονται διάφορα είδη εγγράφων για τα 

οποία μπορεί να γίνει έκδοση κάποιου εκτυπωτικού. 
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6.6.1 Αποθήκη 

 

Η Αποθήκη αποτελείτε από: 

 Δομή Αποθήκης 

 Κατηγορίες Ειδών 

Ο χρήστης σε αυτή την ενότητα καλείτε αρχικά να ορίσει τους αποθηκευτικούς χώρους και τους 

δευτερεύοντες χώρους. Για κάθε αποθηκευτικό χώρο απεικονίζονται κάποια γενικά στοιχεία, οι 

κινήσεις των ειδών κάθε χώρου όπως προκύπτουν από την έκδοση των δελτίων αποστολής, 

καθώς και οι ποσότητες κάθε είδους. Σε αυτό το σημείο μπορεί να δημιουργηθεί κάποια νέα 

κατηγορία ή υποκατηγορία συμπληρώνοντας το κωδικό και τη περιγραφή.  

6.7 Εφαρμογές 

 

Η ενότητα Εφαρμογές αποτελείτε από τις υποενότητες: 

 Δημοτική Περιουσία 

 Καταστήματα 

 Κλήσεις 

6.7.1 Κλήσεις 

 

Στην υποενότητα αυτή εμφανίζονται οι κλήσεις που έχουν κοπεί από τη τροχαία και τη δημοτική 

αστυνομία. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει αυτόματη δημιουργία βεβαιωτικού σημειώματος 

και χρηματικού καταλόγου καθώς και να παρακολουθηθούν οι κινήσεις του οφειλέτη. Επίσης 

παρουσιάζονται τα οχήματα με τον αριθμό κυκλοφορίας, το είδος τους, τη μάρκα και το χρώμα. 
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6.7.2 Καταστήματα 

 

Στα καταστήματα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που αποτελούν το πελατολόγιο του δήμου και 

οι χρηματικοί κατάλογοι που έχουν γίνει εις βάρος τους. Περιλαμβάνεται το τέλος επί των 

ακαθάριστων εσόδων με συντελεστή 0,5 που επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, τα νυχτερινά κέντρα κτλ., το τέλος κοινόχρηστων χώρων, και το τέλος 

παρεπιδημούντων. 

6.7.3 Δημοτική Περιουσία 

 

Εδώ εμφανίζονται τα ακίνητα τα οποία μισθώνει ο δήμος κατόπιν δημοπρασίας. 

Περιλαμβάνονται τα καταστήματα, τα γραφεία, τα νεκροταφεία, τα κυλικεία κτλ.. Η βεβαίωση 

και η είσπραξη των μισθωμάτων γίνεται με τις ίδιες διαδικασίες είσπραξης που εφαρμόζονται 

και στα υπόλοιπα έσοδα. 

6.8 Αρχιτεκτονική 

 

Οι δύο οικονομικές διευθύνσεις του δήμου στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Οι υπολογιστές των 

γραφείων είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο ενώ η αποθήκευση των δεδομένων 

γίνεται σε μία βάση δεδομένων SQL. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεομένων με τη τροχαία 

και τη δημοτική αστυνομία γίνεται μέσω διαδικτύου. 
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Εικόνα 8 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
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7 Μετάβαση στο «Καλλικράτη» 

 

Σύμφωνα, με τη διάταξη του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, η άσκηση του μεγαλύτερου μέρους 

των αρμοδιοτήτων των νέων Δήμων θα αρχίσει από τη 1-1-2011. Κατά την εφαρμογή του 

Καλλικράτη στους δήμους θα γίνουν αρκετές αλλαγές σε θέματα που αφορούν την οργάνωση 

και την οικονομική διοίκηση, αλλά τόσο το πλαίσιο όσο και οι τρόποι με τους οποίους θα 

γίνεται η είσπραξη των εσόδων καθώς και η πραγματοποίηση των δαπανών προς το παρόν 

τουλάχιστον δεν θα τροποποιηθούν. Βέβαια θα υπάρξει η έκδοση αποφάσεων σχετικά με αυτά 

τα ζητήματα όμως αυτές οι διατάξεις θα τεθούν αρχικά υπό συζήτηση και σχετική μελέτη από 

τους δήμους πριν περάσουν στην ολοκληρωτική εφαρμογή τους. Επίσης το πλαίσιο της 

λογιστικής παρακολούθησης θα παραμείνει ίδιο. Άλλωστε με την εφαρμογή της Γενικής 

Λογιστικής στους ΟΤΑ έγινε ένα μεγάλο άλμα σε αυτό το τομέα και πλέον η λογιστική 

διαχείριση προσομοιάζει αυτή των επιχειρήσεων. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση 120 πράξεων που θα 

εκδοθούν βάση ενός χρονοδιαγράμματος. Με τις αποφάσεις αυτές θα καθοριστεί ένα πλήθος 

ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των νέων δήμων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις:  

 Ορισμός απαραίτητων βιβλίων και αρχείων Δήμων καθώς και προδιαγραφών και τρόπου 

ψηφιακής τους τήρησης. 

 Κατάρτιση κανονισμού οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, επιβολής, βεβαίωσης και 

είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών καθώς και του τακτικού και έκτακτου 

ελέγχου των Ταμείων. 

7.1 Διοίκηση 

 

Σε ότι αφορά τη διοίκηση του δήμου, αυτή θα εκτελείται από τα εξής όργανα: 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Την Οικονομική Επιτροπή 
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 Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 Την Εκτελεστική Επιτροπή 

 Το Δήμαρχο 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και 

παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την 

εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς 

προγράμματος δράσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι στην ουσία η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον αναφέρεται ως 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις 

αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν: 

 Τη σύνταξη και τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού. 

 Την υποβολή έκθεσης προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. 

 Το προέλεγχο του απολογισμού. 

 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

 Την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών. 

Στους νέους δήμους θα μεταφερθούν μια σειρά από αρμοδιότητες όπως η έκδοση σειράς 

επαγγελματικών αδειών, η εκτέλεση έργων, η διασφάλιση των συγκοινωνιακών υποδομών, η 

παιδεία κτλ., ενώ στους νησιωτικούς δήμους θα δοθούν πρόσθετες αρμοδιότητες έτσι ώστε ο 

νησιώτης να εξυπηρετείται στον τόπο διαμονής του. Στόχος του Καλλικράτη είναι και η 

ενίσχυση της εσωτερικής αποκέντρωσης μέσω των αρμοδιοτήτων που θα δοθούν στις Τοπικές 

και Δημοτικές Κοινότητες. 

Οι Δημοτικές Κοινότητες που αποτελούν τα σημερινά Τοπικά Διαμερίσματα, θα διοικούνται 

από: 
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 Το συμβούλιο 

 Το πρόεδρο του συμβουλίου 

Οι Τοπικές Κοινότητες που αποτελούν τα σημερινά Τοπικά Διαμερίσματα, με πληθυσμό έως και 

2000 κατοίκους, θα διοικούνται από: 

 Το συμβούλιο 

 Το πρόεδρο του συμβουλίου 

 Τον εκπρόσωπο (για κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους) 

7.2 Εποπτεία 

 

Με το Καλλικράτη το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας και της εγγύησης του δημοσίου 

συμφέροντος θα αναβαθμιστεί με ένα νέο σύστημα εποπτείας, την επέκταση των ελέγχων από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των 

ΟΤΑ. 

Στις έδρες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα υπάρχει Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας 

που θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και για τον πειθαρχικό 

έλεγχο των αιρετών. Ανάμεσα στους έλεγχους που θα πραγματοποιεί η υπηρεσία 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, η σύναψη δανείων, η 

αγορά και εκποίηση ακινήτων ενώ δίνεται και η δυνατότητα διενεργείας επιτόπιων ελέγχων. 

Προϊστάμενος της Α.Υ.Ε. θα είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

αποτελούνται από τις εξής Διευθύνσεις: 

 Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων 

 



97 

 

7.3 Οικονομικά 

 

Αλλαγή θα υπάρξει στους Κ.Α.Π. των δήμων, που θα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές 

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: 

 Το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% 

των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. 

 Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων 

εισπράξεων του φόρου αυτού. 

 Το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50%. 

Κάθε Δήμος θα εκπονεί Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο θα εξειδικεύεται σε 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα που θα 

καταρτίζεται και θα υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ. θα αποτελεί μέρος του και θα επισυνάπτεται 

ως παράρτημα σε αυτό.  

Στους προϋπολογισμούς των νέων δήμων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις θα 

εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των επιμέρους δήμων ή 

κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου, που γίνεται 

το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, θα εκτελούνται οι προϋπολογισμοί των 

επιμέρους δήμων, ως προϋπολογισμοί του. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού θα 

αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στους επιμέρους δήμους που συγκροτούν το νέο δήμο, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Ο προϋπολογισμός, το Ε.Π.Δ., η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις 

του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών θα υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Επίσης η Οικονομική 

Επιτροπή θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση για τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού η οποία θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. 
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7.4 Εφαρμογές Πληροφορικής 

 

Με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης 

του ψηφιακού δήμου καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτού. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο θα γίνει προσπάθεια ενοποίησης των εφαρμογών πληροφορικής κάτω από μια 

κοινή διεπαφή (API) έτσι ώστε οι πληροφορίες και τα βασικά έγγραφα ενός Δήμου, να είναι 

προσβάσιμα από άλλα τεχνικά συστήματα δημοσίων οργανισμών.  

Κάθε νέα εφαρμογή πληροφορικής που θα προμηθεύεται ένας δήμος θα πρέπει να περιέχει τις 

αντίστοιχες Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ή παρόμοιες τεχνολογικές λύσεις που θα 

επιτρέπουν την επικοινωνία αυτής με τη κεντρική διεπαφη. Πρέπει επίσης σταδιακά, οι 

υφιστάμενες εφαρμογές να ενισχυθούν με αντίστοιχες Υπηρεσίες Ιστού κάτι το οποίο θα γίνει 

κατόπιν διαβουλεύσεων, υπό την αιγίδα των αρμόδιων Υπουργείων και της ΚΕΔΚΕ με τις 

εταιρείες που τις ανέπτυξαν. Τα κτήρια που θα στεγάζουν την κεντρική υπηρεσία της έδρας των 

υφιστάμενων Καποδιστριακών ΟΤΑ που θα συγχωνευτούν στο νέο Δήμο θα διασυνδέονται 

δικτυακά μέσω της υφιστάμενης υποδομής του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
23

. 

Μερικοί ακόμα από τους στόχους της ενίσχυσης είναι: 

 Η αξιοποίηση τεχνικών επιχειρησιακής νοημοσύνης στο σύστημα λήψης αποφάσεων. 

 Η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 Η προτυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του δήμου και της επικοινωνίας 

ανάμεσα στα τμήματα. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Καλλικράτη υπάρχει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό 

σχέδιο υποστήριξης που θα ισχύσει για την μεταβατική περίοδο έως την 1.1.2011 αλλά και μετά. 

Με το σχέδιο αυτό θα αντιμετωπιστούν μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ΠΣ όπως: 

                                                            
23 Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα έργο με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, 

με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με τηλεφωνία, δεδομένα και Video. 
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 Η δημιουργία δυναμικής βάσης δεδομένων στο ΥΠΕΣΑΗΔ στην οποία θα αποτυπώνεται 

η σημερινή πραγματική εικόνα των οικονομικών της αυτοδιοίκησης Ά και ΄Β βαθμού με 

την συστηματική καταχώρηση στοιχείων που θα αφορούν την οικονομική και 

αναπτυξιακή πολιτική των Δήμων (έσοδα, έξοδα, δανειακές υποχρεώσεις, ρευστότητα, 

επενδύσεις, λειτουργικό κόστος) 

 Η λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, Περιφερειών 

και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  Κατά τη διαδικασία αυτή επιβάλλεται να γίνει: 

o Καταγραφή υπαρχόντων λογισμικών και υποδομών πληροφορικής σε Δήμους. 

o Προσδιορισμός των αναγκών για νέες υποδομές σε τεχνολογικό εξοπλισμό που 

θα υποστηρίζει νέα λογισμικά για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

o Εξασφάλιση της διαδικασίας μεταφοράς και ασφάλειας υπαρχόντων δεδομένων 

από δήμους. 

o Ενοποίηση των οικονομικών, των τεχνικών υπηρεσιών, των δημοτολογίων, των 

προμηθειών, των λογιστηρίων, των ταμείων, των υπηρεσιών προγραμματισμού 

και ανάπτυξης, των αρχείων και των διαδικασιών για την εξυπηρέτηση του 

δημότη. 

7.4.1 Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων ΠΣ 

 

Για την εφαρμογή του Καλλικράτη από την 1-01-2011 απαιτείται η προσαρμογή των 

υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής στην νέα αρχιτεκτονική ώστε να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη λειτουργία της νέας οργανωτικής δομής των δήμων, η αποτελεσματική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους καθώς η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο θα 

υλοποιηθεί το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 

(υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου για την εφαρμογή του Προγράμματος 

Καλλικράτης» 
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Το έργο αυτό ως σκοπό έχει την λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των 

καταργούμενων Δήμων και τη μεταφορά των δεδομένων αυτών σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Η 

άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους κυρίως στα 

οικονομικής φύσης ζητήματα όπως για παράδειγμα τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τη βεβαίωση 

και την είσπραξη οφειλών δεν μπορεί να διεξάγεται ως άθροισμα των επιμέρους ΠΣ λόγω των 

δυσκολιών που θα προέκυπταν αλλά και για το λόγο ότι δεν θα υπήρχε στην ουσία ένας 

αυτοτελής δήμος. Η χρηματοδότηση γίνεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και από εθνικούς 

πόρους. 

Το έργο διαιρείτε σε δύο υποέργα με τίτλο «Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου» και 

«Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου». Το πρώτο 

υποέργο περιλαμβάνει:  

 Την εξειδίκευση των απαιτήσεων και τη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Τη προετοιμασία της μεταφοράς των δεδομένων από τα υφιστάμενα ΠΣ και τις 

εφαρμογές λογισμικού των OTA που καταργούνται, στο αντίστοιχο ΠΣ της έδρας του 

νέου Δήμου και η προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες λειτουργίας. Στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης ενέργειας ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει όλα τα απαιτούμενα 

εργαλεία για την μεταφορά των δεδομένων της κάθε επιμέρους εφαρμογής. 

 Την αναδιάταξη της υφιστάμενης υποδομής, την εγκατάσταση και τοποθέτηση του 

απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο δήμο έτσι ώστε να 

καταστεί λειτουργική η χρήση των ΠΣ από τους χρήστες. 

 Τη λειτουργική αναπροσαρμογή των εφαρμογών της έδρας του δήμου μέσω της 

αναδιάταξης και προσαρμογής των λειτουργιών τους και τη μεταφορά και 

αναδιαμόρφωση των κρίσιμων εφαρμογών των δήμων που συγχωνεύονται και που δεν 

μπορούν να υποστηριχτούν από τα ΠΣ της έδρας του δήμου. 

 Τη μεταφορά δεδομένων από τα υφιστάμενα ΠΣ των Δήμων που καταργούνται στο ΠΣ 

της έδρας του Δήμου. 
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 Την αυτοματοποιημένη διαδικτυακή αποστολή επιλεγμένων στοιχείων από τις κρίσιμες 

εφαρμογές της οικονομικής διαχείρισης και της μισθοδοσίας προς ειδική διαδικτυακή 

διεπαφή (web service) κεντρικού πληροφοριακού συστήματος στο ΥΠΕΣΑΗΔ. 

 Τη δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την εξαγωγή, με συγκεκριμένο τρόπο 

και μορφοποίηση, των δεδομένων όλων των εφαρμογών. 

 Τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας στο πλαίσιο της οποίας 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών, υπηρεσίες 

τηλεφωνικής, απομακρυσμένης και επιτόπιας (on site) υποστήριξης. 

Στο δεύτερο υποέργο περιλαμβάνεται η προμήθεια περιορισμένης έκτασης σχετικών προϊόντων 

εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, τα οποία κατά βάση θα χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη των διαδικασιών μεταφοράς των δεδομένων, την εγκατάσταση των σχετικών 

εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και για την διαδικασία της διαρκούς 

ενημέρωσης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που θα λειτουργεί στο ΥΠΕΣΑΗΔ και 

το οποίο θα υποδέχεται μέσω διαδικτυακών επαφών τα όποια σχετικά στοιχεία. 
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8 Τελικές Παρατηρήσεις - Προτάσεις 

 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων από ένα δήμο κρίνεται απαραίτητη τόσο για τους 

υπαλλήλους που εργάζονται στις οικονομικές διευθύνσεις όσο και για τους αιρετούς, το κράτος 

και τους πολίτες. Η οικονομική λειτουργία ενός δήμου απαιτεί τη διεκπεραίωση ενός πλήθους 

συναλλαγών ο τρόπος εκτέλεσης των οποίων καθορίζεται μέσα από ένα πλήθος διατάξεων, με 

αποτέλεσμα την ανάγκη διαχείρισης σε καθημερινή βάση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων. Κατά 

τη διαδικασία εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη 

εγκατάστασης και λειτουργίας στους δήμους πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην εφαρμογή των νέων διατάξεων της λογιστικής 

παρακολούθησης των συναλλαγών τους. Εκείνη τη περίοδο οι περισσότεροι δήμοι της χώρας 

υποχρεωθήκαν να εγκαταστήσουν ΠΣ για τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και των 

δαπανών τους κάτι το οποίο είχε και ως επακόλουθο την αύξηση της συνολικής τους 

παραγωγικότητας λόγο των πολλών πλεονεκτημάτων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της 

χρήσης των ΠΣ. 

Το πληροφορικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις οικονομικές διευθύνσεις του δήμου 

Ροδίων φαίνεται πως είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μέσω του οποίου μπορούν 

να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την είσπραξη των εσόδων, τη 

πραγματοποίηση των δαπανών καθώς και τη λογιστική παρακολούθηση αυτών. Περιλαμβάνει 

ένα πλήθος ενοτήτων και υποενοτήτων μέσω των οποίων γίνεται δυνατή η επικοινωνία και η 

εκτέλεση όλων των καθηκόντων των επιμέρους γραφείων. Η σύνδεση των υποσυστημάτων 

καθώς και ο τρόπος που αυτά ανταλλάσουν δεδομένα δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί 

του χρήστες αφού γίνεται αυτοματοποιημένα με αποτέλεσμα να εξαλείφεται η ανάγκη διπλών 

καταχωρήσεων. Σε κάθε ενότητα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης μέσω διαφόρων 

κριτήριων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης ενώ είναι δυνατή η παρουσίαση των 

συναλλαγών ανά κατηγορίες όπως για παράδειγμα ανά οφειλέτη ή Κ.Α.. Σε ότι αφορά τη 

μετάβαση από τα παλιά συστήματα οι διευθυντές των τμημάτων δήλωσαν ότι αυτή 

πραγματοποιήθηκε ομαλά χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κατά την αρχική 

χρήση του συστήματος οι Κ.Α. μέχρι και το τρίτο βαθμό βρίσκονταν ήδη καταχωρημένοι και οι 
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χρήστες προέβησαν απλώς στη καταχώρηση των τεταρτοβάθμιων, ενώ στην ενότητα της 

αποθήκης μερικά από τα είδη ήταν καταχωρημένα. 

Κατά τη διενέργεια σχετικών ερωτήσεων στους υπαλλήλους του δήμου αναφέρθηκε ότι η 

λειτουργία του συστήματος στο σύνολο της είναι ικανοποιητική ενώ το ίδιο ισχύει και για τη 

παρουσίαση του. Τα εικονίδια είναι ξεκάθαρα ως προς την λειτουργία που αυτά εκτελούν ενώ οι 

γραμματοσειρές είναι αρκετά μεγάλες και ευδιάκριτες με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

δυσκολίες κατά την ανάγνωση των στοιχείων από την οθόνη. Η εκμάθηση του συστήματος για 

τους περισσότερους χρήστες ήταν εύκολη ενώ η μετάβαση από τα δύο παλιά προγράμματα σε 

ένα ενιαίο αναφέρθηκε πως ήταν ένα μεγάλο βήμα και πως τώρα η διαχείριση των δεδομένων 

είναι πολύ πιο εύκολη. Επίσης από τον Ιούλιο του 2010 το σύστημα διασυνδέθηκε και με τη 

δημοτική αστυνομία εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη καταχώρηση των κλήσεων στο 

σύστημα. 

Βέβαια το σύστημα παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία είναι απαραίτητο να 

διορθωθούν από το πάροχο προκείμενου το πρόγραμμα αυτό να γίνει αποδοτικότερο για τους 

χρήστες και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα συστήματα που κυκλοφορούν 

στην αγορά. Καταρχήν αν και προσφέρεται ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων, προβλεπόμενων 

και μη, και ενώ υπάρχει κάποια δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών, χρειάζεται να γίνουν 

βελτιώσεις με τη προσθήκη ακόμα περισσότερων τύπων καθώς και δυνατοτήτων 

παραμετροποίησης. Για παράδειγμα στον απολογιστικό πίνακα δεν είναι δυνατή η εκτύπωση 

των κινήσεων ενός μόνο κωδικού με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η συνολική εκτύπωση 

όλων των κωδικών. Αντίθετα στο παλιό σύστημα δινόταν η επιλογή εκτύπωσης κατά κωδικό 

συγκεντρωτικά και για ένα συγκεκριμένο διάστημα πχ. ένα μήνα.  

Επίσης πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στις συντομεύσεις αφού οι χρήστες ανέφεραν ότι 

αυτές δεν είναι κατάλληλες για την εύκολη μετακίνηση μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων ενώ 

αναφέρθηκε ότι παρουσιάζονται δυσκολίες και στην εύρεση των δεδομένων. Ένας ακόμη 

τομέας ο οποίος επιδέχεται βελτίωσης είναι η ταχύτητα με την οποία εκκινεί το σύστημα καθώς 

και η ταχύτητα απόκρισης και ανάκτησης των δεδομένων. Βέβαια οι υπολογιστές που είναι 

εγκατεστημένοι στο δήμο Ροδίων αλλά και στο δημόσιο τομέα γενικότερα έχουν παρωχημένο 

υλικό αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού που 
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απευθύνεται στους ΟΤΑ αφού το γεγονός αυτό είναι ευρύτερα γνωστό. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητο ο σχεδιασμός των συστημάτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταναλώνουν 

όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους κατά την εκτέλεση τους ή να προσφέρονται αναβαθμίσεις 

που επιταχύνουν κάπως τη ταχύτητα απόκρισης του συστήματος. 

Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί βαρύτητα είναι αυτό της έλλειψης 

ενημερωτικών μηνυμάτων κατά τη καταχώρηση λανθασμένων δεδομένων όπως για παράδειγμα 

ποσού ή ομάδας κρατήσεων. Τα μηνύματα αυτά θεωρούνται απαραίτητα και εκτός από την απλή 

ένδειξη λάθους κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης πρέπει να εμφανίζουν, όσο αυτό είναι 

δυνατόν, και το τύπο του λάθους πχ. καταχώρηση διαφορετικών ποσών σε χρεοπίστωση, 

προκειμένου να βοηθάνε το χρήστη στη κατανόηση του λάθους. Επίσης δεν εμφανίζονται 

κάποιες ενδείξεις για την διαδικασία εξέλιξης των λειτουργιών όπως για παράδειγμα κάποια 

κλεψύδρα ή μήνυμα ότι η λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη ή αν αυτή ολοκληρώθηκε.   

Μια σημαντική έλλειψη είναι ότι ενώ υπάρχει η ενότητα «Βοηθητικά» στην οποία και θα έπρεπε 

να παρέχονται πληροφορίες για τις λειτουργίες του συστήματος, αυτή είναι κενή. Ο 

εμπλουτισμός της ενότητας αυτής με οδηγίες κρίνεται απαραίτητος. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει 

να ανανεώνονται με τις όποιες αλλαγές θα γίνονται στο σύστημα, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα 

θα είναι και η ύπαρξη στη συγκεκριμένη ενότητα μιας βάσης με την νομολογία που αφορά τους 

ΟΤΑ η οποία και θα ανανεώνεται αυτόματα μέσω διαδικτύου. Επίσης στους χρήστες δεν δόθηκε 

κάποιο εγχειρίδιο χρήσης είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή ενώ όταν ερωτήθηκαν 

σχετικά, έδειξαν να αγνοούν την ύπαρξη του. Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις βασικές 

λειτουργίες του προγράμματος όμως δεν είναι τόσο αναλυτικό όσο το αντίστοιχο της 

«Λογιστικής Δημοσίου» της OTS (που ήταν και ένα από τα προηγούμενα συστήματα του 

δήμου) ενώ δεν αναφέρεται στις διατάξεις που αφορούν τα οικονομικά των ΟΤΑ. Επίσης 

αναφέρθηκε ότι η υποστήριξη που παρέχεται δεν είναι αρκετή ενώ και το επίπεδο της 

εκπαίδευσης για ορισμένους χρήστες ήταν ανεπαρκές. Προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα 

αυτά καλό θα ήταν ο πάροχος να διενεργήσει κάποια σχετική ερευνά μέσω ερωτηματολογίων 

ώστε να διαπιστώσει σε ποιους τομείς υστερεί και κατόπιν να προχωρήσει στις κατάλληλες 

διορθωτικές κινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θετικό θα ήταν να επανασχεδιαστεί και η ιστοσελίδα 

της εταιρίας η οποία κρίνεται πολύ βασική σε σχέση με τον ανταγωνισμό αφού η χρησιμότητα 
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της εξαντλείται στην αρχική παρουσίαση των  προϊόντων. Καλό θα ήταν λοιπόν να προστεθούν 

τα εγχειρίδια των εφαρμογών, κάποια λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQs), αναβαθμίσεις, οπτικό 

υλικό (πχ. βίντεο επίδειξης και φωτογραφίες) καθώς και δυνατότητα διαδικτυακής επικοινωνίας 

με χρήση κάποιου προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης. 

Πέρα από τα προαναφερθέντα ζητήματα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο σύστημα που είναι 

εγκατεστημένο στο δήμο Ροδίων και μέσα στο πλαίσιο βελτίωσης της οικονομικής διοίκησης 

των δήμων μέσω πληροφοριακών συστημάτων απαραίτητο θα ήταν να υλοποιηθούν και οι 

ακόλουθες προτάσεις. Καταρχήν ένα μεγάλο βήμα για τη τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά θα 

αποτελούσε η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων σε συνδυασμό με 

ένα σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής, προκειμένου να σταματήσει η χρονοβόρα και δαπανηρή 

αποστολή εκτυπωμένων καταστάσεων μεταξύ των δήμων, του κράτους, του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου καθώς και των διάφορων άλλων οργανισμών. Μέχρι σήμερα οι συναλλασσόμενοι 

αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ανταλλάσουν έγγραφα μέσω ταχυδρομείου και κατόπιν να 

καταχωρούν χειροκίνητα τα στοιχεία αυτών στο δικό τους ΠΣ. Μέσω μια κοινής 

αναπαράστασης των δεδομένων θα εξαλειφθεί η ανάγκη των πολλαπλών εκτυπώσεων καθώς και 

η χειροκίνητη καταχώρηση των δεδομένων στα διαφορετικά συστήματα. Επίσης πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μέσω διαδικτύου με τα Υπουργεία Εσωτερικών 

και Οικονομικών ώστε να αποφεύγονται και σε αυτή τη περίπτωση οι αποστολές εγγράφων. 

Επίσης μια άλλη διαδικασία στην οποία παρουσιάζονται προβλήματα είναι αυτής της χορήγησης 

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τις Δ.Ο.Υ. οι οποίες πρέπει να ελέγχουν αν οι 

οφειλέτες έχουν κάποιες οφειλές προς το δήμο. Η επικοινωνία αυτή σήμερα γίνεται μέσω 

ταχυδρομείου ή FAX και η συνολική διαδικασία λόγω των ελέγχων που γίνονται μπορεί να 

διαρκέσει ως και δύο χρόνια. Μια λύση θα ήταν η δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης 

δεδομένων αλλά ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. 

Για το δήμο Ροδίων ένας από τους στόχους για το μέλλον είναι η λειτουργία υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Το ΠΣ όπως αναφέρει η εταιρία παροχής έχει αυτή 

τη δυνατότητα ενώ κάτι τέτοιο υλοποιείται ήδη σε άλλους δήμους της χώρας όπως για 

παράδειγμα το δήμο Ρίου. Αυτό θα αποτελέσει ένα βοήθημα για τους κατοίκους της Ρόδου οι 

οποίοι θα μπορούν να εκτελούν ορισμένες από τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου χωρίς την 
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ανάγκη να επισκεφτούν τα τοπικά γραφεία ενώ θα μειώσει και το φόρτο εργασίας των 

υπαλλήλων. 

Τα ΠΣ αυτό, θα παραμείνει στο δήμο και μετά την μετάβαση στο Καλλικράτη. Ο δήμος Ροδίων 

διενέργησε διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων Δήμου Ρόδου» στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Προγράμματος "Καλλικράτης"». Όπως αναφέρεται στο κείμενο της περίληψης 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, η σύμβαση αφορά την υλοποίηση δύο υποέργων: 

 Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου Ρόδου. 

 Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου Ρόδου. 

Το κύριο αντικείμενο όμως αφορά τη παροχή υπηρεσιών και δευτερευόντως τη προμήθεια. Ένα 

πλεονέκτημα που θα βοηθήσει τη μετάβαση στο νέο ενοποιημένο δήμο είναι ότι και άλλοι έξι 

από τους συνολικά δέκα δήμους της Ρόδου που θα ενοποιηθούν έχουν εγκαταστημένο το ίδιο 

ΠΣ. Οι δήμοι αυτοί συγκεκριμένα είναι οι εξής: 

 Πεταλούδων 

 Καλλιθέας 

 Αρχαγγέλου 

 Αφάντου 

 Λινδίων 

 Ατταβήρου 

Πλέον με την εφαρμογή του Καλλικράτη όλοι οι δήμοι της χώρας ανεξαιρέτως θα εφαρμόσουν 

το διπλογραφικό σύστημα ενώ θα προβούν και σε σύνταξη αρχικής απογραφής έναρξης της 

περιουσιακής κατάστασης και των παγίων καθώς και στη σύνταξη Ισολογισμού έναρξης, κάτι το 

οποίο σημαίνει ότι θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τους τις υποχρεώσεις. Επίσης η χρήση ΠΣ θα καταστεί 

απαραίτητη και για την επικοινωνία μεταξύ των δήμων που θα συνενωθούν έτσι ώστε τα 



107 

 

δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα μεταξύ των επιμέρους γραφείων που θα υπάρχουν 

διάσπαρτα σε πολλές διαφορετικές περιοχές. Βέβαια το πόσο χρόνο θα διαρκέσουν οι 

διαδικασίες για την υλοποίηση της επικοινωνίας και το κατά πόσο θα εφαρμοστούν στη πράξη 

όλες οι αναγγελίες σχετικά είναι κάτι που θα φανεί μετά το πρώτο χρόνο εφαρμογής του 

Καλλικράτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Λιάππης Σταύρος Θ., Το Αυτοδιοικητικό Οικονομικό Τοπίο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009 

Laudon C. Kenneth & Laudon Jane P., Πληροφοριακά Συστήματα διοίκησης Διοίκηση της 

Ψηφιακής Επιχείρησης, Αθήνα 

Σύνταγμα της Ελλάδας, 2001, Αθήνα 

N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Ν.1828/1989(ΦΕΚ 2 Α'), Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις 

Ν.339/1976(Α'/136), Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής 

παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς 

ιαματικάς πηγάς 

Ν. 1850/ 1989 (ΦΕΚ 114 Α') : Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας 

Βασιλικόν Διάταγμα  της 17 Μαϊου/15 Ιουν. 1959, Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού  

των Δήμων και Κοινοτήτων, Αθήνα 

Βασιλικόν Διάταγμα της 24-9/20-10-58 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠΕΣ 23745/ΕΓΚ.22/08 : Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 69/2008 - Διάθεση εσόδων των 

Ο.Τ.Α που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 12243/ΕΓΚ.22/07: Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού επί 

θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) 



109 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 2077/ΕΓΚ.2/05: Επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους Ο.Τ.Α α’ και β’ 

βαθμού 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 2037/ΕΓΚ.2/07: Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 19189/ΕΓΚ.28/07: Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί 

οικονομικών θεμάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 55459/ΕΓΚ.32/05: Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και 

κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2006 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ  50188/ ΕΓΚ.37/09: Υποβολή οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ 

α’ βαθμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’) 

Εξουσιοδοτική Πράξη ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/64871/15-11-2007: Κατάρτιση προϋπολογισμού 

των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-
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Σύστημα των Ο.Τ.Α. -  Αποτελέσματα Ελέγχου Συμμόρφωσης, Ιούλιος 2003 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Οι Αναγκαίες Προϋποθέσεις για τη 

Ψηφιακή Σύγκλιση των Ο.Τ.Α. και τη Μετάβαση της Τ.Α. στην Τοπική Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, Αύγουστος 2006 

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διοικητικός Εκσυγχρονισμός - Προς το Δήμο του 21 Αιώνα, 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007 

Έκθεση της Επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ Προτάσεις για τον εξορθολογισμό και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος, Αθήνα, 22 Ιούνιου 2006 

LKN ANALYSIS E.P.E., Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Τετραετίας 2007-2010 του 

Δήμου Ροδίων» Φάση Α’ 



111 

 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Αναφορά για τις εφαρμογές και τα 

συστήματα οργανωτικής υποστήριξης (back – office) των φορέων περιφερειακής διοίκησης και 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Μάιος 2007 

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο “Λειτουργική 

Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και 

δεδομένων του Δήμου «Καλλικρατικός Δήμος» για την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης»” 

Δήμος Ροδίων, Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης 

«Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση 

Δεδομένων Δήμου Ρόδου» στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος "Καλλικράτης"», 14 

Σεπτεμβρίου 2010 

Κουγιανός Γαβρίλης, Το οικονομικό, Διοικητικό και Νομικό Πλαίσιο των ΟΤΑ, Εισήγηση στο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Αιρετών 

Ιωακειμίδης Γιώργος, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, Εισήγηση 

Κακοσίμου Βασιλική, Κοντοβάς Γραμμένος, Ασφάλεια και Προστασία Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Δημόσιο Τομέα, Αθήνα, Μάιος 2005 

Γεωργόπουλος Ιωάννης Δ., Σημειώσεις Λογιστικής, Ιωάννινα, Δεκέμβριος 2006 

Δρανίδης Δ., Σημειώσεις για το Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Ι, Θεσσαλονίκη 

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Θ., Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Δαβαρίας Αλέξανδρος, Λάζαρης Θωμάς, Λιάππης Σταύρος, Η Μετάβαση από το Απλογραφικό 

Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Σύστημα (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά 

στην νέα πραγματικότητα), Αθήνα 

Νένδος Παναγιώτης, Νέες Ρυθμίσεις Στα Οικονομικά Θέματα Προϋπολογισμού, Οικονομικής 

Διαχείρισης, Πιστοληπτική Πολιτική, Νομικά Πρόσωπα, Υποχρεωτικά και Δυνητικά Έσοδα, Οι 

Νέες Υποχρεώσεις, έκδοση για τη Διημερίδα «Καλλικράτης και το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο», 

Ρόδος, 21 Σεπτεμβρίου 2010 



112 

 

Ράλλης Ιωάννης Π., «Τα έσοδα των ΟΤΑ», Επιχείρηση, Τεύχος Ιανουαρίου 2008, σελ. 18 

Κουτσουρή Δήμητρα, «Εποπτεία – Έλεγχοι στους ΟΤΑ Οι Αλλαγές που Εισάγει ο Νέος 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Επιθεώρηση, τεύχος Ιούλιου 2007, σελ. 45 

Egritos Group Α.Ε., Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή «Οικονομική Διαχείριση»  

OTS A.E. Εγχειρίδιο Εκμάθησης Εφαρμογής Λογιστικής Δημοσίου 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., ΚΕΚΔΕ, Τι Αλλάζει με το 

Προσχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία Πρώτη Προσέγγιση, Παρουσίαση 

Τούντας Κανέλλος Σ., Προϋπολογισμός, Εκτέλεσή του, Απολογισμός και σύνδεσή τους με το 

Δημόσιο Λογιστικό Λογιστικό, Παρουσίαση 

Κολοβός Γιώργος, Στροφή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας - Κάνουμε πράξη την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Παρουσίαση, Ρόδος, 2009 

Κολοβός Γιώργος, Το Πληροφοριακό Σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παρουσίαση, Ρόδος, 

21 Σεπτεμβρίου 2010 

Δημητριάδης Νίκος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ψηφιακή Σύγκλιση, Παρουσίαση, Άρτα, 7 Μαΐου 

"Φρένο" στις Δημοτικές Επιχειρήσεις με τον "Καλλικράτη". Διαθέσιμο σε: 

http://www.xanthipress.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1657:q-q------

qq&catid=82:us-politics&Itemid=459 (Ανακτήθηκε 17 Αυγούστου, 2010). 

Το Σχέδιο Καλλικράτης. Διαθέσιμο σε: 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=10939099 (Ανακτήθηκε 18 

Αυγούστου, 2010). 

Ηλεκτρονικά Εντάλματα Πληρωμής (Και Πόσο Απέχουμε) Διαθέσιμο σε: 

http://pgaval.wordpress.com/2009/10/12/e-gov-payments/ (Ανακτήθηκε 18 Αυγούστου, 2010). 

ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ: Αναπτυξιακό Εργαλείο ή Αναγκαίο Κακό. Διαθέσιμο σε: 

http://ne.pasok.gr/dodekanhsa/?p=247 (Ανακτήθηκε 14 Αυγούστου, 2010). 

http://ne.pasok.gr/dodekanhsa/?p=247
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http://www.eetaa.gr/nomothesia/nomothesia.html ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.rhodes.gr/el/ ανακτήθηκε την 12/09/10 

http://www.e-patras.gr/portal/web/common/home ανακτήθηκε την 13/09/10 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/sthnellada/ ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.taxheaven.gr/ ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.egritos.gr/ ανακτήθηκε την 11/09/10 

http://www.docman.gr/Archive.aspx ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.ypes.gr/el/ ανακτήθηκε την 15/09/10 

http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4 ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.rion.gov.gr/Default.aspx?tabid=254 ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.ita.org.gr/default.aspx ανακτήθηκε την 17/09/10 

http://www.kedke.gr/index.asp ανακτήθηκε την 16/09/10 

http://www.poeota.gr/index1.html ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.nspa.gr/demo.htm ανακτήθηκε την 10/09/10 

http://www.synigoros.gr/dimotis/index.htm ανακτήθηκε την 11/09/10 
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