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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια χρηματοοικονομική ανάλυση των 3 δήμων της 

περιφερειακής ενότητας Σάμου, δηλαδή των δήμων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών. 

Η ανάλυση ξεκινάει ύστερα από την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη, δηλαδή από 

1/1/2011 και μετά. 

 Για την χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις 

των 3 αυτών δήμων, που είχαμε στην διάθεσή μας. Μελετήθηκαν διάφοροι αριθμοδείκτες 

που υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Επίσης, έγινε και ανάλυση με καταστάσεις κοινού 

μεγέθους. Τέλος, εισάγαμε δυο διαφορετικές κατηγορίες αριθμοδεικτών, ώστε να ελέγξουμε 

αν οι 3 αυτοί δήμοι είναι αναλογικά παρόμοιοι, δηλαδή αν έχουν τα ίδια οικονομικά στοιχεία, 

έχοντας τον ίδιο πληθυσμό ή την ίδια έκταση. 

 Τα συμπεράσματα που βγήκαν είναι ενδιαφέροντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την σωστή διοίκηση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο δήμος. 

Επίσης, δίνονται πολλά ερεθίσματα, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί στο μέλλον. Ένα μέλλον 

για την τοπική αυτοδιοίκηση, που αν το δούμε και επιστημονικά, μπορεί να γίνει καλύτερο 

για όλους μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

 

Από το 2011 όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλαξαν. Οι δήμοι της χώρας, που 

είναι οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί, άλλαξαν σε πολλά. Άλλαξαν σε έκταση, άλλαξαν σε 

αριθμό δημοτών, άλλαξαν ως προς τις πηγές εσόδων τους και άλλαξαν και ως προς τις 

αρμοδιότητές τους. Όλα αυτά με τον νόμο Καλλικράτη: «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης». 

 Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναφερθεί σε όλες αυτές τις αλλαγές και να 

εξηγήσει πως ήταν τα πράγματα μέχρι το 1998 και πως άλλαξαν ριζικά, ύστερα από 2 

νομοθετικές αλλαγές, από το 2011 και μετά. Η έρευνα επικεντρώνεται στην οικονομική 

διοίκηση των νέων δήμων και γίνεται μια χρηματοοικονομική ανάλυση στους 3 δήμους της 

περιφερειακής ενότητας Σάμου, δηλαδή τον δήμο Σάμου, τον δήμο Ικαρίας και τον δήμο 

Φούρνων Κορσεών. Το ερώτημα που γενάτε είναι μήπως πρέπει να αλλάξει και σταδιακά ο 

τρόπος διοίκησής τους. Μήπως πρέπει να χρησιμοποιούνται για την διοίκηση και οι διάφορες 

πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την γνώση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Τα στοιχεία που μελετήσαμε είναι οι οικονομικές καταστάσεις των 3 αυτών δήμων, 

από την διοικητική μεταρρύθμιση του 2011 και μετά. Λόγω της μικρής χρονικής έκτασης των 

στοιχείων που υπάρχουν κατά την συγγραφή της εργασίας, η ανάλυση δεν μπορεί να είναι η 

καλύτερη δυνατή. Πάντα μια χρηματοοικονομική ανάλυση πρέπει να έχει μεγάλη χρονική 

διάρκεια που μπορούμε να μελετήσουμε, ώστε να βγουν καλύτερα διαχρονικά 

συμπεράσματα. Δίνεται όμως η ευκαιρία στο μέλλον, πάνω στα βήματα αυτής της εργασίας, 

να μπορούν να εμπλουτιστούν τα στοιχεία και να βγουν καλύτερα συμπεράσματα. 

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, λόγω της πρόσφατης αυτής νομοθετικής 

αλλαγής, αλλά και την μη ύπαρξη παρόμοιων μελετών, είναι διάφορη και ποικίλη. Εκτός 

βέβαια από κάποια βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν, βοήθησαν και κάποιες παρόμοιες 

εργασίες, που είχαν γραφτεί όμως πριν την αλλαγή του 2011. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα site σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σχετικά προεδρικά διατάγματα της 
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ελληνικής κυβέρνησης και οι διάφορες γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις επαφές με 

διάφορους δημοτικούς υπαλλήλους.  

 

 

1.2 Από Τον Νόμο Του Καποδίστρια Στον Νόμο Του Καλλικράτη 

 

 

Με τον νόμο 2539/97 έγινε συνένωση δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους με 

σκοπό την βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ο νόμος αυτός είναι γνωστός και ως «Νόμος Καποδίστρια» ή «Σχέδιο Καποδίστριας». Η 

διοικητική διαίρεση που προέκυψε με το νόμο αυτό ίσχυσε από το 1999 μέχρι το τέλος του 

2010, δηλαδή για τρείς τετραετίες, οπότε και αντικαταστήθηκε από τη νέα διοικητική 

διαίρεση που προβλέπει το «Σχέδιο Καλλικράτης». 

 Με το «Σχέδιο Καποδίστριας» στο νησί της Σάμου δημιουργούνται 4 δήμοι. Ο δήμος 

Βαθέος, που δημιουργείται από την συνένωση ενός δήμου και οχτώ κοινοτήτων, ο δήμος 

Καρλοβασίων, που δημιουργείται από την συνένωση ενός δήμου και εννιά κοινοτήτων, ο 

δήμος Μαραθοκάμπου, που δημιουργείται από την συνένωση πέντε κοινοτήτων, και ο δήμος 

Πυθαγορείου, που δημιουργείται από την συνένωση ενός δήμου και δέκα κοινοτήτων. 

 Στο νησί της Ικαρίας δημιουργούνται 3 δήμοι. Ο δήμος Αγίου Κηρύκου, που 

δημιουργείται από την συνένωση ενός δήμου και δύο κοινοτήτων, ο δήμος Ευδήλου, που 

δημιουργείται από την συνένωση έξι κοινοτήτων, και ο δήμος Ραχών, που δημιουργείται από 

την συνένωση τριών κοινοτήτων. 

 Στο νησί των Φούρνων δημιουργείται ένας δήμος. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών που 

είναι η μετονομασία του δήμου Φούρνων. 

 Ύστερα από 3 τετραετίες λειτουργίας των Καποδιστριακών δήμων, έρχεται ο νόμος 

3852/2010 και μεταρρυθμίστηκε ξανά η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και 

επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων 

και οι αρμοδιότητές τους. Ο νόμος αυτός είναι γνωστός και ως «Νόμος Καλλικράτη» ή 

«Σχέδιο Καλλικράτης». Με τον νόμο αυτό συνενώνονται αναγκαστικά οι υπάρχοντες μικροί 

δήμοι και κοινότητες σε μεγαλύτερους δήμους. 

 Με το «Σχέδιο Καλλικράτης» στην περιφερειακή ενότητα Σάμου δημιουργούνται 3 

δήμοι. Ο δήμος Σάμου, που δημιουργείται από την συνένωση των 4 δήμων του νησιού της 



    

Σελ. 3 

Σάμου, ο δήμος Ικαρίας, που δημιουργείται από την συνένωση των 3 δήμων του νησιού της 

Ικαρίας, και ο δήμος Φούρνων Κορσεών, που παραμένει ο ίδιος στο νησί των Φούρνων. 

 Έτσι, από το 2011 και μετά, οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

έχουν περιοριστεί σε 325 δήμους σε όλη την χώρα. Να σημειώσουμε ότι με το «Σχέδιο 

Καποδίστριας» είχαν περιοριστεί σε συνολικά 910 δήμους και 124 κοινότητες, ενώ πριν το 

«Σχέδιο Καποδίστριας» υπήρχαν περίπου 200 μικροί δήμοι και 5.318 κοινότητες. 

 

 

1.3 Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

 

 

Εκτός από τις 2 νομοθετικές αλλαγές του 1997 και του 2010 που έχουν μειώσει κατά πολύ 

τους δήμους και τις κοινότητες σε αριθμό και έχουν φτιάξει νέους δήμους πολύ μεγαλύτερους 

σε όλη την χώρα, ήδη με το Προεδρικό Διάταγμα 315/99 έχει θεσπιστεί το διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Μέχρι τότε, όλοι οι δήμοι εφάρμοζαν τις αρχές του δημόσιου λογιστικού που είναι 

ένα απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Πλέον, από 1/1/2000 πρέπει να εφαρμόσουν 

υποχρεωτικά το διπλογραφικό σύστημα αν υπερβαίνουν τους 5000 κατοίκους ή έχουν έσοδα 

άνω των 1.467.000€. Αυτό σημαίνει ότι σε όποια χρονική στιγμή υπερβούν αυτά τα όρια, 

τότε οι δήμοι πρέπει να εφαρμόσουν το νέο λογιστικό σύστημα. Κατά την στιγμή εφαρμογής 

πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν απογραφή έναρξης, για να ξεκινήσουν. Με το «Σχέδιο 

Καλλικράτης», υποχρεωτικά όλοι οι νέοι δήμοι πρέπει να εφαρμόσουν το διπλογραφικό 

σύστημα, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών ή χρηματικών κριτηρίων, και να κάνουν απογραφή 

έναρξης στις 1/1/2011. 

 Με το διπλογραφικό σύστημα, οι δήμοι είναι σε θέση να παρουσιάσουν σε δεδομένη 

χρονική στιγμή την οικονομική τους κατάσταση. Μπορούν να έχουν ακριβή εικόνα των 

περιουσιακών τους στοιχείων, των υποχρεώσεών τους και των απαιτήσεών τους. Επίσης 

μπορούν να συντάξουν ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Με όλες αυτές 

τις νέες πληροφορίες που μπορούν να έχουν, αλλά και με την σωστή μελέτη των οικονομικών 

τους καταστάσεων, μπορούν να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για την σωστή διοίκηση. Μια 

διοίκηση, που αναγκαστικά πρέπει να στηριχτεί και στην χρηματοοικονομική ανάλυση. 
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1.4 Από Την Τοπική Αυτοδιοίκηση Στην Διοίκηση Μεγάλων Οργανισμών 

 

 

Βλέποντας διαχρονικά τις αλλαγές που έγιναν με το «Σχέδιο Καποδίστριας» και το «Σχέδιο 

Καλλικράτης» καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα σκοπιά και φιλοσοφία για την 

διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτές τις αλλαγές, προστίθεται και η 

υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος από όλους τους νέους δήμους, που 

είναι ένα επιστημονικό και αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και δίνει πολλές πληροφορίες. 

Πληροφορίες που πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον χωρίζεται σε πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και σε δευτεροβάθμιους. Στους πρωτοβάθμιους είναι οι δήμοι της χώρας, που 

είναι 325, και στους δευτεροβάθμιους είναι οι περιφέρειες, που είναι 13.  

 Οι περισσότεροι δήμοι πλέον είναι μεγάλοι σε πληθυσμό ή και σε έκταση, και 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ο δήμος Σάμου, από το 2011 

και μετά, είναι η συνένωση 3 δήμων και 32 κοινοτήτων, που υπήρχαν το 1998. Ο δήμος 

Ικαρίας, από το 2011 και μετά, είναι η συνένωση 1 δήμου και 11 κοινοτήτων, που υπήρχαν το 

1998. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών είναι διαχρονικά ο ίδιος. 

 Ο δήμος Σάμου είχε το 2011 πραγματικό πληθυσμό 33.339, ο δήμος Ικαρίας 8.431, 

ενώ ο δήμος Φούρνων Κορσεών 1.343. Ο δήμος Σάμου έχει έκταση 477,4 τ. χλμ., ο δήμος 

Ικαρίας 255,3 τ. χλμ. και ο δήμος Φούρνων Κορσεών 45,2 τ. χλμ.. 

 Με όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις νομοθετικές αλλαγές καταλαβαίνουμε ότι 

έχουν αλλάξει πολλά. Από την μία είναι η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή αν πλέον 

οι νέοι δήμοι μπορούν να διοικηθούν σωστά, αν αυτές οι αλλαγές είναι ως προς το καλό του 

τόπου και όλων των πολιτών, αν η νέα τάξη πραγμάτων είναι καλύτερη από την 

προηγούμενη. Σε αυτήν την εργασία δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν την πολιτική διάσταση. 

 Από την άλλη, έχουμε κάποιες αλλαγές που έχουν εδραιωθεί και ισχύουν. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση ξεφεύγει από τα παλιά πλαίσια και μπαίνει ή πρέπει να μπει σε μια νέα 

φιλοσοφία. Η διοίκησή της μοιάζει σαν μια διοίκηση ενός μεγάλου οργανισμού. Η διοίκηση 

αυτή πρέπει να στηρίζεται και σε οικονομικές γνώσεις αναγκαστικά. Σε όλα αυτά βεβαίως 

προστίθεται και η ικανότητα των αιρετών στην διοίκηση, οι γνώσεις που έχουν, και διάφορα 

άλλα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο τους.     

 Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι πλέον δεν μπορούν να ελέγχουν και να 

προγραμματίζουν τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου σε μια κόλλα χαρτί, αλλά πρέπει να 



    

Σελ. 5 

ελέγχουν, να παίρνουν αποφάσεις και να προγραμματίζουν βάσει κάποιων οικονομικών 

στοιχείων. Στους νέους αυτούς δήμους εκχωρούνται  περισσότερες αρμοδιότητες από ότι 

είχαν οι παλιοί. Στα έσοδα των νέων δήμων, εκτός από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, τα δημοτικά τέλη και τους ιδίους πόρους, που είχαν και πριν, 

προστίθεται και ένα μερίδιο από τους κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, 

φόρο ακίνητης περιουσίας). Όμως, λόγω της κρίσης που υπάρχει, αυτή η χρηματοδότηση 

συνεχώς μειώνεται. Έτσι, πρέπει οι δήμοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον μεγαλύτερο 

βαθμό με την σωστή διαχείριση και διοίκηση των δικών τους πόρων. Οποιαδήποτε 

χρηματοοικονομική ανάλυση και οικονομική γνώση είναι επιβεβλημένη σε αυτήν την 

διοίκηση, και από τους αιρετούς και από τους διευθυντές-προϊσταμένους των οικονομικών 

υπηρεσιών.   

 Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων των 3 δήμων. Έχοντας την γνώση και τις πληροφορίες που μπορούμε να 

βγάλουμε από τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσεως, θα 

προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη 

στην νέα δομή της αυτοδιοίκησης. Συμπεράσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

σωστή διοίκηση, τον σωστό προγραμματισμό και την σωστή λειτουργία των δήμων. 

 

 

1.5 Αριθμοδείκτες: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο Για Την Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση 

 

 

Για να αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις των 3 δήμων θα χρησιμοποιήσουμε ως μέσα 

τους αριθμοδείκτες. Με την χρήση των αριθμοδεικτών μπορούμε να καθορίσουμε τις ανάγκες 

χρηματοδότησης των δήμων καθώς επίσης τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχουν με 

τους εξωτερικούς τους χρηματοδότες. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές 

γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα των 

δήμων σε σχέση με την διάρθρωση των κεφαλαίων τους και σε τελική ανάλυση την 

πραγματική κατάσταση ολόκληρων των δήμων. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις που έχουμε για τον δήμο Σάμου είναι ο ισολογισμός 

έναρξης (1/1/2011), ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της πρώτης 

διαχειριστικής χρήσης (1/1 – 31/12/2011) και ο ισολογισμός και η κατάσταση 
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αποτελεσμάτων χρήσης της δεύτερης διαχειριστικής χρήσης (1/1 – 31/12/2012). Παρόμοιες 

καταστάσεις έχουμε και για τον δήμο Ικαρίας, ενώ για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε 

μόνο τον ισολογισμό έναρξης και τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 

 Θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε και διαχρονική ανάλυση και 

διαστρωματική ανάλυση. Με την διαχρονική ανάλυση θα συγκρίνουμε τα τελευταία που 

έχουμε χρηματοοικονομικά στοιχεία του κάθε δήμου με τα αντίστοιχα που παρουσίασε ο 

ίδιος στο παρελθόν. Έτσι, εξετάζεται εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση ή απόδοση του 

κάθε δήμου έχει βελτιωθεί ή έχει χειροτερεύσει με την πάροδο του χρόνου.  

Με την διαστρωματική ανάλυση θα συγκρίνουμε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

των 3 δήμων μεταξύ τους κατά την διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, αλλά και 

διαχρονικά αν άλλαξε κάτι. Θα δούμε, έτσι, την διαφορετικότητα κάθε δήμου έναντι των 

άλλων, δηλαδή τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που έχει σε σύγκριση με τους άλλους. 

 Θα χρησιμοποιήσουμε επιλεγμένα τους αριθμοδείκτες που μπορούν να βοηθήσουν 

στην ανάλυσή μας. Η ανάλυση αυτή είναι για μη κερδοσκοπικές οικονομικές οντότητες, 

οπότε δεν έχουν νόημα όλοι οι αριθμοδείκτες που υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Οι βασικές 

κατηγορίες αριθμοδεικτών που έχουν ενδιαφέρον για την χρηματοοικονομική ανάλυση των 

δήμων είναι: αριθμοδείκτες ρευστότητας, αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ή 

μόχλευσης, αριθμοδείκτες δραστηριότητας, αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και αριθμοδείκτες 

δαπανών λειτουργίας.  

 Τέλος, θα εισάγουμε δύο νέες κατηγορίες αριθμοδεικτών. Η μια κατηγορία είναι 

αριθμοδείκτες που έχουν ως παρανομαστή τον συνολικό πληθυσμό κάθε δήμου και η άλλη 

την συνολική έκταση κάθε δήμου. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα, γυρίζοντας τα οικονομικά στοιχεία στην ίδια βάση, και τελικά να δούμε αν οι 

3 δήμοι είναι διαφορετικοί ή όχι μεταξύ τους. Αυτοί οι αριθμοδείκτες έχουν πολύ ενδιαφέρον 

για την μελλοντική βιβλιογραφία, γιατί θα μπορούν να κατατάξουν τους δήμους σε δήμους 

ίδιας κατηγορίας οικονομικών στοιχείων ή όχι. 
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1.6 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους: Μια Άλλη Μέθοδος Ανάλυσης 

 

 

Μια άλλη μέθοδος ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός από τους 

αριθμοδείκτες, αποτελούν οι καταστάσεις κοινού μεγέθους στις οποίες εμφανίζονται τα 

στοιχεία της εξεταζόμενης κατάστασης σαν ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους της 

κατάστασης. Εμείς θα μετατρέψουμε τον ισολογισμό και των 3 δήμων σε μια κατάσταση 

κοινού μεγέθους.  

Θα χρησιμοποιήσουμε δυο αναλύσεις. Την κάθετη ανάλυση και την οριζόντια. Με 

την κάθετη ανάλυση θα συγκρίνουμε τα στοιχεία των ισολογισμών των 3 δήμων μεταξύ τους. 

Θα μετατρέψουμε τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σε αυτόν σε ποσοστά του συνόλου του 

ενεργητικού κάθε δήμου, οπότε θα θεωρείται αυτό το μέγεθος ίσο με 100. Έτσι, θα 

μπορέσουμε να δούμε την ποσόστωση κάθε στοιχείου του ισολογισμού και να γίνει σύγκριση 

με το ίδιο στοιχείο ενός άλλου δήμου. 

 Με την οριζόντια ανάλυση θα συγκρίνουμε τα στοιχεία του ισολογισμού κάθε δήμου 

διαχρονικά, ξεκινώντας από μια σταθερή βάση. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού, για κάθε 

δήμο ξεχωριστά, ξεκινάνε από την βάση του 100 και βλέπουμε διαχρονικά αν αυξήθηκαν ή 

μειώθηκαν. Έτσι, μπορούμε να βγάλουμε και εδώ κάποια συμπεράσματα, ως προς την τάση 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

 

2.1 Από Το Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Στο Διπλογραφικό 

 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 315 του 1999 θεσπίστηκε η εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Μέχρι εκείνη την 

χρονική περίοδο οι δήμοι εφάρμοζαν τις αρχές του δημόσιου λογιστικού (απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα) και δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν σε δεδομένη χρονική στιγμή την 

ακριβή οικονομική κατάσταση, τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις 

τους, αφού το ισχύον σύστημα δεν παρείχε την δυνατότητα σύνταξης ισολογισμού και 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Με την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά 

στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η διπλογραφική λογιστική, αν 

έχουν πληθυσμό πάνω από 5000 κατοίκους, με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας 

απογραφής, ή τακτικά έσοδα πάνω από 1.467.000€. Μέσω αυτής της αλλαγής θα 

απαλειφθούν τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζει το ισχύον απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα και θα εμφανιστούν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του διπλογραφικού 

συστήματος. 

 Με το «Σχέδιο Καλλικράτης», όλοι οι νέοι δήμοι, ανεξαρτήτως κριτηρίων, θα 

μεταβούν στο διπλογραφικό σύστημα. Έτσι, όλοι οι δήμοι της χώρας θα χρησιμοποιούν το 

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και θα δημοσιοποιούν υποχρεωτικά τον ισολογισμό και την 

κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης τους για κάθε διαχειριστική χρήση. Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι, δημότες και πιστωτές, θα μπορούν πλέον να παίρνουν τις γνώσεις που τους 

δίνουν αυτές οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Με την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, περνάμε σε μια νέα φάση σε ότι αφορά στην παρακολούθηση των 

οικονομικών των δήμων. Αυτές οι αλλαγές στην λογιστική παρακολούθηση δεν μπορούμε να 

τις δούμε ξεκομμένα από τις νέες απαιτήσεις στην διοίκηση των δήμων. 
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 Σε αυτές τις νέες απαιτήσεις απαραίτητη είναι και η διαμόρφωση ενός 

πληροφοριακού συστήματος διοίκησης σε ότι αφορά την ανάγκη για σαφείς αποφάσεις στο 

έργο του κάθε δήμου. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα προϋποθέτει αξιόπιστη και 

επιστημονική οικονομική πληροφορία, η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 

οικονομικών αριθμοδεικτών, αποτελεί την απαραίτητη βάση για τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών αποτελεσματικότητας στο έργο του κάθε δήμου. 

 

 

2.2 Διαφορές Διπλογραφικού Με Απλογραφικό Σύστημα 

 

 

Οι διαφορές μεταξύ ενός απλογραφικού λογιστικού συστήματος, όπως είναι το λογιστικό των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και του διπλογραφικού συστήματος είναι οι εξής: 

 Στο λογιστικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η υποχρέωση εμφανίζεται με 

την ενταλματοποίηση της δαπάνης, ενώ στο διπλογραφικό με την έκδοση του 

παραστατικού του προμηθευτή ή άλλου τρίτου. 

 Στο λογιστικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το έσοδο θεωρούμε ότι 

πραγματοποιήθηκε όταν εισπράττεται, ενώ στο διπλογραφικό όταν βεβαιώνεται. 

 Υπάρχει χρονική υστέρηση ανάμεσα στις λογιστικές εγγραφές του απλογραφικού και 

του διπλογραφικού συστήματος. Με το απλογραφικό έχουμε λογιστική εγγραφή με 

την ενταλματοποίηση ή την είσπραξη. Με το διπλογραφικό έχουμε 2 εγγραφές. Η 

πρώτη με την λήψη ή την έκδοση του παραστατικού και η δεύτερη με την πληρωμή ή 

την είσπραξή του.  

 Στο διπλογραφικό έχουμε κινήσεις λογαριασμών μέσω της χρεοπίστωσης. Έτσι, οι 

λογαριασμοί έχουν διπλή έκφραση, την χρέωση και την πίστωση, με αποτέλεσμα να 

αυξομειώνονται.  

 Η έννοια του ταμείου δεν εμφανίζεται άμεσα στο απλογραφικό, ενώ στο 

διπλογραφικό είναι αυτούσια η παρουσία λογαριασμού που εμφανίζει τα χρηματικά 

διαθέσιμα. 

 Στο διπλογραφικό έχουμε ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα. Ενώ στο απλογραφικό για 

να παρακολουθείται κάθε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να τηρείται ένας μεγάλος 

αριθμός βιβλίων, ασύνδετων μεταξύ τους, στο διπλογραφικό δίνεται αυτή η 
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δυνατότητα να παρακολουθούνται όλα αυτά τα στοιχεία μέσα από ενιαίο λογιστικό 

σύστημα. 

 Στο απλογραφικό σύστημα δεν προκύπτουν στοιχεία για το ετήσιο αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας του δήμου, ενώ στο διπλογραφικό προκύπτει αυτό με λογιστικές 

εγγραφές και εμφανίζεται μέσω ειδικής ομάδας λογαριασμών. 

 Το διπλογραφικό εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση του δήμου, ενώ το λογιστικό 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτεί για αυτό ξεχωριστό βιβλίο, άσχετο 

με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης. 

 Το απλογραφικό δεν έχει την δυνατότητα διαχωρισμού των χρήσεων. Στο 

απλογραφικό αντιμετωπίζεται η είσπραξη σαν έσοδο της χρήσης που εισπράττεται και 

το έξοδο σαν έξοδο της χρήσης που πληρώνεται. Στο διπλογραφικό αντιμετωπίζεται 

το έσοδο και το έξοδο ότι πραγματοποιείται την χρήση που πραγματοποιείται, 

ανεξάρτητα εάν πληρώνεται ή εισπράττεται. 

 

Έτσι, σύμφωνα και με τα παραπάνω, το διπλογραφικό σύστημα προσφέρει πολλά στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, με το διπλογραφικό σύστημα έχουμε: 

 Σύγχρονες μεθόδους διεξαγωγής της λογιστικής και οικονομικής δραστηριότητας. 

 Παροχή ορθών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών προς τα πολιτικά και 

διοικητικά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουν για την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης και ορθής οικονομικής 

πολιτικής. 

 Γνώση ανά πάσα στιγμή της περιουσίας τους, των απαιτήσεων τους, του ταμείου τους 

και των υποχρεώσεων τους. 

 Πλήρη και ορθή κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Δυνατότητα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης). 

 Απλούστευση και αποτελεσματική άσκηση κάθε είδους ελέγχων, όπως 

διαχειριστικών, φορολογικών, ελεγκτικών. 

 Καλύτερη και ορθολογικότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση και μείωση του 

σχετικού λειτουργικού κόστους. 

 Εύκολη συγκέντρωση πληροφοριών, δυνατότητα συγκρίσεων και σχηματισμού 

δεικτών λειτουργικής και αναπτυξιακής σημασίας. 



    

Σελ. 11 

 

Επομένως, η διοίκηση των δήμων μπορεί να στηριχτεί και στην γνώση που μπορεί να παρθεί 

από την χρηματοοικονομική ανάλυση. Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι 

επιστημονικό και είναι αξιόπιστο. Η ταυτότητα Ενεργητικό = Παθητικό, και σε μικρογραφία 

η σχέση Χρέωση = Πίστωση σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου. 

 

 

2.3 Απογραφή Έναρξης 

 

 

Κατά την στιγμή έναρξης εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος ο κάθε δήμος πρέπει να 

αποτυπώσει την οικονομική του κατάσταση στον ισολογισμό έναρξης. Για να γίνει η 

απογραφή έναρξης πρέπει ο δήμος να καταγράψει το ενεργητικό του, το παθητικό του και 

μετά να βρεθεί η καθαρή θέση. 

 Για τα στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να βρεθούν τα εξής στοιχεία: Ποια είναι η 

πάγια περιουσία του, ποια είναι κατά την έναρξη η ποσότητα και η αξία των αποθεμάτων του, 

ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει από τρίτους (δημότες, φορείς, επιχειρήσεις) και πόσα και 

ποια είναι τα χρηματικά διαθέσιμά του (ταμείο, καταθέσεις). Για τα στοιχεία του παθητικού 

πρέπει να καταγραφούν οι υποχρεώσεις του δήμου (προμηθευτές, εφορία, ασφαλιστικοί 

οργανισμοί κτλ.) και να βρεθεί η καθαρή θέση. Η καθαρή θέση προκύπτει από την εξίσωση: 

Ενεργητικό – Υποχρεώσεις = Καθαρή θέση.    

 Ο δήμος κατά την έναρξη του διπλογραφικού συστήματος δεν μπορεί παρά να 

παρουσιάζεται με την οικονομική του κατάσταση την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μιας και 

δεν δημιουργείται εκείνη την στιγμή, αλλά παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης 

οικονομικής πορείας. Έτσι, η απογραφή έναρξης είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί ο 

ισολογισμός έναρξης, ο οποίος αποτελεί ένα στάδιο στην πορεία του δήμου σαν οικονομική 

μονάδα. 

 Για να υπάρξει οικονομικό αποτέλεσμα πρέπει ο δήμος να ξεκινήσει από μια βάση, 

που είναι η απογραφή έναρξης και ο ισολογισμός έναρξης. Οι μεταβολές ανάμεσα στον 

ισολογισμό έναρξης και στο τέλος του οικονομικού έτους διαμορφώνουν μια νέα οικονομική 

κατάσταση που αποτυπώνεται στον ισολογισμό της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. Η 

διαδικασία διαμόρφωσης του ισολογισμού έναρξης καθορίζεται από το κλαδικό λογιστικό 

σχέδιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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 Με τον νόμο του Καλλικράτη, όλοι οι νέοι δήμοι θα εφαρμόσουν το διπλογραφικό 

σύστημα, ανεξαρτήτως κριτηρίων. Όλοι οι δήμοι έκαναν την απογραφή έναρξης και 

σύνταξαν τον ισολογισμό έναρξης ημερομηνίας 1/1/2011. Μετά, για κάθε χρόνο θα 

συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ο 

ισολογισμός της χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2011 αναφέρεται στην πρώτη διαχειριστική χρήση 

(1/1 έως 31/12/2011), και υπάρχει συνέχεια για κάθε διαχειριστική χρήση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των 3 δήμων χρησιμοποιήσαμε αριθμοδείκτες από 5 

βασικές κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία αναλύεται σε διαφορετική ενότητα. Σε κάθε ενότητα 

υπάρχουν 2 υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα μελετώνται οι συγκεκριμένοι δείκτες 

διαχρονικά, για τον δήμο Σάμου πρώτα, μετά για τον δήμο Ικαρίας και στη συνέχεια για τον 

δήμο Φούρνων Κορσεών. Στην δεύτερη υποενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και 

των 3 δήμων και γίνεται μια διαστρωματική ανάλυση. 

 Για τους δείκτες δραστηριότητας, αποδοτικότητας και δαπανών λειτουργίας δεν 

έχουμε στοιχεία την 1/1/2011, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης όταν γίνεται ο ισολογισμός έναρξης. Επίσης, στις περιπτώσεις που αντί για κέρδη 

υπάρχουν ζημιές, αυτές γράφονται με ένα μείον στην αρχή, και δεν υπολογίζουμε σε αυτή 

την περίπτωση αντίστοιχους αριθμοδείκτες.    

 

 

3.2 Δείκτες Ρευστότητας 

 

 

Η ανάλυση αυτών των δεικτών δίνει μια γρήγορη και εύχρηστη μέτρηση της ρευστότητας, 

συσχετίζοντας το ύψος των ταμιακών διαθεσίμων και των άλλων στοιχείων του 

κυκλοφοριακού κεφαλαίου με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης της οικονομικής οντότητας, όσο και 

της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στην ενότητα 

αυτή θα δούμε τον δείκτη γενικής ρευστότητας, τον δείκτη ειδικής ρευστότητας, τον δείκτη 

ταμειακής ρευστότητας και τον δείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος. 
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 Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ή κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί το πιο 

συνηθισμένο μέσο μέτρησης της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της οικονομικής 

οντότητας, διότι δείχνει το βαθμό κάλυψης των απαιτήσεων των βραχυπρόθεσμων δανειστών 

της με περιουσιακά στοιχεία, που κανονικά μπορούν να ρευστοποιηθούν μέσα σε μια 

περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου με την περίοδο λήξης των απαιτήσεων. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις και τα 

αποθέματα. 

 Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία τα 

οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ταχέως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών 

στοιχείων μιας οικονομικής οντότητας, δηλαδή των διαθέσιμων και των απαιτήσεων, με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μετρά τα διαθέσιμα μετρητά για την πληρωμή των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αποτελεί ένα σοβαρό έλεγχο που αγνοεί τη φύση της 

επιστροφής μετρητών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας τα διαθέσιμα με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Τέλος, ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος αποτελεί ένα πολύ συντηρητικό 

μέτρο του βαθμού ικανότητας της οικονομικής οντότητας να καταβάλει τις λειτουργικές της 

δαπάνες από τα αμυντικά της στοιχεία, χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα. Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των διαθεσίμων και των απαιτήσεων με τις 

προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες. Οι προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές 

δαπάνες είναι η διαίρεση του συνόλου του κόστους πωληθέντων, των δαπανών διοίκησης και 

των δαπανών διάθεσης με τον αριθμό των ημερών του έτους.  

 

 

3.2.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Γ.Ρ. = 3.571.941,21 / 2.820.952,02 = 1,27 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Γ.Ρ. = 4.625.728,65 / 2.869.677,40 = 1,61 



    

Σελ. 15 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Γ.Ρ. = 5.216.569,76 / 1.865.359,87 = 2,8 

 

1/1/2011:   Δ.Ε.Ρ. = (1.191.464,67 + 2.198.935,16) / 2.820.952,02 = 1,20 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Ε.Ρ. = (1.641.454,83 + 2.984.273,82) / 2.869.677,40 = 1,61 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Ε.Ρ. = (2.665.640,84 + 2.550.928,92) / 1.865.359,87 = 2,8 

 

1/1/2011:    Δ.Τ.Ρ. = 1.191.464,67 / 2.820.952,02 = 0,42 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Τ.Ρ. = 1.641.454,83 / 2.869.677,40 = 0,57 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Τ.Ρ. = 2.665.640,84 / 1.865.359,87 = 1,43 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Χ.Δ. = (1.641.454,83 + 2.984.273,82) / ((15.596.352,32 + 

3.504.503,05) / 365) = 88,39 ημέρες 

1/1/2012 – 31/12/2012: Δ.Α.Χ.Δ. = (2.665.640,84 + 2.550.928,92) / ((14.930.155,65 + 

2.531.754,73) / 365) = 109,04 ημέρες 

 

Βλέποντας τον δείκτη γενικής ρευστότητας διαχρονικά παρατηρούμε ότι είναι και πάνω από 

την μονάδα και αυξάνεται. Άρα η ρευστότητα του δήμου Σάμου είναι ικανοποιητική και 

καλυτερεύει. Το ίδιο φαίνεται και από τον δείκτη ειδικής ρευστότητας που έχει ακριβώς την 

ίδια τάση. Επίσης, παρατηρώντας και τον δείκτη ταμειακής ρευστότητας βγάζουμε το ίδιο 

συμπέρασμα, και ειδικότερα στην δεύτερη διαχειριστική χρήση, που ξεπερνάει την μονάδα, 

καταλαβαίνουμε ότι και μόνο με το υπάρχον ταμείο και τις καταθέσεις που έχει ο δήμος 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει 

και από τον δείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος, που μας δείχνει ότι οι 88,39 ημέρες 

αυξήθηκαν σε 109,04 ημέρες, δηλαδή τώρα ο δήμος Σάμου μπορεί να πληρώσει για 109,04 

ημέρες τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ημερήσιες ανάγκες σε μετρητά, βασισμένος μόνο 

στα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του.  

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Γ.Ρ. = 1.578.465,30 / 424.602,46 = 3,72 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Γ.Ρ. = 2.514.419,79 / 206.655,85 = 12,17 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Γ.Ρ. = 3.105.920,16 / 785.703,41 = 3,95 

 

1/1/2011:   Δ.Ε.Ρ. = (946.135,15 + 581.128,04) / 424.602,46 = 3,60 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Ε.Ρ. = (1.986.653,91 + 527.765,88) / 206.655,85 = 12,17 
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1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Ε.Ρ. = (2.136.059,61 + 969.860,55) / 785.703,41 = 3,95 

 

1/1/2011:    Δ.Τ.Ρ. = 946.135,15 / 424.602,46 = 2,23 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Τ.Ρ. = 1.986.653,91 / 206.655,85 = 9,61 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Τ.Ρ. = 2.136.059,61 / 785.703,41 = 2,72 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Χ.Δ. = (1.986.653,91 + 527.765,88) / ((4.541.077,00 + 

653.234,15) / 365) = 176,69 ημέρες 

1/1/2011 – 31/12/2012:  Δ.Α.Χ.Δ. = (2.136.059,61 + 969.860,55) / ((4.131.074,43 + 

461.291,75) / 365) = 246,86 ημέρες 

 

Για τον δήμο Ικαρίας η ρευστότητα είναι ικανοποιητική. Αυτό φαίνεται και από τον δείκτη 

γενικής ρευστότητας και από τον δείκτη ειδικής ρευστότητας και από τον δείκτη ταμειακής 

ρευστότητας, που είναι κατά πολύ πάνω από την μονάδα. Στην πρώτη διαχειριστική χρήση, 

εκτινάσσονται οι δείκτες, και αυτό οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των καταθέσεων και στην 

μείωση, περίπου στο μισό, των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Επίσης, ο δείκτης αμυντικού 

χρονικού διαστήματος είναι σε ένα ικανοποιητικό νούμερο ημερών, οπότε ο δήμος ικανοποιεί 

για πολλές μέρες τις τρέχουσες και ημερήσιες ανάγκες του σε μετρητά από τα άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του. Αν και οι πρώτοι 3 δείκτες στην δεύτερη διαχειριστική χρήση 

μειώνονται, το ότι ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος αυξάνεται κατά πολύ στην 

συγκεκριμένη χρήση είναι πολύ ικανοποιητικό. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Γ.Ρ. = 717.365,61 / 93.178,81 = 7,70 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Γ.Ρ. = 691.103,22 / 57.608,44 = 12,00 

 

1/1/2011:   Δ.Ε.Ρ. = (552.059,81 + 165.305,80) / 93.178,81 = 7,70 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Ε.Ρ. = (522.085,00 + 169.018,22) / 57.608,44 = 12,00 

 

1/1/2011:    Δ.Τ.Ρ. = 552.059,81 / 93.178,81 = 5,92 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Τ.Ρ. = 522.085,00 / 57.608,44 = 9,06 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Χ.Δ. = (522.085,00 + 169.018,22) / ((1.333.519,96 + 

158.548,49) / 365) = 169,06 ημέρες 
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Η ρευστότητα και για τον δήμο Φούρνων είναι πολύ ικανοποιητική. Ο δήμος έχει καταφέρει 

να έχει πολύ λίγες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Διαχρονικά, η ρευστότητα καλυτερεύει. 

Επίσης, ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος είναι και αυτός σε ένα πολύ καλό 

επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι ημερήσιες ανάγκες μετρητών, μόνο από τα διαθέσιμα και 

την είσπραξη των απαιτήσεων. 

 

 

3.2.1 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δείκτη γενικής ρευστότητας έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 1,27 1,61 2,8 

Δήμος Ικαρίας 3,72 12,17 3,95 

Δήμος Φούρνων 7,70 12,00  

Μέσος όρος  4,23 8,59 3,38 

 

Κατά την απογραφή έναρξης, ο δήμος Σάμου είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο, ενώ ο 

δήμος Φούρνων Κορσεών πολύ πάνω. Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση πολύ πάνω από 

τον μέσο όρο είναι και ο δήμος Ικαρίας και ο δήμος Φούρνων Κορσεών, ενώ ο δήμος Σάμου 

πολύ κάτω. Κατά την δεύτερη διαχειριστική χρήση, που δεν έχουμε και τους 3 δήμους, ο 

Δήμος Ικαρίας έχει καλύτερο δείκτη γενικής ρευστότητας από ότι ο δήμος Σάμου. Με όλα 

αυτά καταλαβαίνουμε ότι σε σειρά ευνοϊκότερης θέσης ως προς το περιθώριο ασφαλείας, που 

διατηρούν οι δήμοι για να αντιμετωπίσουν μια κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των 

κεφαλαίων κίνησης, βρίσκεται πρώτα ο δήμος Φούρνων Κορσεών, έπειτα ο δήμος Ικαρίας 

και τέλος ο δήμος Σάμου.  

 

 Για τον δείκτη ειδικής ρευστότητας έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 1,20 1,61 2,8 

Δήμος Ικαρίας 3,60 12,17 3,95 
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Δήμος Φούρνων 7,70 12,00  

Μέσος όρος  4,17 8,59 3,38 

 

Εδώ τα συμπεράσματα είναι ακριβώς τα ίδια με τον προηγούμενο δείκτη. Αποθέματα 

υπήρχαν μόνο κατά την απογραφή έναρξης στο δήμο Σάμου και στο δήμο Ικαρίας. Μετά τα 

αποθέματα είναι μηδέν. Έτσι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι ίσο με το άθροισμα των 

διαθεσίμων και των απαιτήσεων, οπότε ο δείκτης έχει τα ίδια νούμερα με τον προηγούμενο, 

και δεν αλλάζει κάτι στην ανάλυση. 

 

 Για τον δείκτη ταμειακής ρευστότητας έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 0,42 0,57 1,43 

Δήμος Ικαρίας 2,23 9,61 2,72 

Δήμος Φούρνων 5,92 9,06  

Μέσος όρος  2,86 6,41 2,08 

 

Και εδώ τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με αυτά του δείκτη γενικής ρευστότητας. Ο δήμος 

Σάμου είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο έναντι του μέσου όρου. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών 

βρίσκεται στο καλύτερο σημείο, και αυτό έχει σχέση διότι ξεκινάει και με την απογραφή 

έναρξης σε πολύ καλό επίπεδο. 

 

 Για τον δείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 88,39 109,04 

Δήμος Ικαρίας 176,69 246,86 

Δήμος Φούρνων 169,06  

Μέσος όρος  144,71 177,95 

 

Και εδώ λίγο πολύ έχουμε τα ίδια συμπεράσματα. Ο μέσος όρος της περιφερειακής ενότητας 

αυξάνεται από 144,71 ημέρες σε 177,95 ημέρες. Ο δήμος Σάμου είναι πιο κάτω από το μέσο 

όρο, ενώ οι άλλοι δυο δήμοι στα ίδια επίπεδα περίπου. Φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερο 

επίπεδο ο δήμος Ικαρίας, αλλά κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, επειδή δεν έχουμε τα στοιχεία 

της δεύτερης διαχειριστικής χρήσης για τον δήμο Φούρνων Κορσεών. 
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3.3 Δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων  

 

 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα κεφάλαια σε σχέση με τη χρηματοδότηση που χορήγησαν οι 

πιστωτές της οικονομικής οντότητας. Μέσω των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών εκτιμάται η 

μακροχρόνια ικανότητα της οικονομικής οντότητας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 

και ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. Στην ενότητα αυτή θα δούμε 

τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, τον δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 

συνολικές υποχρεώσεις και τον δείκτη παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό των συνολικών 

κεφαλαίων που προήλθαν από τους πιστωτές. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τα 

σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων με το σύνολο του ενεργητικού. 

 Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις δείχνει την 

ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της οικονομικής οντότητας. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με το σύνολο των υποχρεώσεων. 

 Τέλος, ο δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντανακλά, κατά κάποιο 

τρόπο, τον βαθμό ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης. 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά πάγια με τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.  

 

 

3.3.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Σ.Δ.Ε. = 4.836.819,06 / 89.864.798,12 = 5,38% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Σ.Δ.Ε. = 4.914.259,35 / 89.335.504,69 = 5,50% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Σ.Δ.Ε. = 3.643.039,81 / 88.359.130,23 = 4,12% 

 

1/1/2011:   Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 3.571.941,21 / 4.836.819,06 = 73,85% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 4.625.728,65 / 4.914.259,35 = 94,13% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 5.216.569,76 / 3.643.039,81 = 143,19% 
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1/1/2011:   Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 84.994.236,73 / 2.015.867,04 = 42,16 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 83.392.529,96 / 2.044.581,95 = 40,79 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 81.662.712,21 / 1.777.679,94 = 45,94 

 

Παρατηρώντας τον δείκτη συνολικής δανειακή επιβάρυνσης βλέπουμε ότι ο δανεισμός είναι 

περίπου σταθερός και σε ένα μικρό ποσοστό, ενώ στην δεύτερη διαχειριστική χρήση 

μειώνεται ο δανεισμός και άρα ο βαθμός προστασίας των πιστωτών αυξάνεται. Ο δείκτης 

κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις αυξάνεται διαχρονικά και 

ξεπερνάει και το 100% την δεύτερη διαχειριστική χρήση. Άρα, αν δεν υπάρχουν υπερβολικές 

ζημιές από την ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων στοιχείων, οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις θα μπορούσαν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κινήσεως. Τέλος, ο δείκτης 

παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένει σχετικά σταθερός και καταλαβαίνουμε 

ότι η πολιτική που ακολουθεί ο δήμος στην χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών του 

στοιχείων δεν έχει αλλάξει. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Σ.Δ.Ε. = 424.602,46 / 22.457.887,18 = 1,89% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Σ.Δ.Ε. = 206.655,85 / 27.461.245,43 = 0,75% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Σ.Δ.Ε. = 785.703,41 / 26.873.586,76 = 2,92% 

 

1/1/2011:   Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 1.578.465,30 / 424.602,46 = 371,75% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 2.514.419,79 / 206.655,85 = 1216,72% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 3.105.920,16 / 785.703,41 = 395,30% 

 

1/1/2011:   Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 20.558.661,82 / 0 = -  

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 24.673.045,20 / 0 = -  

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 23.559.180,59 / 0 = - 

 

Παρατηρώντας τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης βλέπουμε ότι και εδώ ο 

δανεισμός είναι περίπου σταθερός και σε ένα μικρό ποσοστό. Στην δεύτερη διαχειριστική 

χρήση αυξάνεται ο δανεισμός και άρα ο βαθμός προστασίας των πιστωτών μειώνεται. Ο 

δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλος και οι 

πιστωτές πολύ προστατευμένοι. Οι υποχρεώσεις πάντα θα μπορούσαν να εξοφληθούν από τα 
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κεφάλαια κίνησεως. Ο τρίτος δείκτης δεν υπολογίστηκε, επειδή ο δήμος Ικαρίας δεν έχει 

καθόλου μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Σ.Δ.Ε. = 93.178,81 / 11.415.463,99 = 0,82% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Σ.Δ.Ε. = 57.608,44 / 11.123.383,94 = 0,52% 

 

1/1/2011:   Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 717.365,61 / 93.178,81 = 769,88% 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ. = 691.103,22 / 57.608,44= 1.199,66% 

 

1/1/2011:   Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 10.667.312,66 / 0 = - 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Π.Μ.Υ. = 10.345.855,17 / 0 = - 

 

Και εδώ ο δανεισμός είναι πολύ μικρός, σταθερός και σε πολύ μικρό ποσοστό, παρατηρώντας 

τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης.  Ο βαθμός προστασίας των πιστωτών είναι 

πολύ μεγάλος. Αυτό φαίνεται και από τον δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 

συνολικές υποχρεώσεις, που είναι πολύ μεγάλος. Άρα οι υποχρεώσεις μπορούν να 

εξοφληθούν πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε ρευστοποίηση κυκλοφοριακών στοιχείων. Ο 

δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν υπολογίστηκε, επειδή ο δήμος 

Φούρνος Κορσεών δεν έχει καθόλου μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 

3.3.2 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 5,38% 5,50% 4,12% 

Δήμος Ικαρίας 1,89% 0,75% 2,92% 

Δήμος Φούρνων 0,82% 0,52%  

Μέσος όρος  2,70% 2,26% 3,52% 
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Ο δήμος Σάμου είναι πάντα πάνω από τον μέσο όρο. Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση, 

ενώ ο μέσος όρος μειώνεται, λόγω καλυτέρευσης των δήμων Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών, 

για τον δήμο Σάμου ο δείκτης αυξάνεται. Όσο μικρότερο δείκτη έχουμε, σε τόσο καλύτερη 

κατάσταση βρίσκονται οι δήμοι και υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός προστασίας προς τους 

πιστωτές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ευνοϊκότερη θέση βρίσκεται ο δήμος Φούρνων 

Κορσεών, έπειτα ο δήμος Ικαρίας και στο τέλος ο δήμος Σάμου.  

 

 Για τον δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 73,85% 94,13% 143,19% 

Δήμος Ικαρίας 371,75% 1.216,72% 395,30% 

Δήμος Φούρνων 769,88% 1.199,66%  

Μέσος όρος  405,16% 836,84% 269,25% 

 

Και εδώ παρατηρούμε ότι ο δήμος Σάμου έχει πολύ μικρό δείκτη έναντι του μέσου όρου. Από 

την άλλη, οι άλλοι δύο δήμοι, και ειδικότερα ο δήμος Φούρνων Κορσεών, έχουν πολύ μεγάλο 

δείκτη. Άρα, η ένδειξη που παίρνουμε για τους συγκεκριμένους δήμους, είναι ότι αν δεν 

υπάρχουν υπερβολικές ζημιές από τη ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι 

υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κινήσεως. Και εδώ ισχύει η ίδια 

κατάταξη των δήμων. 

 

 Για τον δείκτη παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν κάνουμε 

διαστρωματική ανάλυση, λόγω το ότι δεν υπολογίσαμε τους αντίστοιχους δείκτες για 

τον δήμο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών. Λόγω της ευνοϊκότερης θέσης που 

βρίσκονται περί τον δανεισμό τους, όπως αποδείχτηκε στους παραπάνω 2 δείκτες, 

ίσως είναι και λογικό το ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 

3.4 Δείκτες Δραστηριότητας 

 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματική χρήση κάνει η οικονομική 

οντότητα των πόρων που ελέγχει. Οι δείκτες αυτοί συνεπάγονται συγκρίσεις ανάμεσα στο 
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επίπεδο των πωλήσεων και στις επενδύσεις σε διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού. 

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας 

οικονομικής οντότητας στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή 

γίνεται ή όχι χρησιμοποίηση αυτών. Στην ενότητα αυτή θα δούμε την μέση περίοδο 

είσπραξης, την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

παγίων. 

 Η μέση περίοδος είσπραξης είναι ένα μέσο μέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των εισπρακτέων λογαριασμών. Αντιπροσωπεύει το μέσο χρονικό διάστημα που πρέπει να 

περιμένει η οικονομική οντότητα μετά την πραγματοποίηση μιας πώλησης για να πληρωθεί. 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τους εισπρακτέους λογαριασμούς με τις ημερήσιες 

πωλήσεις. 

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μετράει την κυκλοφοριακή ταχύτητα όλων 

των στοιχείων του ενεργητικού και υπολογίζεται διαιρώντας τις ετήσιες πωλήσεις με το 

σύνολο του ενεργητικού. 

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής οντότητας, σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης, 

παρέχει ένδειξη του αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τις καθαρές πωλήσεις με το σύνολο των καθαρών παγίων. 

 

 

3.4.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Μ.Π.Ε. = 2.984.273,82 / (5.313.591,78 / 365) = 205,00 ημέρες 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Μ.Π.Ε. = 2.550.928,92 / (5.114.152,99 / 365) = 182,06 ημέρες 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Ε. = 5.313.591,78 / 89.335.504,69 = 0,06 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Κ.Τ.Ε. = 5.114.152,99 / 88.359.130,23 = 0,06 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Π. = 5.313.591,78 / 83.392.529,96 = 0,06 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Κ.Τ.Π. = 5.114.152,99 / 81.662.712,21 = 0,06 
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Παρατηρώντας τους δείκτες αυτής της κατηγορίας, από την μία καλυτερεύει η μέση περίοδος 

είσπραξης, επειδή από 205 ημέρες μειώνεται σε 182,06 ημέρες, ενώ η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα του ενεργητικού, καθώς και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων, είναι πολύ 

μικρή. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές σε σχέση με τις 

επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία. Ο δήμος δεν χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά του 

στοιχεία, οπότε θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποιήσεως αυτών ή να προβεί σε 

ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών του στοιχείων. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Μ.Π.Ε. = 527.765,88 / (2.889.703,44 / 365) = 66,66 ημέρες 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Μ.Π.Ε. = 969.860,55 / (1.891.494,48 / 365) = 187,15 ημέρες 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Ε. = 2.889.703,44 / 27.461.245,43 = 0,11 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Κ.Τ.Ε. = 1.891.494,48 / 26.873.586,76 = 0,07 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Π. = 2.889.703,44 / 24.673.045,20 = 0,12 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Κ.Τ.Π. = 1.891.494,48 / 23.559.180,59 = 0,08 

 

 

Σύμφωνα με τους δείκτες αυτής της κατηγορίας, η μέση περίοδος είσπραξης χειροτερεύει από 

66,66 ημέρες σε 187,15 ημέρες. Αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσεχτεί στο μέλλον. 

Επίσης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού και των παγίων μειώνεται, λόγω μεγάλης 

μείωσης των πωλήσεων. Και εδώ τα περιουσιακά στοιχεία του δήμου και τα πάγια 

περιουσιακά του στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται εντατικά. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Μ.Π.Ε. = 169.018,22 / (964.495,63 / 365) = 63,96 ημέρες 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Ε. = 964.495,63 / 11.123.383,94 = 0,09 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Κ.Τ.Π. = 964.495,63 / 10.345.855,17 = 0,09 
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Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών, η μέση περίοδος είσπραξης είναι μικρή, γύρω στους 2 

μήνες είναι η πίστωση μέχρι να εισπράξει ο δήμος τις οφειλές του. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

του ενεργητικού και των παγίων είναι και εδώ σε ένα μικρό ποσοστό. 

 

 

3.4.2 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για την μέση περίοδο είσπραξης έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 205,00 182,06 

Δήμος Ικαρίας 66,66 187,15 

Δήμος Φούρνων 63,96  

Μέσος όρος  111,87 184,61 

 

Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση, οι δήμοι Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών είναι σε πολύ 

καλό επίπεδο, ενώ ο δήμος Σάμου έχει πολύ μεγάλη μέση περίοδο είσπραξης των 

απαιτήσεών του έναντι του μέσου όρου. Την δεύτερη διαχειριστική χρήση καταφέρνει και 

την μειώνει, αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία για να βγάλουμε παρόμοια συμπεράσματα για 

αυτήν την χρήση. Αυτό που φαίνεται είναι ότι και ο δήμος Ικαρίας έρχεται στα ίδια επίπεδα 

ημερών πίστωσης με τον δήμο Σάμου.  

 

 Για την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 0,06 0,06 

Δήμος Ικαρίας 0,11 0,07 

Δήμος Φούρνων 0,09  

Μέσος όρος  0,09 0,07 

 

Αυτός ο δείκτης είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι φαίνεται ότι και οι 3 δήμοι δεν 

χρησιμοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να έχουν έσοδα. Αυτό οφείλεται ίσως στην 

φύση τους ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να αυξήσουν την 
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χρησιμοποίηση αυτών. Ο δήμος Σάμου είναι έχει τον μικρότερο δείκτη έναντι των άλλων 

δήμων. 

 

 Για την κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 0,06 0,06 

Δήμος Ικαρίας 0,12 0,08 

Δήμος Φούρνων 0,09  

Μέσος όρος  0,09 0,07 

 

Και εδώ ισχύουν τα ίδια με τον προηγούμενο δείκτη. Και εδώ οι δήμοι δεν χρησιμοποιούν 

εντατικά τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις τους. 

 

 

3.5 Δείκτες Αποδοτικότητας 

 

 

Η αποδοτικότητα είναι το καθαρό αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού μέτρων πολιτικής και 

αποφάσεων. Οι δείκτες που εξετάσαμε μέχρι τώρα αποκάλυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κάθε οικονομική οντότητα. Οι δείκτες, 

όμως, αποδοτικότητας δίνουν τις τελικές απαντήσεις για το πόσο αποτελεσματικά διοικείται 

η οικονομική οντότητα. Με αυτούς μετράται η αποδοτικότητα της οικονομικής οντότητας, η 

δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεώς της. Οι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας μετρούν τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας οικονομικής οντότητας σε 

δεδομένη χρονική στιγμή. Στην ενότητα αυτή θα δούμε το περιθώριο κέρδους και την 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. 

 Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους στις πωλήσεις υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά 

κέρδη μετά από φόρους με τις πωλήσεις. Ο δείκτης αυτός δίνει το καθαρό κέρδος ανά ευρώ 

πωλήσεων. 

 Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι ο λόγος των καθαρών κερδών 

προς το σύνολο του ενεργητικού. Ο λόγος αυτός δείχνει την απόδοση του συνόλου των 

επενδύσεων της οικονομικής οντότητας. 
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3.5.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Κ. = - 2.147.567,55 / 5.313.591,78 = -  

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Κ. = - 3.392.724,53 / 5.114.152,99 = -  

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Α.Ε.Κ. = - 2.147.567,55 / 89.335.504,69 = - 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Α.Ε.Κ. = - 3.392.724,53 / 88.359.130,23 = - 

 

Εδώ δεν υπάρχουν δείκτες, διότι έχουμε ζημιές και στις δύο διαχειριστικές χρήσεις. Όπως 

είπαμε και στους προηγούμενους δείκτες, οι πωλήσεις δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, άρα 

φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ζημιές. Θα πρέπει είτε να αυξηθούν οι πωλήσεις, είτε να 

πουληθούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ή και τα δύο. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Κ. = - 777.600,83 / 2.889.703,44 = -  

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Κ. = - 614.022,79 / 1.891.494,48 = -  

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Α.Ε.Κ. = - 777.600,83 / 27.461.245,43 = -  

1/1/2012 – 31/12/2012:  Α.Ε.Κ. = - 614.022,79 / 26.873.586,76 = -  

 

Και εδώ ισχύουν ότι είπαμε και για τον δήμο Σάμου. Υπάρχουν ζημιές και για τις δύο 

διαχειριστικές χρήσεις. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Κ. = - 37.042,34 / 964.495,63 = - 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Α.Ε.Κ. = - 37.042,24 / 11.123.383,94 = - 

 

Και για αυτόν τον δήμο δεν υπολογίζονται οι δείκτες αυτής της κατηγορίας, επειδή υπάρχουν 

ζημιές στην διαχειριστική χρήση.  
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Επειδή και για τους 3 δήμους δεν έχουμε δείκτες αυτής της κατηγορίας, λόγω ζημιών όπως 

είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία διαστρωματική ανάλυση. Ενδιαφέρον όμως έχει να 

μελετήσουμε τους δείκτες της επόμενης κατηγορίας, ώστε να μελετήσουμε διάφορες σχέσεις 

εξόδων και εσόδων.  

 

 

3.6 Δείκτες Δαπανών Λειτουργίας 

 

 

Αυτοί οι δείκτες παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση μιας οικονομικής 

οντότητας, έναντι των διάφορων δαπανών λειτουργίας της, και της αποτελεσματικότητας, 

έναντι των επιμέρους δαπανών. Στην ενότητα αυτή θα δούμε τον δείκτη λειτουργικών εξόδων 

και τον δείκτη λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις. 

 Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, που 

απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος των πωληθέντων. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (διοικήσεως, διαθέσεως και 

γενικών εξόδων) και του κόστους των πωληθέντων με τις καθαρές πωλήσεις. 

 Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις υπολογίζεται αν διαιρέσουμε μόνο τα 

λειτουργικά έξοδα της οικονομικής οντότητας με τις καθαρές πωλήσεις. Ο δείκτης αυτός 

εκφράζει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία. 

 

 

3.6.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε. = (15.596.352,32 + 3.504.503,05) / 5.313.591,78 = 

359,47% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε. = (14.930.155,65 + 2.531.754,73) / 5.114.152,99 = 

341,44% 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Π.Π. = 3.504.503,05 / 5.313.591,78 = 65,95% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Π.Π. = 2.531.754,73 / 5.114.152,99 = 49,50% 
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Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων είναι πάνω από 100% και γι’ αυτό έχουμε ζημιές. Το σύνολο 

των λειτουργικών εξόδων και του κόστους πωληθέντων είναι περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερο 

από τις πωλήσεις, και γι’ αυτό δεν υπάρχουν κέρδη. Παραμένει σταθερός με μια μικρή 

μείωση, αλλά ο δείκτης  λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις μειώνεται αισθητά διαχρονικά, 

και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο του δήμου.  

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε. = (4.541.077,00 + 653.234,15) / 2.889.703,44 = 

179,75% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε. = (4.131.074,43 + 461.291,75) / 1.891.494,48 = 

242,79% 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Π.Π. = 653.234,15 / 2.889.703,44 = 22,61% 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Π.Π. = 461.291,75 / 1.891.494,48 = 24,39%  

 

Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων είναι και εδώ πάνω από 100% και γι’ αυτό έχουμε ζημιές. 

Αυξάνεται διαχρονικά, όπως επίσης και ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις, και 

αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τον δήμο. Η αύξηση αυτή όμως δεν οφείλεται σε 

αύξηση των εξόδων, αλλά στην μεγάλη μείωση των πωλήσεων, που πρέπει να προσεχτεί. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε. = (1.333.519,96 + 158.548,49) / 964.495,63 = 154,70% 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Π.Π. = 158.548,49 / 964.495,63  = 16,44% 

 

Και γι’ αυτόν τον δήμο έχουμε δείκτη λειτουργικών εξόδων πάνω από 100% και έτσι έχουμε 

ζημιές. Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις είναι σε πολύ μικρό βαθμό. 

 

 

 

 

 

 



    

Σελ. 30 

3.6.2 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δείκτη λειτουργικών εξόδων έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 359,47% 341,44% 

Δήμος Ικαρίας 179,75% 242,79% 

Δήμος Φούρνων 154,70%  

Μέσος όρος  231,31% 292,12% 

 

Στην πρώτη διαχειριστική χρήση, ο δήμος Σάμου έχει ποσοστό πολύ παραπάνω από το μέσο 

όρο. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών είναι στο μικρότερο ποσοστό και στην καλύτερη 

κατάσταση και ακολουθεί ο δήμος Ικαρίας, που κατά την δεύτερη διαχειριστική χρήση 

χειροτερεύει τον συγκεκριμένο του δείκτη. 

 

 Για τον δείκτη λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 65,95% 49,50% 

Δήμος Ικαρίας 22,61% 24,39% 

Δήμος Φούρνων 16,44%  

Μέσος όρος  35,00% 36,95% 

 

Το καλύτερο ποσοστό το έχει ο δήμος Φούρνων Κορσεών και μετά ακολουθεί ο δήμος 

Ικαρίας. Ο δήμος Σάμου έχει ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, αλλά μειώνεται ο 

δείκτης ικανοποιητικά στην δεύτερη διαχειριστική χρήση, που είναι ένα θετικό στοιχείο για 

τον δήμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των 3 δήμων με τις καταστάσεις κοινού μεγέθους 

χρησιμοποιήσαμε και την κάθετη ανάλυση και την οριζόντια.  

Ο σκοπός της κάθετης ανάλυσης είναι να δούμε την συμμετοχή των βασικών 

στοιχείων που απαρτίζουν τον ισολογισμό κάθε δήμου. Για να γίνει σύγκριση και να φανεί η 

διαφορετικότητα ή όχι των 3 δήμων πρέπει να πάρουμε τους ισολογισμούς για την ίδια 

χρονική περίοδο. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε τους ισολογισμούς της πρώτης διαχειριστικής 

χρήσης και για τους 3 δήμους, που είχαμε, για να μπορεί να γίνει η σύγκριση αναμεταξύ τους. 

Από την άλλη, με την οριζόντια ανάλυση ο σκοπός είναι να φανεί η διαχρονική 

μεταβολή κάθε στοιχείου του ισολογισμού. Επομένως, εδώ χρησιμοποιήσαμε όλους τους 

ισολογισμούς που είχαμε, για κάθε δήμο ξεχωριστά. 

 

 

4.2 Κάθετη Ανάλυση 

 

 

Μια κάθετη κοινού μεγέθους χρηματοοικονομική κατάσταση καταγράφει κάθε λογαριασμό 

χρηματοοικονομικής κατάστασης σαν ένα επί της εκατό ποσοστό του ισοζυγίου του 

μεγαλύτερου λογαριασμού της κατάστασης. Για να υπολογίσουμε αυτό, διαιρούμε κάθε 

στοιχείο του ισολογισμού με το σύνολο του ενεργητικού ή παθητικού. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η κάθετη κοινού μεγέθους χρηματοοικονομική κατάσταση και για τους 3 

δήμους, για τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον ισολογισμό τους και μας ενδιαφέρουν να 

δούμε πόσο συμμετέχουν στην σύνθεσή του. Φαίνονται τα αποτελέσματα κάθε δήμου, για 

την πρώτη διαχειριστική χρήση, το ένα δίπλα στο άλλο, για να μπορεί να γίνει η ανάλυση. 

 



    

Σελ. 32 

 ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟΥ (%) 

ΔΗΜΟΣ 

ΙΚΑΡΙΑΣ (%) 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΟΥΡΝΩΝ (%) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,73 0,66 0,61 

Γ. Πάγιο Ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 93,35 89,85 93,01 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης και 

άλλες μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

0,74 0,34 0,09 

Σύνολο 94,09 90,19 93,10 

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα - - - 

Απαιτήσεις 3,34 1,92 1,52 

Διαθέσιμα 1,84 7,23 4,69 

Σύνολο 5,18 9,16 6,21 

Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
0 - 0,07 

Σύνολο Ενεργητικού 100 100 100 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Α. Ίδια Κεφάλαια    

Κεφάλαιο 42,7 67,70 65,03 

Διαφορές αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
50,55 33,66 34,43 

Αποτελέσματα εις νέο -2,58 -2,83 -0,33 

Σύνολο 90,67 98,53 99,13 

Β. Προβλέψεις Για Κινδύνους 

Και Έξοδα 
3,83 - - 

Γ. Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,29 - - 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,21 0,75 0,52 

Σύνολο 5,5 0,75 0,52 

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Παθητικού 
0 0,71 0,35 
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Σύνολο Παθητικού 100 100 100 

 

Με την κάθετη ανάλυση συνειδητοποιούμε ότι οι ισολογισμοί και των 3 δήμων δεν 

διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους.  

Στο ενεργητικό, τα έξοδα εγκατάστασης είναι παρόμοια και στους 3 δήμους. Οι 

ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι λίγο λιγότερες στον δήμο Ικαρίας, και γι’ αυτό το πάγιο 

ενεργητικό είναι λιγότερο από τους άλλους 2 δήμους. Οι απαιτήσεις στον δήμο Σάμου είναι 

μεγαλύτερες έναντι των άλλων δήμων, ενώ τα διαθέσιμα είναι περισσότερα στον δήμο 

Ικαρίας, μετά στον δήμο Φούρνων Κορσεών και τέλος στον δήμο Σάμου. Έτσι, το λιγότερο 

πάγιο ενεργητικό του δήμου Ικαρίας εξισορροπείται από το μεγαλύτερο κυκλοφορούν 

ενεργητικό που έχει. Επομένως, μιας και στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι οι δήμοι 

αξιοποιούν ελάχιστα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, ο δήμος Ικαρίας είναι 

ευνοϊκότερος, μετά έρχεται ο δήμος Φούρνων Κορσεών με τις λιγότερες απαιτήσεις, και στο 

τέλος ο δήμος Σάμου με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. 

Στο παθητικό, το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο στους δήμου Ικαρίας και Φούρνων 

Κορσεών, ενώ οι διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων είναι μεγαλύτερες 

στον δήμο Σάμου. Έτσι, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων είναι πολύ μεγάλο στους δήμους Ικαρίας 

και Φούρνων Κορσεών. Για τον δήμο Σάμου είναι μικρότερο και εξισορροπείται με τις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχει, ενώ οι άλλοι 2 δήμοι δεν έχουν καθόλου, και με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχει, και είναι μεγαλύτερες από ότι οι άλλοι 2 δήμοι. Με 

όλα αυτά, λόγω της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων και όχι ξένων, θα λέγαμε ότι σε 

ευνοϊκότερη θέση είναι ο δήμος Φούρνων Κορσεών και Ικαρίας και μετά ο δήμος Σάμου. 

 

 

4.3 Οριζόντια Ανάλυση  

 

 

Με τις οριζόντιες κοινού μεγέθους καταστάσεις μετρούμε τις διαχρονικές μεταβολές του 

κάθε λογαριασμού. Ένας τρόπος για την μέτρηση αυτών των μεταβολών αποτελεί ο ορισμός 

μιας περιόδου βάσης για κάθε λογαριασμό ίσης με 100%. Στα διαδεχόμενα έτη κάθε στοιχείο 

καταγράφεται σαν ένα επί της εκατό ποσοστό αυτής της βάσης. Σαν έτος βάσης παίρνουμε τα 

στοιχεία του ισολογισμού έναρξης. 

 



    

Σελ. 34 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

 

 1/1/2011 (%) 1/1/2011 – 

31/12/2011 (%) 

1/1/2012 – 

31/12/2012 (%) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως 100 102,95 113,95 

Γ. Πάγιο Ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 100 98,12 96,08 

Συμμετοχές σε λοιπές 

επιχειρήσεις 
100 100 100 

Σύνολο 100 98,13 96,11 

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 100 0 0 

Απαιτήσεις 100 135,71 116,01 

Διαθέσιμα 100 129,5 146,04 

Σύνολο 100 129,5 146,04 

Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
100 100 3960,69 

Σύνολο Ενεργητικού 100 99,41 98,32 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Α. Ίδια Κεφάλαια    

Κεφάλαιο 100 99,89 100,01 

Διαφορές αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
100 103,98 112,33 

Αποτελέσματα εις νέο - - - 

Σύνολο 100 99,24 99,59 

Β. Προβλέψεις Για Κινδύνους 

Και Έξοδα 
100 104,54 104,9 

Γ. Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 100 101,42 88,18 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100 101,73 66,13 

Σύνολο 100 101,6 75,32 

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 100 0 0 
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Παθητικού 

Σύνολο Παθητικού 100 99,41 98,32 

 

Παρατηρώντας την οριζόντια ανάλυση του δήμου Σάμου, οι μεγάλες διαφορές που πρέπει να 

αναφέρουμε είναι ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξάνεται διαχρονικά. Αυτό φαίνεται και 

από την αύξηση των απαιτήσεων, αλλά ιδιαίτερα των διαθεσίμων, που είναι ένα θετικό 

στοιχείο για τον δήμο. Και από την πλευρά του παθητικού, παρατηρούμε ότι οι υποχρεώσεις 

μειώνονται και ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες. Και αυτό το στοιχείο είναι ένα θετικό για τον 

δήμο Σάμου. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

 

 1/1/2011 (%) 1/1/2011 – 

31/12/2011 (%) 

1/1/2012 – 

31/12/2012 (%) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως 100 79,38 40,63 

Γ. Πάγιο Ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 100 120,01 114,59 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 100 100 100 

Σύνολο 100 118,61 113,28 

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 100 0 0 

Απαιτήσεις 100 90,82 166,89 

Διαθέσιμα 100 209,98 225,77 

Σύνολο 100 159,30 196,77 

Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
0 0 100 

Σύνολο Ενεργητικού 100 122,28 119,66 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Α. Ίδια Κεφάλαια    

Κεφάλαιο 100 138,68 138,68 

Διαφορές αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
100 107,16 103,02 
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Αποτελέσματα εις νέο - - - 

Σύνολο 100 122,81 118,40 

Γ. Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100 48,67 185,04 

Σύνολο 100 48,67 185,04 

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Παθητικού 
0 100 0 

Σύνολο Παθητικού 100 122,28 119,66 

 

Παρατηρώντας την οριζόντια ανάλυση του δήμου Ικαρίας, βλέπουμε ότι το πάγιο ενεργητικό 

αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Επίσης, 

αυξάνεται πολύ το κυκλοφορούν ενεργητικό, που οφείλεται και στην αύξηση των 

απαιτήσεων, αλλά και στην αύξηση των διαθεσίμων. Η αύξηση των διαθεσίμων είναι σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι των απαιτήσεων και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για τον δήμο 

και εξισορροπεί την αύξηση των απαιτήσεων, που δεν είναι θετικό γεγονός. Από την άλλη 

πλευρά του παθητικού, στην αρχή έχουμε μεγάλη μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και μετά μεγάλη αύξηση. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τον δήμο 

Ικαρίας. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

 

 1/1/2011 (%) 1/1/2011 – 

31/12/2011 (%) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως 100 328,68 

Γ. Πάγιο Ενεργητικό   

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 100 96,99 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 100 100 

Σύνολο 100 96,99 

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Απαιτήσεις 100 102,25 

Διαθέσιμα 100 94,57 

Σύνολο 100 96,34 
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Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
0 100 

Σύνολο Ενεργητικού 100 97,44 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Α. Ίδια Κεφάλαια   

Κεφάλαιο 100 100 

Διαφορές αναπροσαρμογής – 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
100 94,39 

Αποτελέσματα εις νέο - - 

Σύνολο 100 97,66 

Γ. Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100 61,83 

Σύνολο 100 61,83 

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Παθητικού 
100 126,16 

Σύνολο Παθητικού 100 97,44 

 

Παρατηρώντας την οριζόντια ανάλυση του δήμου Φούρνων Κορσεών, δεν έχουμε να 

αναφέρουμε καμιά μεγάλη αλλαγή στα στοιχεία του ενεργητικού. Από την άλλη πλευρά του 

παθητικού, η σημαντική αλλαγή που πρέπει να αναφερθεί είναι η μεγάλη μείωση στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτή η μείωση είναι ένα θετικό στοιχείο για τον δήμο 

Φούρνων Κορσεών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των 3 δήμων χρησιμοποιήσαμε μέχρι στιγμής τους 

αριθμοδείκτες που είδαμε στο 3
ο
 κεφάλαιο. Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες είναι αυτοί που 

υπάρχουν στην βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται επί των πλείστων. Βγάλαμε πολλά 

συμπεράσματα και είδαμε την διαφορετικότητα των 3 δήμων που μελετάμε. Ένα πολύ 

γρήγορο συμπέρασμα, αλλά εμφανές, είναι ότι ο δήμος Φούρνων Κορσεών είναι σε 

ευνοϊκότερη οικονομική θέση, μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας και στο τέλος ο δήμος Σάμου. 

Το ερώτημα που γενάτε είναι αν αυτό ισχύει λόγω της διοίκησης ή είναι και λόγω του 

λιγότερου πληθυσμού ή της μικρότερης έκτασης που έχει ο δήμος Φούρνων Κορσεών, μετά ο 

δήμος Ικαρίας και τέλος ο δήμος Σάμου. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε δικούς μας αριθμοδείκτες, που θα προσπαθήσουν να 

απαντήσουν και σε αυτό το ερώτημα. Τους αριθμοδείκτες αυτούς θα τους κατατάξουμε σε 2 

βασικές κατηγορίες. Τους αριθμοδείκτες πληθυσμού και τους αριθμοδείκτες έκτασης. 

Εισάγοντας αυτούς τους αριθμοδείκτες, θα προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε κάποια 

στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανά δημότη ή ανά έκταση νησιού. Έτσι, θα 

δούμε πραγματικά, αν οι 3 δήμοι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα απόλυτα νούμερα ή αν 

τα νούμερα που αναλογούν σε μια ενιαία βάση είναι παρόμοια. Και εδώ θα έχουμε δύο 

αναλύσεις. Την διαχρονική ανάλυση και την διαστρωματική. Για την διαχρονική ανάλυση 

δεν θα έχουμε να πούμε και πολλά, γιατί λόγω του σταθερού παρανομαστή, οι δείκτες θα 

έχουν την τάση του στοιχείου που μελετάμε. Επίσης, δεν υπάρχει καλή ή κακή τιμή του 

δείκτη, και αυτό έχει σχέση πλέον αν το βλέπουμε από την οπτική γωνιά του δήμου, ως 

οικονομική οντότητα, ή από την οπτική γωνιά των δημοτών.  Αυτή που έχει πολύ ενδιαφέρον 

είναι η διαστρωματική ανάλυση που θα μας δείξει αν υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ των 

δήμων.   
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5.2 Δείκτες Πληθυσμού 

 

 

Η ανάλυση αυτών των δεικτών δίνει μια μετατροπή διάφορων οικονομικών στοιχείων ανά 

δημότη του κάθε νησιού. Χρησιμοποιήσαμε τον πραγματικό πληθυσμό που έχει ο κάθε δήμος 

το 2011, και τον κρατήσαμε σταθερό. Ο δήμος Σάμου έχει πραγματικό πληθυσμό 33.339, ο 

δήμος Ικαρίας 8.431 και ο δήμος Φούρνων Κορσεών 1.343. Οι δείκτες που εισάγουμε σε 

αυτήν την ενότητα και πιστεύουμε ότι έχουν ενδιαφέρον στην μελέτη μας είναι ο δείκτης 

πάγιου ενεργητικού ανά δημότη, ο δείκτης απαιτήσεων ανά δημότη, ο δείκτης υποχρεώσεων 

ανά δημότη, ο δείκτης πωλήσεων ανά δημότη και ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά 

δημότη. 

 Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά δημότη δείχνει την αξία των παγίων που έχει ο 

δήμος και αναλογεί σε κάθε δημότη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

αυτός ο δείκτης, τόσα περισσότερα πάγια αναλογούν σε κάθε δημότη και είναι αυτό που 

θέλουμε, ώστε να έχει επιτελέσει το έργο του ο δήμος σωστά. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 

διαιρώντας τα καθαρά πάγια με τον πραγματικό πληθυσμό.  

 Ο δείκτης απαιτήσεων ανά δημότη δείχνει τις απαιτήσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε δημότη. Πάντα θέλουμε μικρότερες απαιτήσεις, ώστε να έχει εισπράξει ο 

δήμος ότι του οφείλουν. Άρα, όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο λιγότερα αναλογικά με 

τον πληθυσμό χρωστάνε στον δήμο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τις απαιτήσεις 

με τον πραγματικό πληθυσμό.  

 Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά δημότη δείχνει τις υποχρεώσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε δημότη. Όσο μικρότερος είναι και αυτός ο δείκτης, τόσο ευνοϊκότερο 

είναι για τον δήμο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των υποχρεώσεων με 

τον πραγματικό πληθυσμό.  

 Ο δείκτης πωλήσεων ανά δημότη δείχνει τις πωλήσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε δημότη. Αν θεωρήσουμε ότι οι πωλήσεις είναι έσοδα από χρησιμοποίηση 

πάγια περιουσίας και άλλως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δήμου θα θέλαμε έναν 

υψηλό δείκτη. Αν όμως θεωρήσουμε ότι οι πωλήσεις αυτές είναι τα έσοδα που έχει ο δήμος 

από τους δημότες του, αυτός ο δείκτης δείχνει τι πληρώνει ο κάθε δημότης στον δήμο ετήσια. 

Άρα, από την πλευρά των δημοτών, θα ήθελαν έναν μικρό τέτοιο δείκτη. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας τις καθαρές πωλήσεις με τον πραγματικό πληθυσμό.  
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Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά δημότη δείχνει τα λειτουργικά έξοδα του 

δήμου που αναλογούν σε κάθε δημότη. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο 

αποδοτικός είναι ο δήμος και έχει λιγότερα αναλογούντα έξοδα. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων 

με τον πραγματικό πληθυσμό.  

 

 

5.2.1 Διαχρονική ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 84.994.236,73 / 33.339 = 2.549,39 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 83.392.529,96 / 33.339 = 2.501,35 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 81.662.712,21 / 33.339 = 2.449,46 

 

1/1/2011:   Δ.Α.Α.Δ. = 2.198.935,16 / 33.339 = 65,96 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Δ. = 2.984.273,82 / 33.339 = 89,51 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Α.Α.Δ. = 2.550.928,92 / 33.339 = 76,51 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Δ. = 4.836.819,06 / 33.339 = 145,08 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Δ. = 4.914.259,35 / 33.339 = 147,40 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Υ.Α.Δ. = 3.643.039,81 / 33.339 = 109,27 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Δ. = 5.313.591,78 / 33.339 = 159,38 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Α.Δ. = 5.114.152,99 / 33.339 = 153,40 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Δ. = (15.596.352,32 + 3.504.503,05) / 33.339 = 572,93 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Α.Δ. = (14.930.155,65 + 2.531.754,73) / 33.339 = 523,77 

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά δημότη παραμένει διαχρονικά περίπου σταθερός. Ο 

δείκτης απαιτήσεων ανά δημότη αυξάνεται και μετά μειώνεται, λόγω της ανάλογης κίνησης 

των απαιτήσεων. Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά δημότη μειώνεται την δεύτερη διαχειριστική 

χρήση κατά πολύ, λόγω ανάλογης μείωσης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά 
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δημότη παραμένει περίπου σταθερός. Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά δημότη έχει 

μια μικρή μείωση, λόγω ανάλογης μείωσης του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών 

εξόδων. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 20.558.661,82 / 8.431 = 2.438,47 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 24.673.045,20 / 8.431 = 2.926,47 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 23.559.180,59 / 8.431 = 2.794,35 

 

1/1/2011:   Δ.Α.Α.Δ. = 581.128,04 / 8.431 =  68,93 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Δ. = 527.765,88 / 8.431 =  62,60 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Α.Α.Δ. = 969.860,55 / 8.431 =  115,04 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Δ. = 424.602,46 / 8.431 = 50,36 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Δ. = 206.655,85 / 8.431 = 24,51 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Υ.Α.Δ. = 785.703,41 / 8.431 = 93,19 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Δ. = 2.889.703,44 / 8.431 = 342,75   

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Α.Δ. = 1.891.494,48 / 8.431 = 224,35 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Δ. = (4.541.077,00 + 653.234,15) / 8.431 = 616,10 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Α.Δ. = (4.131.074,43 + 461.291,75) / 8.431 = 544,70   

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά δημότη αυξάνεται κατά πολύ και μετά μειώνεται. Ο 

δείκτης απαιτήσεων ανά δημότη αυξάνεται κατά την δεύτερη διαχειριστική χρήση, που 

αυξάνονται πολύ οι απαιτήσεις. Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά δημότη μειώνεται πολύ στην 

πρώτη διαχειριστική χρήση και αυξάνεται κατά πολύ την δεύτερη διαχειριστική χρήση, λόγω 

ανάλογης κίνησης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά δημότη μειώνεται. Τέλος, ο 

δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά δημότη έχει μια μείωση, λόγω ανάλογης μείωσης του 

κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 10.667.312,66 / 1.343 = 7.942,90 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Δ. = 10.345.855,17 / 1.343 = 7.703,54 



    

Σελ. 42 

 

1/1/2011:   Δ.Α.Α.Δ. = 165.305,80 / 1.343 = 123,09 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Δ. = 169.018,22 / 1.343 = 125,85 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Δ. = 93.178,81 / 1.343 = 69,38 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Δ. = 57.608,44 / 1.343 = 42,90 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Δ. = 964.495,63 / 1.343 = 718,17 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Δ. = (1.333.519,96 + 158.548,49) / 1.343 = 1.111,00 

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά δημότη και ο δείκτης απαιτήσεων ανά δημότη παραμένουν 

διαχρονικά περίπου σταθεροί. Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά δημότη μειώνεται, λόγω 

ανάλογης μείωσης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά δημότη, καθώς και  ο δείκτης 

λειτουργικών εξόδων ανά δημότη είναι σε μεγάλα επίπεδα. 

 

 

5.2.1 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δείκτη πάγιου ενεργητικού ανά δημότη έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 2.549,39 2.501,35 2.449,46 

Δήμος Ικαρίας 2.438,47 2.926,47 2.794,35 

Δήμος Φούρνων 7.942,90 7.703,54  

Μέσος όρος  4.310,25 4.377,12 2.621,91 

 

Βλέποντας τον παραπάνω πίνακα, καταλαβαίνουμε ότι ο δήμος Σάμου και Ικαρίας έχουν λίγο 

πολύ τον ίδιο δείκτη. Άρα, αν και μικρότερο σε πληθυσμό το νησί της Ικαρίας, οι δημότες της 

έχουν τα ίδια πάγια περιουσιακά στοιχεία, που τους αναλογούν, με αυτά των δημοτών της 

Σάμου. Ο δήμος Ικαρίας έχει μια μικρή ανοδική πορεία. Από την άλλη, ο δήμος Φούρνων 

Κορσεών έχει πολύ υψηλότερο δείκτη, και άρα οι δημότες του έχουν περισσότερα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που τους αναλογούν. 
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 Για τον δείκτη απαιτήσεων ανά δημότη έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 65,96 89,51 76,51 

Δήμος Ικαρίας 68,93 62,60 115,04 

Δήμος Φούρνων 123,09 125,85  

Μέσος όρος  85,99 92,65 95,78 

 

Και εδώ παρατηρούμε ότι οι απαιτήσεις ανά δημότη ξεκινάνε περίπου από την ίδια βάση για 

τον δήμο Σάμου και Ικαρίας. Για τον δήμο Σάμου αυξάνονται λίγο, ενώ για τον δήμο Ικαρίας 

πολύ. Από την άλλη, για τον δήμο Φούρνων Κορσεών ο δείκτης είναι περίπου σταθερός, 

αλλά υψηλός έναντι των άλλων νησιών, πράγμα που δεν είναι θετικό. 

 

 Για τον δείκτη υποχρεώσεων ανά δημότη έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 145,08 147,40 109,27 

Δήμος Ικαρίας 50,36 24,51 93,19 

Δήμος Φούρνων 69,38 42,90  

Μέσος όρος  88,27 71,60 101,23 

 

Ο δήμος Σάμου είναι πάνω από τον μέσο όρο, αλλά στην δεύτερη διαχειριστική χρήση 

μειώνει πολύ τον δείκτη και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Ο δήμος Ικαρίας αυξάνει πολύ 

τον δείκτη, έναντι από ότι ξεκίνησε, ενώ ο δήμος Φούρνων Κορσεών έχει μειώσει τον δείκτη 

κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση. Και με αυτόν τον δείκτη, παρατηρούμε ότι η αναγωγή 

ανά δημότη φέρνει λίγο πολύ και τις υποχρεώσεις στα ίδια επίπεδα. 

 

 Για τον δείκτη πωλήσεων ανά δημότη έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 159,38 153,40 

Δήμος Ικαρίας 342,75 224,35 

Δήμος Φούρνων 718,17  

Μέσος όρος  406,77 188,88 
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Ο δήμος Σάμου έχει πολύ μικρό δείκτη, αλλά σταθερό. Ο δήμος Ικαρίας έχει μεγαλύτερο 

δείκτη, αλλά των μειώνει στην δεύτερη διαχειριστική χρήση. Τέλος, ο δήμος Φούρνων 

Κορσεών έχει πολύ υψηλό δείκτη, έναντι των άλλων. Εδώ δεν φαίνεται καμιά ιδιαίτερη 

σχέση στις αναλογούντες πωλήσεις ανά δημότη για τους 3 δήμους. 

 

 Για τον δείκτη λειτουργικών εξόδων ανά δημότη έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 572,93 523,77 

Δήμος Ικαρίας 616,10 544,70 

Δήμος Φούρνων 1.111,00  

Μέσος όρος  766,68 534,24 

 

Για τον δείκτη λειτουργικών εξόδων ανά δημότη παρατηρούμε μια ομοιότητα. Και ο δήμος 

Σάμου και ο δήμος Ικαρίας έχουν λίγο πολύ τον ίδιο δείκτη και καταφέρνουν την δεύτερη 

διαχειριστική χρήση να τον μειώνουν, πράγμα που είναι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη, ο 

δήμος Φούρνων Κορσεών έχει πολύ υψηλό δείκτη. 

 

 

5.3 Δείκτες Έκτασης 

 

 

Η ανάλυση και αυτών των δεικτών δίνει μια μετατροπή διάφορων οικονομικών στοιχείων 

ανά τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνειας του κάθε νησιού. Με τους δείκτες πληθυσμού είδαμε 

ότι οι δήμοι έχουν μεταξύ τους μια μικρή αναλογία. Το ίδιο θα δούμε αν ισχύει και με τους 

δείκτες έκτασης. Χρησιμοποιήσαμε την έκταση που καταλαμβάνει ο κάθε δήμος. Ο δήμος 

Σάμου έχει έκταση 477,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο δήμος Ικαρίας 255,3 και ο δήμος 

Φούρνων Κορσεών 45,2. Οι δείκτες που εισάγουμε σε αυτήν την ενότητα και πιστεύουμε ότι 

έχουν ενδιαφέρον στην μελέτη μας είναι οι ίδιοι με την προηγούμενη ενότητα. Ο δείκτης 

πάγιου ενεργητικού ανά έκταση, ο δείκτης απαιτήσεων ανά έκταση, ο δείκτης υποχρεώσεων 

ανά έκταση, ο δείκτης πωλήσεων ανά έκταση και ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά 

έκταση. 

 Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά έκταση δείχνει την αξία των παγίων που έχει ο 

δήμος και αναλογεί σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας δήμου. Όσο μεγαλύτερος 
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είναι, τόσα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει ο δήμος σε όλη την έκτασή του. 

Άρα, για να απολαμβάνουν οι δημότες περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, τον θέλουμε τον 

δείκτη μεγάλο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά πάγια με την έκταση του 

δήμου. 

 Ο δείκτης απαιτήσεων ανά έκταση δείχνει τις απαιτήσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας δήμου. Πάντα θέλουμε μικρότερες 

απαιτήσεις, ώστε να έχει εισπράξει ο δήμος ότι του οφείλουν. Άρα, όσο μικρότερος είναι ο 

δείκτης, τόσο λιγότερα αναλογικά με την έκταση χρωστάνε στον δήμο. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας τις απαιτήσεις με την έκταση του δήμου.  

 Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά έκταση δείχνει τις υποχρεώσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο της έκτασής του. Όσο μικρότερος είναι και αυτός 

ο δείκτης, τόσο ευνοϊκότερο είναι για τον δήμο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το 

σύνολο των υποχρεώσεων με την έκταση του δήμου.  

 Ο δείκτης πωλήσεων ανά έκταση δείχνει τις πωλήσεις που έχει ο δήμος και 

αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας δήμου. Όσο μεγαλύτερος ή 

μικρότερος είναι, τόσο μεγαλύτερες ή μικρότερες είναι οι αναλογούντες πωλήσεις ανά 

επιφάνεια. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τις καθαρές πωλήσεις με την έκταση του 

δήμου.  

Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά έκταση δείχνει τα λειτουργικά έξοδα του 

δήμου που αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας δήμου. Όσο μικρότερος 

είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο αποδοτικός είναι ο δήμος και έχει λιγότερα αναλογούντα 

έξοδα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο του κόστους πωληθέντων και των 

λειτουργικών εξόδων με την έκταση του δήμου.  

 

 

5.3.1 Διαχρονική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δήμο Σάμου έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 84.994.236,73 / 477,4 = 178.035,69 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 83.392.529,96 / 477,4 = 174.680,62 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 81.662.712,21 / 477,4 = 171.057,21 
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1/1/2011:   Δ.Α.Α.Ε. = 2.198.935,16 / 477,4 = 4.606,06 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Ε. = 2.984.273,82 / 477,4 = 6.251,10 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Α.Α.Ε. = 2.550.928,92 / 477,4 = 5.343,38 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Ε. = 4.836.819,06 / 477,4 = 10.131,59 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Ε. = 4.914.259,35 / 477,4 = 10.293,80 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Υ.Α.Ε. = 3.643.039,81 / 477,4 = 7.631,00 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Ε. = 5.313.591,78 / 477,4 = 11.130,27 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Α.Ε. = 5.114.152,99 / 477,4 = 10.712,51 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Ε. = (15.596.352,32 + 3.504.503,05) / 477,4 = 

40.010,17 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Α.Ε. = (14.930.155,65 + 2.531.754,73) / 477,4 = 

36.577,11 

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά έκταση έχει μια μικρή μείωση. Ο δείκτης απαιτήσεων ανά 

έκταση αυξάνεται και μετά μειώνεται, λόγω της ανάλογης κίνησης των απαιτήσεων. Ο 

δείκτης υποχρεώσεων ανά έκταση μειώνεται την δεύτερη διαχειριστική χρήση κατά πολύ, 

λόγω ανάλογης μείωσης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά έκταση έχει μια μικρή 

μείωση. Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά δημότη έχει μια μείωση, λόγω ανάλογης 

μείωσης του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων. 

 

 Για τον δήμο Ικαρίας έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 20.558.661,82 / 255,3 = 80.527,47 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 24.673.045,20 / 255,3 = 96.643,34 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 23.559.180,59 / 255,3 = 92.280,38 

 

1/1/2011:   Δ.Α.Α.Ε. = 581.128,04 / 255,3 = 2.276,26 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Ε. = 527.765,88 / 255,3 = 2.067,24 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Α.Α.Ε. = 969.860,55 / 255,3 = 3.798,91 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Ε. = 424.602,46 / 255,3 = 1.663,15 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Ε. = 206.655,85 / 255,3 = 809,46 
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1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Υ.Α.Ε. = 785.703,41 / 255,3 = 3.077,57 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Ε. = 2.889.703,44 / 255,3 = 11.318,85 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Π.Α.Ε. = 1.891.494,48 / 255,3 = 7.408,91 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Ε. = (4.541.077,00 + 653.234,15) / 255,3 = 20.345,91 

1/1/2012 – 31/12/2012:  Δ.Λ.Ε.Α.Ε. = (4.131.074,43 + 461.291,75) / 255,3 = 17.988,12 

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά έκταση αυξάνεται και μετά μειώνεται. Ο δείκτης 

απαιτήσεων ανά έκταση αυξάνεται κατά την δεύτερη διαχειριστική χρήση, που αυξάνονται 

πολύ οι απαιτήσεις. Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά έκταση μειώνεται πολύ στην πρώτη 

διαχειριστική χρήση και αυξάνεται κατά πολύ στην δεύτερη διαχειριστική χρήση, λόγω 

ανάλογης κίνησης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά έκταση μειώνεται. Τέλος, ο 

δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά έκταση έχει μια μείωση, λόγω ανάλογης μείωσης του 

κόστους πωληθέντων και ειδικά των λειτουργικών εξόδων. 

 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών έχουμε: 

1/1/2011:   Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 10.667.312,66 / 45,2 = 236.002,49 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Ε.Α.Ε. = 10.345.855,17 / 45,2 = 228.890,60 

 

1/1/2011:   Δ.Α.Α.Ε. = 165.305,80 / 45,2 = 3.657,21 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Α.Α.Ε. = 169.018,22 / 45,2 = 3.739,34 

 

1/1/2011:   Δ.Υ.Α.Ε. = 93.178,81 / 45,2 = 2.061,48 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Υ.Α.Ε. = 57.608,44 / 45,2 = 1.274,52 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Π.Α.Ε. = 964.495,63 / 45,2 = 21.338,40 

 

1/1/2011 – 31/12/2011:  Δ.Λ.Ε.Α.Ε. = (1.333.519,96 + 158.548,49) / 45,2 = 33.010,36 

 

Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά έκταση και ο δείκτης απαιτήσεων ανά έκταση παραμένουν 

διαχρονικά περίπου σταθεροί. Ο δείκτης υποχρεώσεων ανά έκταση μειώνεται πολύ, λόγω 

ανάλογης μείωσης των υποχρεώσεων. Ο δείκτης πωλήσεων ανά δημότη, καθώς και  ο δείκτης 

λειτουργικών εξόδων ανά δημότη είναι σε μεγάλα επίπεδα. 
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5.3.2 Διαστρωματική Ανάλυση 

 

 

 Για τον δείκτη πάγιου ενεργητικού ανά έκταση έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 178.035,69 174.680,62 171.057,21 

Δήμος Ικαρίας 80.527,47 96.643,34 92.280,38 

Δήμος Φούρνων 236.002,49 228.890,60  

Μέσος όρος  164.855,22 166.738,19 131.668,80 

 

Παρατηρώντας την διαχρονική ανάλυση δεν φαίνεται καμιά ιδιαίτερη αναλογία. Ο δήμος 

Φούρνων Κορσεών έχει τον μεγαλύτερο δείκτη, μετά ακολουθεί ο δήμος Σάμου και τέλος ο 

δήμος Ικαρίας. 

 

 Για τον δείκτη απαιτήσεων ανά έκταση έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 4.606,06 6.251,10 5.343,38 

Δήμος Ικαρίας 2.276,26 2.067,24 3.798,91 

Δήμος Φούρνων 3.657,21 3.739,34  

Μέσος όρος  3.513,18 4.019,23 4.571,15 

 

Και εδώ δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη αναλογία. Ο δήμος Σάμου έχει τον μεγαλύτερο δείκτη, 

μετά ακολουθεί ο δήμος Φούρνων Κορσεών, και μετά ο δήμος Ικαρίας. 

 

 Για τον δείκτη υποχρεώσεων ανά έκταση έχουμε: 

 1/1/2011 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 10.131,59 10.293,80 7.631,00 

Δήμος Ικαρίας 1.663,15 809,46 3.077,57 

Δήμος Φούρνων 2.061,48 1.274,52  

Μέσος όρος  4.618,74 4.125,93 5.354,29 
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Και για αυτόν τον δείκτη δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη αναλογία. Ο δήμος Ικαρίας και ο δήμος 

Φούρνων Κορσεών έχουν μια μικρή ομοιότητα. Ο δήμος Σάμου έχει τον μεγαλύτερο δείκτη, 

μετά ακολουθεί ο δήμος Φούρνων Κορσεών, και μετά ο δήμος Ικαρίας. 

 

 Για τον δείκτη πωλήσεων ανά έκταση έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 11.130,27 10.712,51 

Δήμος Ικαρίας 11.318,85 7.408,91 

Δήμος Φούρνων 21.338,40  

Μέσος όρος  14.595,84 9.060,71 

 

Για αυτόν τον δείκτη παρατηρούμε μια ομοιότητα, ειδικά για τον δήμο Σάμου και Ικαρίας. 

Και οι δύο δήμοι ξεκινάνε από τα ίδια νούμερα, και στην δεύτερη διαχειριστική χρήση 

μειώνεται ο δείκτης, πιο πολύ στον δήμο Ικαρίας. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών έχει περίπου 

διπλάσιο δείκτη από τους άλλους δύο δήμους. Να σημειώσουμε, ότι αυτός ο δείκτης ήταν ο 

μοναδικός που στην προηγούμενη ενότητα δεν είχε καμιά ομοιότητα, ενώ τώρα που τον 

αναγάγαμε ανά έκταση, εμφανίστηκε ομοιότητα, έστω και για τους δύο δήμους. 

 

 Για τον δείκτη λειτουργικών εξόδων ανά έκταση έχουμε: 

 1/1 – 31/12/2011 1/1 – 31/12/2012 

Δήμος Σάμου 40.010,17 36.577,11 

Δήμος Ικαρίας 20.345,91 17.988,12 

Δήμος Φούρνων 33.010,36  

Μέσος όρος  31.122,15 27.282,62 

 

Και για αυτόν τον δείκτη δεν φαίνεται καμιά ιδιαίτερη ομοιότητα στα αναλογούντα ανά 

έκταση στοιχεία. Ο δήμος Σάμου έχει τον μεγαλύτερο δείκτη, μετά ακολουθεί ο δήμος 

Φούρνων Κορσεών και στο τέλος έρχεται ο δήμος Ικαρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια χρηματοοικονομική 

ανάλυση των 3 δήμων της περιφερειακής ενότητας Σάμου, δηλαδή των δήμων Σάμου, 

Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών. Όπως αναφέραμε στο αρχικό κεφάλαιο, ύστερα και από τον 

νόμο του Καλλικράτη, οι δήμοι της χώρας έχουν αλλάξει κατά πολύ από το 2011. Έτσι, καλό 

είναι όλοι οι αιρετοί που αναλαμβάνουν την διοίκηση ενός δήμου, καθώς και οι διευθυντές-

προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών, να γνωρίζουν και να μπορούν να αντλήσουν 

διάφορες πληροφορίες από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των δήμων, δηλαδή από τον 

ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης, να μπορούν να αντλήσουν 

και διάφορες άλλες πληροφορίες από όλα τα οικονομικά στοιχεία του δήμου που 

παρακολουθούνται στους διάφορους λογαριασμούς του διπλογραφικού λογιστικού σχεδίου. 

 Στις παρακάτω ενότητες, θα προσπαθήσουμε γρήγορα και σύντομα να δώσουμε όλα 

τα συμπεράσματα που βγήκαν από τα προηγούμενα κεφάλαια. 

 

 

6.2 Ανάλυση Με Βασικούς Αριθμοδείκτες 

 

 

Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση μας ήταν οι αριθμοδείκτες 

ρευστότητας, οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας, οι 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας. 

 Με τους δείκτες ρευστότητας ελέγξαμε την ρευστότητα των δήμων, δηλαδή πόσο 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βραχυχρόνιές τους υποχρεώσεις. Είδαμε ότι στην 

ευνοϊκότερη θέση είναι ο δήμος Φούρνων Κορσεών, μετά ο δήμος Ικαρίας και τέλος ο δήμος 

Σάμου. Επίσης, με τον δείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος που μετράει πόσες μέρες ο 
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δήμος μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές λειτουργικές δαπάνες του χωρίς να βασίζεται 

στα λειτουργικά του έσοδα, είδαμε ότι στις πρώτες θέσεις είναι οι δήμοι Ικαρίας και 

Φούρνων Κορσεών και μετά ο δήμος Σάμου. 

 Με τους δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ελέγξαμε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στην χρηματοδότηση των δήμων και στα στοιχεία του ενεργητικού τους. Είδαμε ότι ο δήμος 

Σάμου έχει την μεγαλύτερη αναλογικά δανειακή επιβάρυνση σε μετατρέψιμα στοιχεία του 

ενεργητικού. Μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας και στο τέλος ο δήμος Φούρνων Κορσεών με την 

μικρότερη δανειακή επιβάρυνση. Επίσης, πρώτα ο δήμος Φούρνων Κορσεών και μετά ο 

δήμος Ικαρίας έχει το μεγαλύτερο κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με την πίστωση που 

έχει πάρει, και στο τέλος είναι ο δήμος Σάμου που έχει το μικρότερο αναλογικό κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο δήμος Ικαρίας και ο δήμος Φούρνων Κορσεών δεν 

έχει καθόλου μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Με τους δείκτες δραστηριότητας ελέγξαμε πόσο βοηθάνε οι πόροι που έχει ο κάθε 

δήμος, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα. Είδαμε ότι το ενεργητικό, αλλά και τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία ειδικότερα, συνεισφέρουν πολύ λίγο ώστε οι δήμοι να έχουν έσοδα. 

Την μεγαλύτερη συνεισφορά ωστόσο την έχουν οι δήμοι Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών, και 

την μικρότερη ο δήμος Σάμου. Οπότε, ένα συμπέρασμα βασικό που βγαίνει από την ανάλυση 

αυτών των δεικτών είναι ότι οι δήμοι πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο τα πάγια 

περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους. Επίσης, με τον δείκτη μέσης 

περίοδος είσπραξης, είδαμε ότι ο δήμος Σάμου χρειάζεται τις περισσότερες μέρες για να 

μπορέσει να εισπράξει τις απαιτήσεις του, και μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας και ο δήμος 

Φούρνων Κορσεών.    

 Με τους δείκτες αποδοτικότητας δεν βγάλαμε κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα, γιατί και 

οι 3 δήμοι έχουν ζημιές. Έτσι, μελετήσαμε τους δείκτες δαπανών λειτουργίας. Με αυτούς 

τους δείκτες ελέγξαμε το ποσοστό των εξόδων που έχει ένας δήμος σε σχέση με τα έσοδα που 

έχει. Είδαμε ότι τα περισσότερα έξοδα σε σχέση με τα έσοδα τα έχει ο δήμος Σάμου, μετά 

έρχεται ο δήμος Ικαρίας, και το μικρότερο ποσοστό το έχει ο δήμος Φούρνων Κορσεών. 

 Επομένως, με την μελέτη που κάναμε χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμοδείκτες, 

βγάλαμε το συμπέρασμα ότι στην ευνοϊκότερη οικονομική θέση είναι ο δήμος Φούρνων 

Κορσεών, μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας, και στο τέλος ο δήμος Σάμου. Αυτό το συμπέρασμα 

είναι με επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του δήμου Φούρνων Κορσεών της δεύτερης 

διαχειριστικής χρήσης. Αν δεν χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση του δήμου Φούρνων 

Κορσεών στην δεύτερη διαχειριστική χρήση σε μεγάλο βαθμό, η κατάταξη των 3 δήμων δεν 

περιμένουμε να αλλάξει. 
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6.3 Ανάλυση Με Σύνθεση Ισολογισμού 

 

 

Η επόμενη ανάλυση που κάναμε ήταν να φτιάξουμε τους ισολογισμούς και των 3 δήμων ως 

ποσοστά επί του συνόλου του ενεργητικού ή παθητικού. Δηλαδή να φτιάξουμε την κάθετη 

κοινού μεγέθους χρηματοοικονομική κατάσταση και των 3 δήμων για την ίδια διαχειριστική 

χρήση (1/1/2011 – 31/12/2011). Έτσι, μπορέσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν οι 

ισολογισμοί διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ποσόστωση του κάθε στοιχείου τους.  

 Σε γενικές γραμμές, οι ισολογισμοί δεν διαφέρουν κατά πολύ στην σύνθεση των 

στοιχείων τους. Όμως, όπως είδαμε και με την ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών, η 

διαφορετικότητα για κάθε δήμο είναι δεδομένη. Άρα, οι μικρές αυτές διαφορές στην σύνθεση 

των στοιχείων του ισολογισμού, που θα αναφέρουμε παρακάτω, μπορούν να κάνουν την 

διαφορά αυτή.  

 Από την πλευρά του ενεργητικού, τα καθαρά πάγια του δήμου Ικαρίας είναι λιγότερα 

από τους άλλους 2 δήμους που έχουν τα ίδια. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες για τον δήμο 

Σάμου, μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας και στο τέλος ο δήμος Φούρνων Κορσεών. Τα 

διαθέσιμα είναι μεγαλύτερα στον δήμο Ικαρίας, μετά έρχεται ο δήμος Φούρνων Κορσεών και 

τέλος ο δήμος Σάμου. Άρα, αν εξαιρέσουμε το στοιχείο ότι τα πάγια διαφέρουν λίγο για τον 

δήμο Ικαρίας, τα στοιχεία που έδωσαν τα αποτελέσματα στην προηγούμενη ενότητα μπορεί 

να είναι η διαφορετικότητα στις απαιτήσεις και στα διαθέσιμα.  

 Από την πλευρά του παθητικού, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν έχει ούτε ο δήμος 

Ικαρίας, ούτε ο δήμος Φούρνων Κορσεών. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 

μεγαλύτερες για τον δήμο Σάμου, μετά έρχεται ο δήμος Ικαρίας και τέλος ο δήμος Φούρνων 

Κορσεών. Άρα, τα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν όπως είπαμε με τους αριθμοδείκτες, 

ίσως προκύπτουν από την διαφορετικότητα των υποχρεώσεων. 

 

 

6.4 Ανάλυση Από Κοινή Βάση 

 

 

Η επόμενη ανάλυση ήταν να δούμε την τάση των στοιχείων του ισολογισμού κάθε δήμου 

διαχρονικά. Έτσι, φτιάξαμε τις οριζόντιες κοινού μεγέθους καταστάσεις. Με αυτές τις 



    

Σελ. 53 

καταστάσεις μπορέσαμε εύκολα να δούμε ποια στοιχεία αυξήθηκαν και ποια μειώθηκαν και 

πόσο, με την πάροδο του χρόνου. 

  Για τον δήμο Σάμου, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, αλλά και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν 

ακόμα περισσότερο. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν, και ακόμα περισσότερο 

μειώθηκαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Για τον δήμο Ικαρίας, και εδώ οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, αλλά και τα διαθέσιμα 

αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά πολύ. 

 Για τον δήμο Φούρνων Κορσεών, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν λίγο, και τα διαθέσιμα 

μειώθηκαν λίγο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά πολύ. 

 

 

6.5 Ανάλυση Με Νέους Αριθμοδείκτες 

 

 

Τελειώνοντας όλες τις αναλύσεις και κρατώντας το στοιχείο ότι οι αριθμοδείκτες λίγο πολύ 

μας έδειξαν ότι στην ευνοϊκότερη οικονομική θέση είναι ο δήμος Φούρνων Κορσεών, μετά ο 

δήμος Ικαρίας και τέλος ο δήμος Σάμου, μας γεννήθηκε ένα ερώτημα. Όλα αυτά προκύπτουν 

λόγω της διοίκησης ή λόγω της φύσης των δήμων. Μήπως ο δήμος Φούρνων είναι σε 

ευνοϊκότερη θέση επειδή έχει την μικρότερη έκταση και τον λιγότερο πληθυσμό, ενώ ο δήμος 

Σάμου είναι στην τρίτη θέση επειδή έχει την μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό. 

 Όλα αυτά έπρεπε να απαντηθούν και γι’ αυτό εισάγαμε τους αριθμοδείκτες 

πληθυσμού και τους αριθμοδείκτες έκτασης. Με αυτούς τους αριθμοδείκτες είδαμε αν οι 3 

δήμοι είναι τελικά οι ίδιοι αναλογικά με τον πληθυσμό τους ή με την έκταση τους. Αν είναι 

ίδιοι, τότε η ευνοϊκότερη θέση που προαναφέραμε δεν προκύπτει από την φύση των δήμων, 

αλλά από άλλα στοιχεία, και βεβαίως και από την διοίκησή τους. 

 Με τους αριθμοδείκτες πληθυσμού φέραμε κάποια οικονομικά στοιχεία των δήμων 

στο ποσό που αναλογεί σε κάθε δημότη. Με τους αριθμοδείκτες έκτασης φέραμε τα ίδια 

οικονομικά στοιχεία στο ποσό που αναλογεί σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης του 

δήμου. Και το συμπέρασμα είναι ότι οι δήμοι μπορούμε να πούμε ότι είναι αναλογικά 

παρόμοιοι. Άρα, η διαφορετικότητά τους, που φάνηκε από τους αριθμοδείκτες, δεν έγκειται 

στην φύση τους ως μικροί ή μεγάλοι δήμοι, αλλά στην διαφορετική διαχρονικά διοίκησή 

τους.  
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 Το συμπέρασμα της ομοιότητας βγήκε από τον δείκτη πάγιου ενεργητικού ανά 

δημότη, τον δείκτη απαιτήσεων ανά δημότη, τον δείκτη υποχρεώσεων ανά δημότη, τον 

δείκτη πωλήσεων ανά έκταση και τον δείκτη λειτουργικών εξόδων ανά δημότη. 

 Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού ανά δημότη μας έδειξε ότι ο δήμος Σάμου και ο δήμος 

Ικαρίας είναι παρόμοιοι. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών έχει καταφέρει να έχει μεγαλύτερο 

δείκτη, και γι’ αυτό ίσως είναι σε ευνοϊκότερη οικονομική θέση. 

 Οι δείκτες απαιτήσεων ανά δημότη και υποχρεώσεων ανά δημότη είναι παρόμοιοι για 

όλους τους δήμους με μικρές διαφορές. Ο δήμος Σάμου έχει τις μικρότερες απαιτήσεις ανά 

δημότη, αλλά τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις ανά δημότη. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών έχει τις 

μεγαλύτερες απαιτήσεις ανά δημότη, αλλά τις μικρότερες υποχρεώσεις ανά δημότη. Πράγμα 

αναμενόμενο, και γι’ αυτό ο δήμος Φούρνων Κορσεών είναι στην ευνοϊκότερη οικονομική 

θέση έναντι του δήμου Σάμου. 

 Ο δείκτης πωλήσεων ανά έκταση φέρνει λίγο πολύ τον δήμο Σάμου και τον δήμο 

Ικαρίας στην ίδια θέση. Ο δείκτης είναι υψηλός για τον δήμο Φούρνων Κορσεών και γι’ αυτό 

ίσως τα έχει καταφέρει καλύτερα. 

 Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων ανά δημότη φέρνει πάλι τον δήμο Σάμου και 

τον δήμο Ικαρίας στην ίδια θέση. Ο δήμος Φούρνων Κορσεών έχει υψηλότερο δείκτη, αλλά 

αυτό ίσως έχει αντιμετωπιστεί με τον υψηλότερο δείκτη πωλήσεων ανά έκταση ή και ανά 

δημότη που έχει. 

 Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμοδείκτες είδαμε ότι πολλά βασικά στοιχεία 

των δήμων αν μετατραπούν στην ίδια βάση είναι παρόμοια. Ειδικά ο δήμος Σάμου και ο 

δήμος Ικαρίας έχουν πολλές ομοιότητες κατά αναλογία. Επομένως, το συμπέρασμα που 

βγαίνει με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι αν οι δήμοι είναι χρηματοοικονομικά διαφορετικοί, αυτό 

δεν είναι υποχρεωτικό λόγω διαφορετικού πληθυσμού ή έκτασης, επειδή τα οικονομικά 

στοιχεία σε αναλογία πληθυσμού ή έκτασης είναι παρόμοια.     

 

 

6.6 Η Αναγκαιότητα Της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

 

Με όλα αυτά που αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες και στα προηγούμενα κεφάλαια, 

γίνεται πλέον κατανοητό ότι ένα βασικό στοιχείο για την διοίκηση των δήμων είναι η γνώση 

και η αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Όλοι οι αιρετοί, αλλά και οι 
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διευθυντές-προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών, και όχι μόνο, μπορούν να αντλήσουν 

πληροφορίες από την χρηματοοικονομική ανάλυση.  

 Μια χρηματοοικονομική ανάλυση που όποιος την χρησιμοποιήσει σωστά μπορεί να 

αποκτήσει εφόδια για την άσκηση του καθήκοντός του. Είτε ο δήμος είναι μικρός, είτε είναι 

μεγάλος, είτε είναι εύκολος να διοικηθεί, είτε όχι, το να γνωρίζουμε πως είναι η σύνθεση του 

δήμου και πως συμπεριφέρονται διάφοροι δείκτες διαχρονικά είναι επιβεβλημένο.  

Με την διαχρονική ανάλυση βλέπουμε πως συμπεριφέρονται τα οικονομικά στοιχεία 

και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Συμπεράσματα, που αν ελεγχθούν και αξιοποιηθούν 

σωστά μπορούν να βοηθήσουν στο μέλλον, ώστε να αποφευχθούν διάφορα αρνητικά 

ζητήματα. Αν οι δείκτες ρευστότητας, παραδείγματος χάριν, μειώνονται διαχρονικά, τότε 

χτυπάει ο κώδωνας του κινδύνου και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν οι δείκτες δαπανών 

λειτουργίας αυξάνονται διαχρονικά, και εδώ πρέπει να μελετηθεί το ζήτημα και να 

αλλάξουμε τακτική. 

Επίσης, η γνώση παρόμοιας ανάλυσης σε διαφορετικούς δήμους, μπορεί να βοηθήσει 

ώστε με την μίμηση ή την αποφυγή κάποιων χειρισμών να γίνουμε καλύτεροι. Αν γνωρίζουμε 

τι συμβαίνει στους γύρω δήμους, θα αναρωτιόμαστε πως τα κατάφεραν κάποιοι άλλοι και όχι 

εμείς. Έτσι, με την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αλλά και με την ανταλλαγή της 

τεχνογνωσίας και του τρόπου λειτουργίας, μπορούμε να αλλάξουμε, ώστε να καταφέρουμε 

καλύτερο αποτέλεσμα στα οικονομικά του δήμου. Αν ο δείκτης μέση περίοδος είσπραξης, 

παραδείγματος χάριν, είναι μεγαλύτερος σε εμάς από ότι σε έναν άλλο δήμο, αυτό σημαίνει 

ότι ο άλλος δήμος έχει έναν σωστότερο μηχανισμό για να εισπράττει τις απαιτήσεις του. 

Έτσι, αν μάθουμε πως λειτουργεί ο άλλος δήμος για αυτό το θέμα, ίσως γίνουμε καλύτεροι 

για τον δικό μας δήμο.   

Σε όλα αυτά, να μην ξεχαστεί ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια χρηματοοικονομική 

ανάλυση στους δήμους και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα οικονομικά τους 

στοιχεία. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το αν έχουν καταφέρει το πραγματικό τους έργο και 

την προσφορά τους στο κοινό καλό. Δηλαδή, μπορεί ένας δήμος να έχει μεγάλες υποχρεώσεις 

και λίγα διαθέσιμα, αλλά να έχει κάνει πολλά έργα και όλοι οι δημότες να είναι 

ευχαριστημένοι από την ζωή που μπορούν να κάνουν και από τα οφέλη που έχουν στον 

συγκεκριμένο δήμο. Άρα, αν δείχνει η χρηματοοικονομική ανάλυση ότι ένας δήμος δεν πάει 

καλά, αυτό δεν έχει απόλυτη σχέση με το αν έχει προσφέρει το έργο του σωστά στους 

δημότες. Βεβαίως όμως, και η προσφορά του κοινωνικού έργου αλλά και η 

χρηματοοικονομική κατάσταση πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία, γιατί ο δήμος αυτός θα 
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πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στο μέλλον και να τα καταφέρει, για να 

συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό τουλάχιστον να προσφέρει το κοινωνικό του έργο.  

 

 

6.7 Προσφορά - Μελλοντική Έρευνα 

 

 

Η συγκεκριμένη εργασία πιστεύουμε ότι μπόρεσε να αναδείξει και να μελετήσει τα βασικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των δήμων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών. Η 

επιστημονική αυτή ανάλυση μπορεί να βοηθήσει όποιον θέλει να μάθει και να μελετήσει τα 

οικονομικά στοιχεία αυτών των δήμων. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς που 

θέλουν να δουν την τοπική αυτοδιοίκηση με ένα διαφορετικό μάτι, δηλαδή μέσω της 

επιστήμης, μέσω των οικονομικών γνώσεων.    

 Η παρούσα εργασία είναι δυναμική. Μόλις δημοσιοποιηθεί ο ισολογισμός του δήμου 

Φούρνων Κορσεών για την δεύτερη διαχειριστική χρήση, μπορεί να προστεθεί, και έτσι να 

έχουμε καλύτερα και πιο σωστά αποτελέσματα. Επίσης, χρόνο με τον χρόνο θα έχουμε και 

τους ισολογισμούς των επόμενων διαχειριστικών χρήσεων των τριών αυτών δήμων, έτσι 

μπορούμε να έχουμε καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη διαχρονική ανάλυση. 

 Από την άλλη, μπορεί να γίνει και μια παρόμοια μελέτη για διάφορους γειτονικούς 

άλλους δήμους. Ενδιαφέρον θα είχαν οι 3 δήμοι μιας διπλανής περιφέρειας, της περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα οι δήμοι Κω, Λέρου και Αστυπάλαιας, που έχουν 

παρόμοιο αριθμό πληθυσμού, σύμφωνα με την κατανομή των δήμου Σάμου, Ικαρίας και 

Φούρνων Κορσεών. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχαν και οι δήμοι Λήμνου, Σκύρου και Πάτμου, 

νησιά του Αιγαίου, που έχουν παρόμοια έκταση, πάλι σύμφωνα με την κατανομή των 3 

δήμων που μελετήσαμε. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε και να μελετηθούν νησιωτικοί δήμοι που 

έχουν τον ίδιο πληθυσμό περίπου, παραδείγματος χάριν, οι δήμοι Φούρνων Κορσεών, 

Κύθνου, Σερίφου, Αστυπάλαιας και Αντιπάρου. 

 Η ανάλυση και η μελέτη αυτή δεν σταματάει. Θα μπορούσε να επεκταθεί και σε 

νησιωτικούς δήμους του Ιονίου πελάγους, αλλά και σε δήμους της μη νησιωτικής επικράτειας 

της χώρας. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει και μια μελέτη και σύγκριση με ισολογισμούς 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, και να βρεθούν ομοιότητες και διαφορές.  

 Τέλος, με την χρήση και την γνώση των νέων αριθμοδεικτών που εισάγαμε, θα 

μπορούσε να γίνει και μια παρόμοια μελέτη με τους δήμους που έχουν, παραδείγματος χάριν, 



    

Σελ. 57 

τον ίδιο αριθμοδείκτη ενεργητικού ανά δημότη ή ενεργητικού ανά έκταση. Ακόμα, θα 

μπορούσαν οι νέοι δείκτες να επεκταθούν, και να φτάσουμε στο σημείο να ξεφύγουμε από 

τους οικονομικούς δείκτες και να εισάγουμε αριθμοδείκτες που θα μετρούν την χαρά και την 

ευχαρίστηση που απολαμβάνει ο πληθυσμός ενός δήμου. 

 Με όλα αυτά που αναφέραμε, η μελέτη και η χρηματοοικονομική ανάλυση πάνω 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συνεχιστεί. Μπορούμε να φτάσουμε 

στο σημείο να μοντελοποιήσουμε τα οικονομικά στοιχεία ενός δήμου. Έτσι, με την γνώση 

που έχουμε μέχρι στιγμής, να μπορούμε με ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο να προβλέψουμε 

μελλοντικά οικονομικά στοιχεία και μελλοντικούς αριθμοδείκτες ενός δήμου. 
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