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Περίληψη 

 

 Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που έφεραν μέτρα 

λιτότητας πρωτοφανή για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοναδικά μέτρα 

οικονομικής σταθεροποίησης στη μεταπολεμική Ευρώπη, επιχειρείται ανάλυση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των τους στον τομέα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζοντας οξύτατη οικονομική κρίση και 

πρωτοφανή περικοπή στις κρατικές επιχορηγήσεις μέσω των Κ.Α.Π. (Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι) με ταυτόχρονη και συστηματική μείωση και αποψίλωση του 

μόνιμου προσωπικού τους ιδίως μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ταυτόχρονη επιβάρυνση με νέες αυξημένες ανάγκες και 

αρμοδιότητες προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο πολύ δύσκολο οικονομικό και 

περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Ταυτόχρονα η ενοποίηση Δημοτικών Ενοτήτων 

μέσω της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δυσχεραίνει την οικονομική κατάσταση των 

ΟΤΑ ακόμα περισσότερο από το 2011 δημιουργώντας ακόμη και ζητήματα 

βιωσιμότητας των ίδιων των ΟΤΑ. Τα προβλήματα αυτά φαίνονται και στην 

εξεταζόμενη περίπτωση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης που με βάση τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την έρευνα των οικονομικών του στοιχείων 

εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας του στην περίοδο της 

κρίσης και ειδικότερα έπειτα από την ενοποίηση των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Με βάση αυτά τα ευρήματα μπορούμε να είμαστε σε 

θέση να αξιολογήσουμε την τωρινή κατάσταση και να προβλέψουμε ως ένα βαθμό τις 

μελλοντικές προοπτικές και τους τρόπους με τους οποίους ο συγκεκριμένος ΟΤΑ 

μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας από την εφαρμογή των 

Μνημονίων χωρίς να υποβαθμίσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 

κοινωνικής πολιτικής προς τους δημότες του. 
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1. Εισαγωγή 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη λειτουργία και την προσαρμογή 

των ΟΤΑ στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έχει 

γνωρίσει μεταπολεμικά η Ευρώπη και έχει πλήξει ιδιαίτερα τη χώρα μας. Η ψήφιση 

τριών μνημονίων με τους εφαρμοστικούς τους νόμους πέρα από την υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των Ελλήνων μέσω της μεγάλης μείωσης μισθών, τη μείωση της 

παραγωγής και κατανάλωσης, την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας και τη δημιουργία 

κοινωνικών ανισοτήτων και αναταραχών έχει άμεση επίπτωση και στους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν τα 

τελευταία χρόνια στα νέα δεδομένα. Επίσης η μεταφορά ολοένα και περισσοτέρων 

αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την Κεντρική Κυβέρνηση χωρίς την 

ανάλογη χρηματοδότηση έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους 

Δήμους όλης της χώρας.  

 Με την ανάλυση που θα επιχειρηθεί στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε 

να τεκμηριώσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την οικονομική κρίση στο Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης μέσω τεχνικών ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, την ανάλυση των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και τη μείωσή τους τα τελευταία χρόνια, την ανάλυση στοιχείων 

απολογισμού εσόδων-εξόδων και αναφορών στο Ετήσια Προγράμματα  Δράσης (ΕΠΔ) 

του Δήμου. Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα εξαχθεί και το συμπέρασμα 

κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμένος Δήμος έχει επηρεαστεί από την 

οικονομική κρίση και τα Μνημόνια και ποιες προοπτικές υπάρχουν για το μέλλον.  

 Τα οικονομικά δεδομένα που θα εξεταστούν αφορούν το χρονικό διάστημα 

2011-2015 καθώς το 2016 δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά δεδομένα και το έτος βάσης 

θεωρείται το 2011 που αποτελεί τη χρονιά εφαρμογής του Ν. 3852/2010.  Ταυτόχρονα 

θα γίνει και σύγκριση ορισμένες περιπτώσεις με τα έτη 2009-2010, τα τελευταία 

δηλαδή έτη λειτουργίας του προγράμματος "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" αι ταυτόχρονα την 

απαρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.  

 Σύμφωνα με τη "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" (N.3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010)  

καταργήθηκε ο αριθμός των 1.034 Δήμων και Κοινοτήτων που συστήθηκαν από το 

Πρόγραμμα "Καποδίστριας" (Ν.2539/1997) και από τις συγχωνεύσεις Δήμων και 

Κοινοτήτων προέκυψαν συνολικά 325 νέοι ΟΤΑ με μεγαλύτερα Διοικητικά, οικιστικά, 

πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθη. Με το νόμο αυτό επίσης καταργήθηκαν οι 57 
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Νομαρχίες και αντικαταστάθηκαν από 13 Περιφέρειες ενώ ταυτόχρονα συστάθηκαν οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, άλλαξε ο τρόπος χρηματοδότησης των ΟΤΑ και η θητεία 

των Διοικήσεων αυξήθηκε σε 5 από 4 έτη.  

 

2. Ανασκόπηση  

2.1. Καινοτομίες – Αλλαγές του νέου Νόμου  

Η ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου σκόπευε να εξοικονομεί κάθε χρόνο 

περίπου 1.200.000.000€ εξαιτίας του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, της 

χρηστής διαχείρισης και της ορθολογικής αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων. 

Ο νόμος 3852/2010 άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος διαθέτει τα 

απαραίτητα κονδύλια μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.). Επίσης 

βασικό σκεπτικό του Νομοθέτη ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η 

συνεχής εξυπηρέτηση τους καθώς επίσης και η επίλυση σοβαρών ζητημάτων τους. 

Ενδεικτικά μερικά από τα πολύ σημαντικά άρθρα τα οποία αποσκοπούσαν στα 

παραπάνω είναι τα ακόλουθα: 

 

2.2. Σημαντικότερα Άρθρα 

2.2.1. Άρθρο 72 Ν.3852/2010 Λειτουργία και  έγκριση των οικονομικών – Ορισμός 

Επιτροπών – Οικονομική Επιτροπή 

 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, 

β)ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 

δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, 

γ)  προελέγχει τον απολογισμό, 

δ)αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 
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απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 

έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 

συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, 

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται 

σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο, 

ζ)εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, 

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, 

ι)αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή 

τους, 

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, 

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση 

δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 

που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
 
 

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 

ανώτατα δικαστήρια. 

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ 

εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, 

ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
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εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ. .Κ.. 

Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την 

άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, 

εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου. 

 Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμ-βούλιο, 

λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης 

ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα 

σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 

 Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς 

της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 

από την ιδιαίτερη σοβαρότητά το. 

 

2.2.2. Άρθρο 73 Ν.3852/2010 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών  

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) 

κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την 

ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος 

αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει 

ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: 

Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

- τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο 

του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

- την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

αρμοδιότητας του δήμου, 

- τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 
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Σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην 

επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

- θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

- θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, 

οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 

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

-τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

2.2.3. Άρθρο 77 Ν.3852/2010 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και 

της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο 

προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως 

συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, 

περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν 

τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η 

θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

 Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την 

εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται 

με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η 

επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με 

την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία 

η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

 Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται 

καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των 
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υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και 

διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι 

υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 

ενδιαφερόμενους. 

 Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της 

επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως 

ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, 

καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθε-ση. Η ετήσια 

έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 217 του Κ. .Κ., εντός τριά-ντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο 

συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της 

δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας 

έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο 

ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του 

συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό 

συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι 

ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την 

αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και 

τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους 

δημοτικούς συμβούλους 

 

2.2.4. Άρθρο 259 Ν.3852/2010 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων (Κ.Α.Π.) 

 

 Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω 

πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: 

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε 

ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού
264

, 

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων 

εισπράξεων του φόρου αυτού, 
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γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των 

συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού
26 5

. 

 Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που 

μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο από τα 

έσοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών 

των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων κωδικών εσόδων του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σε βάρος των ποσοστών των πόρων των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 260, η οποία καθορίζεται με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 

 Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό 

και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο 

«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων 

της περίπτωσης α’ αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, 

ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών των δήμων. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μεταφέρονται στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 για την απόδοση του 

ενός τρίτου (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α’ της ανωτέρω παραγράφου. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται 

κατ’ έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 

καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, 

καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα 

κριτήρια και η διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών 

γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιμάται το 

στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση 

λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες 

εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων
266

. 

 Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με 

ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τελική 

εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου 
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οικονομικού έτους. Η κατανομή των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου στους 

δικαιούχους γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση των δήμων 

  

2.2.5. Άρθρο 264 Ν.3852/2010 Πιστοληπτική πολιτική 

 Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη 

χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 

α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν 

υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. 

β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν 

υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της 

Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του
278

. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Προπληρωμές από τους Κ.Α.Π. προς τους δήμους και τις περιφέρειες από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

καταβάλλονται εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α)ο δήμος ή η περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο των δημοσιονομικών του 

δυνατοτήτων και ιδίως αυτών που έχουν σχέση με την είσπραξη ιδίων εσόδων  
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2.2.6. Άρθρο 266 Ν.3852/2010 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα 

οικονομικής διαχείρισης των Νέων Δήμων 

  

 Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η 

κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 

 Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 

τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των 

υπηρεσιών τους. 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. 

Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο 

προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό».
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου για το Ε.Π. . και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π. . και 

του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί 

στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 

 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη 

προσχεδίου του Ε.Π. . και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες 

διαβούλευσης. 

 Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από 

το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και 

δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν 

τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο 

οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της 

απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 
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 Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής 

επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας 

για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι 

έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος 

των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού 

έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει 

κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

 Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του 

σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική 

κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το 

ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο 

πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. 

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 

συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 

συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικο-νομικού 

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της 

χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με 

απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω 
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έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε 

να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός
282

. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του 

για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η 

έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί 

αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία 

υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 

3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς 

και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών 

 Στους δήμους, από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 

315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 Η ταμειακή λειτουργία των δήμων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα, η οποία 

αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συνιστάται με τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

Η ανωτέρω περιγραφή κάποιων πολύ σημαντικών άρθρων χρησιμοποιείται για 

να γίνει απολύτως κατανοητή η προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να μην 

υπάρξουν φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλης και κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος 

που καταβάλλονταν στους ΟΤΑ μέσω των ΚΑΠ. Τα σημαντικότερα άρθρα 

αναφέρθηκαν διατυπώθηκαν αυτούσια και όχι περιληπτικά ή συνοπτικά για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος παρερμηνείας τους. Σε γενικές γραμμές ο Νόμος 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είχε αποδοχή από τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό καθώς 

διαφαίνονταν προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων συνολικά για την άσκηση σωστής 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από τους ΟΤΑ. Παρόλα αυτά η ψήφιση των 
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Μνημονίων ανέτρεψε και ακύρωσε πολλά από τα σχέδια και οράματα που υπήρχαν 

μετά την ενοποίηση δημοτικών ενοτήτων και τη δημιουργία μεγάλων κεντρικών δήμων. 

Οι συνέπειες αυτές αναλύονται παρακάτω στις ενότητες της μεθοδολογίας και της 

ανάλυσης που αποτελεί το κυριότερο σημείο της έρευνας. 

 

3. Μεθοδολογία 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία 

βασίστηκε σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα. 

Αρχικά δημιουργήθηκαν οι πίνακες που απεικονίζουν τη διαίρεση της χώρας σε 13 

Περιφέρειες και στη συνέχεια επιλέχθηκε η ανάλυση των στοιχείων του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο οποίος αποτελεί ΟΤΑ μεσαίου μεγέθους ευρισκόμενος σε 

μία περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που είναι 

υποβαθμισμένη και ταυτόχρονα πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την 

απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2011 (Ελληνική Στατιστική Αρχή  - Ελ.ΣΤΑΤ) ο 

πληθυσμός του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανέρχεται σε 52.127 άτομα. Στη 

συνέχεια γίνεται η παράθεση των οικονομικών στοιχείων από τις κατανομές των ΚΑΠ 

από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα για τα έτη 2011-2015 όπου μέσα 

από τις κατανομές αυτές θα προσπαθήσει να επιδείξει η έρευνα  πόσο έχουν μειωθεί 

ανά χρόνο και μέχρι το τρέχον έτος οι χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ από την εφαρμογή 

των μνημονιακών Νόμων στη Χώρα (N. 3845/2010 - Α΄ Μνημόνιο, Ν.4046/2012 - Β΄ 

Μνημόνιο, Ν.4336/2015 - Γ΄ Μνημόνιο). Η αποτύπωση έγινε μέσα από διαγράμματα 

και πίνακες με τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης των επιχορηγήσεων και στη συνέχεια 

έγινε συσχετισμός και σύγκριση των στοιχείων αυτών με τους ισολογισμούς και τους 

Ταμειακούς Απολογισμούς του εξεταζόμενου ΟΤΑ. Η αποτύπωση και επεξήγηση των 

στοιχείων μέσω των Ισολογισμών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης είναι το πλέον 

αξιόπιστο κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει ο συγκεκριμένος ΟΤΑ 

τα έσοδα προς κάλυψη των αναγκών του, την άσκηση πολιτικής, τα έξοδα και τις 

επενδύσεις του. 

 Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΟΤΑ που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει (Άρθρο 266 του Ν.3852/2010) και πως 

αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στη διαμορφούμενη από την εφαρμογή των 

μνημονίων κατάσταση στους ΟΤΑ. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα χωρίζονται σε 
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ετήσια Προγράμματα Δράσης των Διευθύνσεων και συνοψίζονται σε μία τελική μορφή 

εγγράφου που διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Η παρούσα έρευνα αναζητά τα αποτελέσματα που προέκυψαν και κατά πόσο ο 

ΟΤΑ είναι σε θέση: 

- να ασκήσει δημοτική πολιτική 

- να ασκήσει κοινωνική πολιτική 

- να προχωρά σε επενδύσεις 

- να πληρώνει τους υπαλλήλους του 

- να απαλλοτριώνει ιδιωτικές εκτάσεις για την κατασκευή έργων υποδομών 

- να εκμεταλλεύεται δημοτικές εκτάσεις προς όφελος του πληθυσμού 

- να απορροφά κονδύλια από το ΕΣΠΑ και τις Προγραμματικές Περιόδους 

- να προσλαμβάνει προσωπικό 

- να πραγματοποιεί  έργα μέσω σύμπραξης με τον Ιδιωτικό Τομέα 

-  να εξασφαλίσει συνολικά την παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή / συντήρηση των 

υποδομών του (Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2014) 

- να ασκήσει τις αρμοδιότητές του μέσω της συνολικής αξιοποίησης των πόρων του 

(Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2014) 

 Όλα τα παραπάνω παρότι αφορούν συγκεκριμένα έναν ΟΤΑ (Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης) μπορούν ενδεχομένως να γενικευτούν ως ένα βαθμό και να 

εξαχθούν παρόμοια συμπεράσματα και για τους 325 ΟΤΑ της χώρας και αυτό διότι η 

μείωση των επιχορηγήσεων τους από την Κεντρική Κυβέρνηση είναι εντυπωσιακή και 

συνεπώς όλοι οι ΟΤΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης, επενδύσεων, 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής και προγραμμάτων παροχών προς τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Αυτή η κατάσταση ενδεχομένως να είναι πολύ πιο έντονη σε 

κάποιους Δήμους που είχαν από πριν οικονομικά προβλήματα λόγω ανοιγμάτων, 

άστοχων πολιτικών ή κακοδιαχείρισης πόρων και λιγότερο έντονη σε δήμους που 

ακολουθούσαν πιο συντηρητική πολιτική. Είναι δεδομένο όμως πως σε κάθε περίπτωση 
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τα μνημόνια δημιουργούν καθημερινά τα τελευταία χρόνια συνθήκες οικονομικής 

ασφυξίας στους ΟΤΑ. 

 Στη μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνονται και προσωπικές ακροάσεις με ανώτερα 

στελέχη της υπηρεσίας και πηγές από την Ελληνική και Διεθνή Βιβλιογραφία καθώς 

και στοιχεία που παρατέθηκαν από το Συλλογικό Όργανο των ΟΤΑ την Κεντρικής 

Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)  

   

4. Ανάλυση 

4.1. Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 

 Σύμφωνα με την απογραφή του Ελληνικού Πληθυσμού (Ελ.Στατ. 2011) ο 

μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.816.286 άτομα και ο νόμιμος πληθυσμός 

9.904.286. Η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού ανά Διοικητική Περιφέρεια είναι η 

ακόλουθη (Πίνακας Π.1) 

Πίνακας Π.1. Κατανομή του πληθυσμού ανά διοικητική περιφέρεια 

Περιφέρεια Πληθυσμός 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 608.182 

Κεντρικής Μακεδονίας 1.882.108 

Δυτικής Μακεδονίας 283.689 

Ηπείρου 336.856 

Θεσσαλίας 732.762 

Στερεάς Ελλάδας 547.390 

Ιονίων Νήσων 207.855 

Δυτικής Ελλάδας 679.796 

Πελοποννήσου 577.903 

Αττικής 3.828.434 

Βορείου Αιγαίου 199.231 

Νοτίου Αιγαίου 309.015 

Κρήτης 623.065 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011) 
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Το ποσοστό κατανομής του μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφέρεια είναι το ακόλουθο: 

 

Πίνακας Π.2. Ποσοστιαία Κατανομή του Πληθυσμού ανά περιφέρεια 

 

Περιφέρεια 

Κατανομή 

Πληθυσμού 

(%) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
5,62 

Κεντρικής Μακεδονίας 
17,40 

Δυτικής Μακεδονίας 
2,62 

Ηπείρου 
3,11 

Θεσσαλίας 
6,77 

Στερεάς Ελλάδας 
5,06 

Ιονίων Νήσων 
1,92 

Δυτικής Ελλάδας 
6,28 

Πελοποννήσου 
5,34 

Αττικής 
35,40 

Βορείου Αιγαίου 
1,84 

Νοτίου Αιγαίου 
2,86 

Κρήτης 
5,76 
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4.2. Κατανομές ΚΑΠ ετών 2011-2016 

 Για τις κατανομές των ΚΑΠ λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία από το 2011 καθώς από το έτος αυτό και έπειτα εφαρμόστηκε ο Ν.3852/2010 και 

έγινε η ενοποίηση των Δήμων και η δημιουργία Δημοτικών Ενοτήτων. 

Από τις καταστάσεις που αναρτώνται κάθε μήνα στο Διαδίκτυο (Υπουργείο Εσωτερικών, http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/) οι ΚΑΠ 

που κατανέμονται ανά μήνα στους Δήμους όλης της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών τους είναι οι ακόλουθοι: 

 

Πίνακας Π.3.: Κατανομές  ΚΑΠ προς τους ΟΤΑ για τα έτη 2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 161.814.985,52 141.518.927,34 102.093.941,34 101.625.000,00 103.126.752,54 106.578.456,45 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 174.031.585,52 123.842.437,06 103.353.000,00 99.456.897,82 103.003.752,54 106.581.837,19 

ΜΑΡΤΙΟΣ 167.375.285,57 133.368.183,20 103.508.474,12 101.538.171,27 103.018.752,14 106.615.064,61 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 167.675.285,52 149.054.510,55 103.448.474,12 101.628.171,27 103.085.752,54 106.678.064,61 

ΜΑΪΟΣ 166.749.285,52 133.331.183,20 103.614.474,12 102.130.000,00 102.942.484,48 106.722.064,61 

ΙΟΥΝΙΟΣ 175.250.485,52 134.924.183,20 104.435.474,12 102.972.000,00 103.094.118,51 106.722.064,61 

ΙΟΥΛΙΟΣ 188.069.985,52 96.024.442,13 104.540.474,12 103.092.000,00 103.145.249,27 106.619.149,27 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 165.836.985,52 96.305.000,00 104.365.474,12 102.972.000,00 103.210.252,27 106.660.887,51 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 167.112.846,52 95.761.679,14 104.475.474,12 103.008.000,00 103.284.259,27 106.648.001,31 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 166.566.414,52 93.323.969,91 104.715.474,12 102.857.171,27 103.320.259,27 106.673.001,29 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 141.312.927,34 94.465.207,24 104.000.000,00 103.172.000,00 103.325.259,27    106.846.985,35 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 142.050.227,34 101.326.682,69 104.825.474,12 103.155.000,00 106.646.456,45    106.929.251,36 

ΣΥΝΟΛΑ 1.983.846.299,93 1.393.246.405,66 1.247.376.208,42 1.227.606.411,63 1.241.203.348,55 1.280.274.728,17 
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 Από την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τον ανωτέρω πίνακα είναι 

προφανής η μείωση σε μεγάλο ποσοστό των επιχορηγήσεων των Δήμων μέσω των 

ΚΑΠ. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων αυτών στον Πίνακ. Π.5 η μείωση ήταν 

απότομη το 2012 σε σχέση με το 2011 και έπειτα από τη ψήφιση του 2ου Μνημονίου 

και των εφαρμοστικών του Νόμων η μείωση των ΚΑΠ ανέρχεται στο ποσοστό του 

29,77%, το 2013 συνεχίστηκε η μείωση κατά 10,47% και στη συνέχεια τα ποσά που 

κατανέμονταν στους ΟΤΑ σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όμως και με 

σημαντική διαφορά σε σχέση με το 2011 ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση 

σε σχέση με τα έτη 2009-2010. Τα αναφερόμενα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται ο 

ΟΤΑ δεν είναι ακέραια καθώς ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 15% ανά μήνα αποδίδεται 

αυτόματα με απόφαση του Υπουργού υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

και του ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και συνεπώς 

στα ταμεία των Δήμων φθάνουν οι επιχορηγήσεις ακόμα πιο μειωμένες. Στα τελευταία 

οικονομικά έτη πριν το ξέσπασμα της κρίσης οι κατανομές των ΚΑΠ (ΦΕΚ 665/21-4-

2011 τ.Β΄) ήταν οι ακόλουθες: 

 

Πίνακας Π.4.: Κατανομές ΚΑΠ πριν την οικονομική κρίση (2009-2010) 

 ΕΤΟΣ 2009 2010 

ΠΟΣΟ (€) 3.019.750.000 2.012.190.760,17 

 

 Το ποσοστό μειώσεων των ΚΑΠ από το 2011 (εφαρμογή του Ν.38252/2010) 

έχει ως εξής: 

 

Πίνακας Π.5.: Μειώσεις ΚΑΠ προς τους ΟΤΑ την πενταετία 2011-2015 

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μείωση 1,41% 29,77% 10,47% 1,58% -1,10% -3,15% 

Συνολική μείωση 

(Μ.Ο. ετών 2011-

2015) 

 

38,98% 
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 Οι μειώσεις στις κατανομές των ΚΑΠ φαίνονται καθαρά και στα διαγράμματα 

Δ.1 και Δ.2 που ακολουθούν την ανάλυση των πινάκων και είναι ενδεικτικά της 

κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στους ΟΤΑ. Κυρίως απεικονίζεται η μεγάλη μείωση 

μεταξύ των ετών 2012-2013 (διάγραμμα Δ.1) και η σταθεροποίηση σε χαμηλότερα 

όμως επίπεδα τα έτη 2014-2016 (διάγραμμα Δ.2)  

 Το εξαχθέν ποσοστό σε σχέση με το 2009 ανέρχεται σε 57,60% στο ποσοστό 

δηλαδή που επικαλούνται σε όλες τις τοποθετήσεις τους οι Δήμαρχοι ανά την 

επικράτεια τονίζοντας το μεγάλο ποσοστό μείωσης των ΚΑΠ προς τους ΟΤΑ. Εάν 

προστεθεί στο ποσοστό αυτό το ανάλογο 15% λόγω των παρακρατήσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω τότε η μείωση σε σχέση πλέον με το 2009 ανέρχεται σε 73% 

αλλά το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόπιστο καθώς περιλαμβάνει και 

τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου ο αριθμός των Δήμων ήταν 910 και των Κοινοτήτων 124 

και συνεπώς η ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν αυξημένη 

ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ΟΤΑ. Με την εφαρμογή του Σχεδίου 

Καλλικράτης η σταδιακή μείωση των ΚΑΠ για τα έτη 2011-2015 βάση τον παραπάνω 

πίνακα ανέρχεται στο ποσοστό του 38,98% και επομένως συμπεραίνουμε από την 

παρούσα μελέτη πως οι ΟΤΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 

βιωσιμότητας όταν έχουν τόσο μεγάλη μείωση των επιχορηγήσεων από τα κονδύλια 

της Γενικής Κυβέρνησης. 

 Η πορεία της μείωσης των επιχορηγήσεων μέσω των ΚΑΠ για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ μπορεί να απεικονιστεί και με το παρακάτω 

διάγραμμα:   
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Διάγραμμα Δ.1. Πορεία μείωσης των ΚΑΠ των ΟΤΑ της χώρας 

 

 

Μηνιαία κατανομή επιχορηγήσεων 

 

Διάγραμμα Δ.2: Μηνιαία κατανομή επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ της Ελληνικής Επικράτειας 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε τα υψηλότερα ποσά επιχορηγήσεων 

που αποδόθηκαν το 2011 με διακύμανση ως προς την πορείας τους (αυξητική τάση έως 

τον Ιούλιο και έπειτα πτωτική πορεία) και τη μεγάλη πτώση το έτος 2012 και 

συγκεκριμένα από το μήνα Ιούλιο. Στη συνέχεια τα έτη 2013-2015 τα ποσά 

σταθεροποιήθηκαν και παρουσίασαν μία ελαφρά αυξητική τάση το 2016. Σε κάθε 

περίπτωση όμως τα ποσά που λαμβάνουν οι ΟΤΑ ως επιχορηγήσεις τα τελευταία έτη 

είναι σημαντικά μειωμένα τόσο ως προς το 2011 και το α΄ εξάμηνο του 2012 ως προς 

και τα έτη 2009-2010 

 

4.2.1. Κατανομές ΚΑΠ στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Η μείωση των ΚΑΠ σε πανελλήνιο επίπεδο είχε ασφαλώς τις επιπτώσεις της και 

στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Από τα στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών του 

δήμου και τους εγκεκριμένους ισολογισμούς των ετών 2011-2015 η χρηματοδότηση 

του Δήμου από τις Κεντρικές Κυβερνήσεις είχε την ακόλουθη πορεία: 

 

Πίνακας Π.6. Μείωση των ΚΑΠ για το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

  

 

Η μείωση των επιχορηγήσεων αποτυπώνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα Δ.3: 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Κ.Α.Π. 9.498.010,96 6.786.719,23 6.905.962,87 6.757.860,82 6.772.516,52 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

0,00% 28,55% -1,76% 2,14% -0,22% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 28,71% 
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Διάγραμμα Δ.3.:Μείωση των επιχορηγήσεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης τα έτη 2011-2015 

 

Και αντίστοιχα η ποσοστιαία μεταβολή ανά έτος στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα Δ.4.: Ποσοστιαία μείωση  των επιχορηγήσεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης τα έτη 2011-

2015 
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 Βάσει των ευρημάτων του πίνακα Π.6 και των διαγραμμάτων Δ.3, Δ.4 

διαπιστώνουμε αμέσως ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ακολούθησε σχεδόν 

κατά την ίδια αναλογία την πορεία μείωσης των ΚΑΠ σε όλους τους ΟΤΑ της 

Ελλάδας. Υπάρχει σημαντική μείωση της τακτικής επιχορήγησης το έτος 2012 και στη 

συνέχεια σταθεροποίηση των επιχορηγήσεων με ελαφρές αυξομειώσεις στα έτη 2013-

2015. Ταυτόχρονα οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Δήμου αυξήθηκαν σημαντικά 

δημιουργώντας έντονα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του. Το σύνολο της 

μείωσης των ΚΑΠ το διάστημα 2011-2015 ανήλθε σε 28,71% ενώ βάσει των 

ευρημάτων του πίνακα Π.5. σε πανελλήνιο επίπεδο η μείωση το ίδιο διάστημα ανήλθε 

σε 38,98%. 

 

4.3. Προσωπικό του Δήμου 

 Με τη ψήφιση των μνημονίων επήλθε σε όλο το δημόσιο τομέα κύμα 

συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι υπό το φόβο της 

επιπλέον μείωσης των πραγματικών τους μισθών αιτήθηκαν συνταξιοδότησης και 

αποχώρησαν από τις υπηρεσίες τους. Το κύμα αποχωρήσεων έπληξε και το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από το 2011 παρόλο που οι 

αρμοδιότητες αυξήθηκαν (π.χ. ίδρυση γραφείου πρόνοιας αρμόδιου για την καταβολή 

προνοιακών επιδομάτων, γραφείων διαφάνειας, πολιτικής προστασίας, διανομές 

τροφίμων κλπ αλλά χωρίς ορισμένο και στελεχωμένο προσωπικό) δεν υπήρξε καμία 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με ειδικότητες σχετικές με τις νέες ανατεθείσες 

αρμοδιότητες οι οποίες είναι αδύνατον να καλυφθούν με το υπάρχον προσωπικό.  

 Οι μεταφορές αρμοδιοτήτων χωρίς την ταυτόχρονη πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού οδηγεί αναγκαστικά στον ορισμό υπαλλήλων με περισσότερα από ένα 

αντικείμενα εργασίας κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις στον τρόπο διεκπεραίωσης των 

εργασιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Στην ανάλυση των στοιχείων που 

επιχειρείται στην παρούσα εργασία δε θα ληφθούν υπόψιν οι προσλήψεις προσωπικού 

ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 ή 5 μηνών) καθώς ο χρόνος απασχόλησης τους είναι 

περιορισμένος και οι προσλήψεις παρόμοιου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων δεν 

ήταν συνεχόμενες στο χρονικό διάστημα 2011-2015 αλλά σποραδικές. Ταυτόχρονα οι 

προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) είναι πλέον ολιγάριθμες και για συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες ανάγκες. 
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Συνεπώς δεν καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου αναλογικά και για το λόγο αυτό 

δεν αναλύονται στην παρούσα έρευνα. 

 

4.3.1. Μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού  

Η πορεία μείωσης του προσωπικού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης φαίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας Π.7.: Κατάσταση προσωπικού Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης την πενταετία 2011-2015 

 

Η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. που παρατηρείται το 2012 δεν 

προήλθε από προσλήψεις προσωπικού αλλά αφορούν υπαλλήλους που απασχολούνται 

στην υπηρεσία μέσω δικαστικών αποφάσεων (8 Δημοτικοί Αστυνόμοι και 5 σχολικοί 

φύλακες). Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και βάσει του 

Ν.4325/2015 επαναπροσλήφθηκαν και μεταγενέστερα μετατέθηκαν σε άλλες Δημόσιες 

Υπηρεσίες (Νοσοκομεία, Φυλακές, Αστυνομικά Τμήματα κλπ) 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η ποσοστιαία μείωση του μόνιμου προσωπικού 

την πενταετία 2011-2015 και ανά έτος είναι η ακόλουθη: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  228 199 168 163 158 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ. 72 84 71 70 75 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

7 7 7 7 7 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0 0 0 0 0 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΣΩ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ) 

0 30 23 9 3 
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Πίνακας Π.8.: Ποσοστιαία μείωση του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2011-

2015 

  

 Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι η μείωση του προσωπικού σωρευτικά στην 

πενταετία 2011-2015 ανέρχεται σε 34,35% και προήλθε κυρίως από το κύμα των 

συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού λόγω του εργασιακού φόβου που κυρίως προήλθε 

από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων ενώ τα δεδομένα και τα ευρήματα αυτά 

απεικονίζονται στο διάγραμμα Δ.4 όπου σύμφωνα με αυτό είναι εμφανής η μείωση που 

ακολουθεί σταθερή τάση τα έτη 2014 και 2015 ενώ είναι μεγάλη στη διετία 2012-2013 

και συμπίπτει με τις μεγάλες μειώσεις στις κατανομές των ΚΑΠ σε όλους του ΟΤΑ 

γενικότερα. Επίσης η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε οδήγησε στην αποχώρηση 

μεγαλύτερου αριθμού τακτικών υπαλλήλων από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Ενδεικτική για την ποσοστιαία μείωση του τακτικού προσωπικού είναι η απεικόνιση 

του διαγράμματος Δ.5 όπου φαίνεται καθαρά η μεγάλη μείωση στη διετία 2012-2013.  

 

Διάγραμμα Δ.4.: Μείωση του προσωπικού του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης την πενταετία 2011-2015 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΤΟΣ 

2012 2013 2014 2015 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  12,72% 15,58% 2,98% 3,07% 
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Διάγραμμα Δ.5: Ποσοστιαία μείωση του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 

 Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτουν σοβαρά στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι το μειωμένο προσωπικό στο Δήμο δεν μπορεί να παρακολουθεί ορθά 

και να εκτελεί στο ακέραιο τις εργασίες που ανατίθενται από τη Διοίκηση και τις 

αρμοδιότητες που μεταφέρονται από την Κεντρική Κυβέρνηση. Μπορεί οποιοσδήποτε 

φυσικά να επικαλεστεί πως ο αριθμός των υπαλλήλων πριν τη μείωση ήταν μεγάλος και 

οι υπάλληλοι υπεράριθμοι με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα αποδοτικότητας αλλά η 

μείωση στην πενταετία 2011-2015 μαζί με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ενδεχομένως δημιουργεί συνθήκες έλλειψης σωστά παραγόμενου έργου 

λόγω των πολύ αυξημένων εργασιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων και όχι λόγω της 

μη αποδοτικής εργασίας των υπαλλήλων.  Η έλλειψη προσωπικού που έχει 

δημιουργηθεί και το σημαντικά μειωμένο μόνιμο προσωπικό (σε ποσοστό 34,35%) 

δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο συγκεκριμένο ΟΤΑ και ειδικότερα στις υπηρεσίες 

που εξυπηρετούν τους πολίτες βρίσκονται σε κλοιό ασφυκτικών προθεσμιών ενώ η 

συγκέντρωση πλέον πολλαπλών αντικειμένων από τους υπαλλήλους έχει ως 

αποτέλεσμα: 
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- Τη μείωση στο χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών παρόλο που πολλές από αυτές 

προσφέρονται πλέον από σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα 

- Αδυναμία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης Τεχνικών έργων αποκλειστικής 

αρμοδιότητας από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας 

- Προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων 

- Προβλήματα στην αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού 

- Καθυστερήσεις στις πληρωμές προμηθευτών  

- Καθυστερήσεις στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων 

- Δυσαρέσκεια των πολιτών σχετικά με την παροχή δημοτικών υπηρεσιών 

 

4.3.2. Μεταβολές στη Μισθοδοσία προσωπικού 

 Στην πενταετία 2011-2015 έγιναν σοβαρές περικοπές στις αποδοχές του 

προσωπικού σε όλο το δημόσιο τομέα αποτέλεσμα της θέσπισης των μνημονιακών 

νόμων. Η μείωση αυτή είχε φυσικά τον αντίκτυπό της και στο προσωπικό του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Ταυτόχρονα με τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων 

που περιγράφηκε παραπάνω οι περικοπές των αποδοχών που αφορούν μόνο τους 

μόνιμους υπαλλήλους (τακτικοί και ΙΔΑΧ) καθώς και τους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 

(θέσεις επιλεγμένες από τη Διοίκηση) αναλύονται παρακάτω: 

Πίνακας Π.9.: Μειώσεις στη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ειδικών θέσεων του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  5.027.526,84 3.847.748,03 3.212.254,99 2.880.517,84 2.791.674,02 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ. 1.668.226,41 1.283.882,86 1.122.714,96 1.062.847,32 1.030.204,53 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

  193.691,06   147.123,64   145.675,82   114.366,07   137.484,00 
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Η ανάλυση γίνεται περισσότερο κατανοητή αν εξαχθούν τα ποσοστά από τις 

ανωτέρω μειώσεις που αφορούν τη χρονική περίοδο 2011-2015 ενώ σύμφωνα με το 

διάγραμμα Δ.6 η μείωση είναι πολύ εμφανής στις κατηγορίες των Τακτικών 

Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.:  

 

Πίνακας Π.10.: Ποσοστιαία μείωση στη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ειδικών 

θέσεων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

  

Συνεπώς η μείωση στους μισθούς τα μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 

ειδικών θέσεων ανέρχεται σωρευτικά στην πενταετία 2011-2015 σε 53,40% για τους 

τακτικούς υπαλλήλους, 43,99% για τους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. και 26,30% για το 

προσωπικό ειδικών θέσεων. Εύκολα η τάση της μισθολογικής μείωσης διαπιστώνεται 

από το παρακάτω διάγραμμα: 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΤΟΣ 

2012 2013 2014 2015 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
23,47% 16,52% 10,33% 3,08% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
53,40% 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ. 
23,04% 12,55% 5,33% 3,07% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
43,99% 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 
24,04% 0,98% 21,49% -20,21% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
26,30% 
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Διάγραμμα Δ.6: Ποσοστιαία μείωση μισθολογικών δαπανών στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας αριθμητικά και ποσοστιαία που 

αναφέρθηκε στον πίνακα Π.9 καθώς και το ποσοστό μείωσης που περιγράφηκε στον 

πίνακα Π.10 και απεικονίστηκε στο διάγραμμα Δ.6 οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους 

που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την οικονομική κρίση:  

α) στις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού και  

β) στη σημαντική μείωση των μισθών και επιδομάτων των υπαλλήλων των 

ΟΤΑ που επιβλήθηκαν από τους εφαρμοστικούς νόμους.  

 

4.4. Ανάλυση επιπτώσεων οικονομικής κρίσης με τη χρήση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

4.4.1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Ισολογισμού  

 Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή 

(περιουσιακά στοιχεία,  τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού). Στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το Ενεργητικό (έσοδα) και στο δεξιό 

το Παθητικό (έξοδα). Στις στήλες του Ενεργητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των 



Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ΟΤΑ. Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 

Κωνσταντίνος Κόγκας 

Α.Μ. 16025  29 
 

λογαριασμών με χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ στις στήλες του Παθητικού μεταφέρονται τα 

στοιχεία των λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο. 

  

 Οι Ισολογισμοί ανάλογα με την περιοδικότητα τους διακρίνονται σε: 

 Τακτικούς, όπου καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνήθως στο 

τέλος κάθε λογιστικής χρήσης (συνήθως την 31/12 του τρέχοντος οικονομικού 

έτους) 

 Έκτακτους, οι οποίοι καταρτίζονται όταν συγχωνεύονται εταιρίες ή όταν 

γίνεται εκκαθάριση τους λόγω πτώχευσης 

 

Στο Δημόσιο οι συντασσόμενοι Ισολογισμοί είναι πάντοτε Τακτικοί. 

 Η κατάρτιση ενός ισολογισμού είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ειλικρίνεια 

2. Σαφήνεια 

3. Συνέπεια 

4. Συγκρισιμότητα 

  

Τηρούμενων των προϋποθέσεων αυτών τα χαρακτηριστικά των ισολογισμών ώστε 

αυτοί να είναι αξιόπιστοι είναι τα εξής: 

 Να καταρτίζεται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών και σχεδίων. 

 Να ακολουθεί την διενέργεια της φυσικής απογραφής. 

 Να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα. 

 Να περιέχει λογαριασμούς με σαφείς τίτλους. 

 Οι λογαριασμοί να είναι ταξινομημένους σε ομάδες. 

 Να παρουσιάζει πάνω από μία λογιστικές χρήσεις για σύγκριση. 

 Να δίνονται όπου χρειάζεται οι αναγκαίες οικονομικές πληροφορίες για την 

ικανοποίηση της βασικής λογιστικής αρχής της πλήρους γνωστοποίησης 

 Να φαίνεται η επωνυμία της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται ο Ισολογισμός 

 Να φαίνεται η νομική μορφή της 

 Να φαίνεται το αντικείμενο της δραστηριότητας της 

 Να φαίνεται ο τίτλος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Να φαίνεται το είδος του Ισολογισμού 

 Να φαίνεται η ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού 
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 Να φαίνεται η λογιστική χρήση που καλύπτεται 

 Να φαίνεται η νομισματική μονάδα 

 Να φαίνονται οι ενδείξεις Ενεργητικό και Παθητικό 

Σύμφωνα με το Ν.4072/2012 οι Ισολογισμοί όλων των Οργανισμών 

(συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο) 

  

4.4.2. Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων με βάση τους Ισολογισμούς Χρήσης 

 Μία πιο λεπτομερής και κατατοπιστική ανάλυση για την επίπτωση της μείωσης 

των εισερχόμενων πόρων προς τους ΟΤΑ τα έτη 2011-2015 εξάγεται από την εξέταση 

των Ισολογισμών χρήσης που υποχρεωτικά πρέπει να συντάσσουν και να αναρτούν οι 

ΟΤΑ κάθε χρόνο. Για την ανάλυση των Ισολογισμών επιλέχθηκε ο Δήμος 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 

συγκεκριμένος Δήμος παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία σε κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, υψηλούς δείκτες ανεργίας, μεγάλη πτώση στα έσοδα από 

επιχορηγήσεις, έκτακτα έσοδα και απαιτήσεις. Στην ανάλυση των Ισολογισμών είναι 

πολύ σημαντικό να εξάγουμε οικονομικούς δείκτες και από εκεί να συμπεράνουμε κατά 

πόσο ένας ΟΤΑ είναι βιώσιμος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα αποτελέσματα δεν 

είναι πλήρως δεσμευτικά διότι κάθε Επιχείρηση / Οργανισμός έχει δικό του τρόπο 

έκδοσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κυρίως όσον αφορά τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων.  

 

4.5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 Στην ανάλυση των Ισολογισμών Χρήσης και προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα για την Οικονομική κατάσταση ενός ΟΤΑ πρέπει να περιγράψουμε και 

να εξετάσουμε τους Χρηματοοικονομικούς δείκτες. Οι κυριότεροι δείκτες και η 

σημασία από τη χρήση τους είναι οι ακόλουθοι: 

 

4.6. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

4.6.1. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) εξετάζουν την ικανότητα της 

επιχείρησης / οργανισμού να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προκύπτουν, κυρίως, από αγορές πρώτων υλών και 
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εμπορευμάτων με πίστωση, έκδοση χρεογράφων και δάνεια διάρκειας μικρότερης του 

έτους και θα πρέπει να εξυπηρετούνται από το κυκλοφορούν ενεργητικό, το οποίο 

αποτελείται, κυρίως, από το ταμείο, τα αποθέματα και τις απαιτήσεις από τους πελάτες. 

Ουσιαστικά, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι απαιτήσεις 

και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχουν ίδιο χρόνο 

ρευστοποίησης μεταξύ τους και αντίστοιχο με αυτόν των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Οι βασικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας και αυτοί που μας αφορούν 

περισσότερο και θα αναλύσουμε παρακάτω είναι οι δείκτες Γενικής και Άμεσης 

Ρευστότητας και ο δείκτης Διαθεσίμων.  

 Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current ratio) υπολογίζεται διαιρώντας το 

κυκλοφορούν ενεργητικό (ή κεφάλαιο κίνησης) με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Γενική Ρευστότητα: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις, στον αριθμητή του κλάσματος περιέχονται μόνο τα 

βασικά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και συγκεκριμένα το ταμείο και τα 

ταμειακά ισοδύναμα, οι απαιτήσεις και τα αποθέματα. 

 

 Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Ένας δείκτης της τάξης του 2 δηλώνει πως η αξία των ρευστών και των 

ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είναι διπλάσια από την αξία 

των υποχρεώσεων που θα πρέπει να αποπληρωθούν στο επόμενο έτος. Γενικότερα, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν το δείκτη τουλάχιστον στα επίπεδα της μονάδας, 

έτσι ώστε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού να μπορεί να καλύψει όλες τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ένας δείκτης μεγαλύτερος της μονάδας προσδίδει μια 

μεγαλύτερη ασφάλεια αναφορικά με την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις της σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

 Για τον προσδιορισμό του αποδεκτού επιπέδου του δείκτη, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και το επίπεδο κινδύνου 

που είναι πρόθυμες να δεχτούν. Υψηλές τιμές του δείκτη πιθανώς να καταδεικνύουν 

αναποτελεσματική διαχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού ή των μηχανισμών 
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βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ενδέχεται να 

δεσμεύει πόρους σε στοιχεία που δεν δημιουργούν αξία (ταμείο και αποθέματα), να 

παρέχει μεγάλη πίστωση στους πελάτες της και άρα να αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο 

ή να  αδυνατεί να διαπραγματευτεί ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής με τους 

προμηθευτές της. Αντιθέτως, χαμηλές τιμές του δείκτη μπορεί να αντανακλούν 

προβλήματα ρευστότητας, ωστόσο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ευέλικτου κύκλου 

του κεφαλαίου κίνησης (working capital cycle) με ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 

και αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.   

 

4.6.2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick or Acid ratio) υπολογίζεται διαιρώντας 

το άθροισμα του ταμείου και των ταμειακών ισοδύναμων και των απαιτήσεων με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.   

 

Η διαφορά μεταξύ του δείκτη Άμεσης Ρευστότητας και του δείκτη Γενικής 

Ρευστότητας συνίσταται στο ότι ο πρώτος επικεντρώνεται στα πιο εύκολα και άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού, δίνοντας έτσι μία καλύτερη εικόνα για την 

ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στο 

δείκτη Άμεσης Ρευστότητας δεν λαμβάνονται υπόψη, κυρίως, τα αποθέματα, αλλά ούτε 

τα προπληρωμένα έξοδα και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο λόγος 

εξαίρεσης των αποθεμάτων από το δείκτη προκύπτει αφενός από το διαχωρισμό τους σε 

πολλά και διάφορα είδη και αφετέρου από το ότι δεν πωλούνται αποκλειστικά τοις 

μετρητοίς αλλά και με πίστωση, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις και όχι το ταμείο. 

Τα προπληρωμένα έξοδα (προκαταβολές) εξαιρούνται από το δείκτη καθώς δεν 

υποδηλώνουν χρηματική απαίτηση αλλά απαίτηση έναντι τρίτων για παροχή 

υπηρεσιών, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογία, παρόλο που εντάσσεται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό, απομειώνεται σε πολλά έτη και άρα δεν συμβάλλει στο επίπεδο 

ρευστότητας της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω, ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

υπολογίζεται και ως εξής: 
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 Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση / 

οργανισμό επαρκή κάλυψη έναντι του κινδύνου ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη το 

βαθμό αβεβαιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η ζήτηση 

για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης είναι σταθερή και προβλέψιμη, ο 

δείκτης μπορεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Αντιθέτως, όταν το περιβάλλον είναι 

ρευστό και η μεταβλητότητα των ταμειακών ροών μεγάλη, είναι προτιμότερο ο δείκτης 

να διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα. Γενικότερα, ένας δείκτης ίσος με τη μονάδα 

θεωρείται ικανοποιητικός, καθώς αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση μπορεί να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας τα ρευστά και 

τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της.   

 Υψηλές τιμές του δείκτη Άμεσης Ρευστότητας είναι προτιμότερες καθώς 

καταδεικνύουν φερεγγυότητα, ωστόσο πέρα από κάποιο αποδεκτό όριο αποτελούν 

ένδειξη αναποτελεσματικής διαχείρισης των διαθεσίμων και των πελατών. Σε 

περίπτωση που μία επιχείρηση έχει πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμα θα πρέπει επιδιώκει 

την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων που θα δημιουργούν αξία, ενώ εάν κάτι 

τέτοιο δεν καθίσταται εφικτό τότε τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέφονται στους 

μετόχους είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε μέσω της επαναγοράς μετοχών. Επεκτατική 

πιστωτική πολιτική προς τους πελάτες συνεπάγεται αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και 

υψηλές επισφάλειες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ζημίες και να επιδεινώνεται το 

επίπεδο ρευστότητας της επιχείρησης. Αντιθέτως, χαμηλές τιμές του δείκτη πιθανώς να 

υποδηλούν υψηλό ρίσκο και αβεβαιότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Μάλιστα, σε περίπτωση που τα στοιχεία του κυκλοφορούν ενεργητικού 

δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των άμεσων υποχρεώσεων της επιχείρησης, τότε θα 

πρέπει είτε να εκδοθεί νέο χρέος είτε να ρευστοποιηθούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Χαμηλές τιμές του δείκτη είναι αποδεκτές όταν οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι 

σταθερές και, κυρίως, όταν η επιχείρηση έχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο, γεγονός που 

της επιτρέπει να επιτυγχάνει υψηλή πίστωση, τόσο σε χρηματική αξία όσο και σε 

διάρκεια, από τους προμηθευτές της 

 

4.6.3. Δείκτης Διαθεσίμων 

 Ο δείκτης Διαθεσίμων (Cash ratio) υπολογίζεται διαιρώντας το ταμείο και τα 

ταμειακά διαθέσιμα με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
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 Το ταμείο περιλαμβάνει τα ρευστά διαθέσιμα, ενώ στα ταμειακά ισοδύναμα 

συμπεριλαμβάνονται τα χρεόγραφα που μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα και 

γρήγορα, όπως έντοκα γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, 

συμφωνίες επαναγοράς και βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Γενικότερα, για να 

συμπεριληφθεί ένα στοιχείο στα ταμειακά ισοδύναμα θα πρέπει να: 

 είναι βραχυπρόθεσμο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να λήγει σε λιγότερο από 3 

μήνες, 

 είναι εύκολα ρευστοποιήσιμο, συνθήκη που ικανοποιείται όταν οι πιθανοί 

αγοραστές είναι εύκολα διαθέσιμοι, 

 μπορεί να ρευστοποιηθεί σε μία δεδομένη τιμή η οποία θα είναι γνωστή και δεν 

θα μεταβάλλεται σημαντικά, 

 είναι χαμηλού κινδύνου (για το λόγο αυτό οι κοινές μετοχές δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα αν και μπορούν να 

ρευστοποιηθούν άμεσα). 

 Ο δείκτης Διαθεσίμων είναι ο πιο αυστηρός και συντηρητικός δείκτης 

ρευστότητας και φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης / οργανισμού να 

αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  άμεσα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 

τα ρευστά διαθέσιμα που κατέχει. Το αποδεκτό επίπεδο του δείκτη εξαρτάται από το 

ύψος, την ποιότητα και την Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των εισπρακτέων λογαριασμών, 

το είδος των αποθεμάτων και τη διάρκεια των πιστώσεων που παρέχονται από τους 

προμηθευτές. Οι επιχειρήσεις καλούνται να εμφανίζουν ένα δείκτη που δεν θα 

επιτρέπει την αμφισβήτηση της ικανότητας ρευστότητάς τους και ταυτόχρονα δεν θα 

δημιουργεί την εντύπωση αναποτελεσματικής λειτουργίας τους. 

 Υψηλές τιμές του δείκτη Διαθεσίμων είναι επιθυμητές από προμηθευτές και 

δανειστές, καθώς αποτελεί ισχυρή θετική ένδειξη για το επίπεδο ρευστότητας της 

επιχείρησης / οργανισμού. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμή της, 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει καλύτερους όρους στις συμφωνίες με τα διάφορα 

συναλλασσόμενα μέρη. Από την άλλη, η διακράτηση υψηλών ρευστών διαθεσίμων 

υποδηλώνει περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης ή ατολμία στην πραγματοποίηση νέων 

επενδυτικών σχεδίων. Εταιρίες με υψηλό δείκτη Διαθεσίμων αποτελούν πιθανούς 

στόχους συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς οι εταιρίες-αγοραστές σκοπεύουν να 
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εκμεταλλευτούν τα ρευστά διαθέσιμα και να χρηματοδοτήσουν τις δικές τους 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντιθέτως, χαμηλές τιμές του δείκτη πιθανώς να 

εγείρουν αμφιβολίες αναφορικά με την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί 

λειτουργικές ταμειακές ροές και να εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η δυνατότητα αποπληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Ωστόσο, επιχειρήσεις που έχουν σταθερές 

λειτουργικές ταμειακές ροές, υψηλή ποιότητα εισπρακτέων λογαριασμών και μεγάλη 

πίστωση μπορούν να εμφανίζουν χαμηλούς δείκτες δίχως να επηρεάζεται αρνητικά η 

ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.      

 

4.7. Ισολογισμοί του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Στην ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουμε να 

ερμηνεύσουμε την επιρροή των Μνημονίων και τις επιπτώσεις τους στου ΟΤΑ μέσω 

της ανάλυσης των Ισολογισμών δείγματος Καλλικρατικών Δήμων την πενταετία 2011-

2015. Εκτός από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που πρέπει να εξάγουμε και να 

διαπιστώσουμε το μέγεθος της πίεσης που ασκείται από τις δεσμεύσεις-υποχρεώσεις 

τήρησης των όρων των Μνημονίων και τήρησης των άρθρων από τους εφαρμοστικούς 

νόμους, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν ανά έτος συγκεκριμένα οικονομικά 

μεγέθη που απεικονίζονται στους Ισολογισμούς έναρξης - λήξης και αφορούν: 

1) έσοδα από επιχορηγήσεις 

2) έκτακτα έσοδα 

3) έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

4) έξοδα από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 Από τα μεγέθη αυτά προκύπτει δείκτης αυξομείωσης εσόδων / εξόδων - 

υποχρεώσεων και μας βοηθά να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία 

των Οικονομικών καταστάσεων του δείγματος ΟΤΑ που εξετάζουμε. Στην περίπτωση 

του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης καταρτίστηκαν πίνακες κατανομής των 

εξεταζόμενων ποσών ως ακολούθως: 
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1) ΕΣΟΔΑ 

Πίνακας Π.11: Έσοδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (2011-2015) 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 9.498.010,96 6.786.719.23 6.905.962,87 6.757.860,62 6.772.516,52 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6.388.796,86 5.907.406,97 6.109.035,78 5.553.044,07 5.666.099,87 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.956.456,20 3.298.379,20 2.301.022,73 2.515.941,35 1.895.763,88 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.632.327,57 1.611.802,03 1.907.951,60 1.921.243,15 2.235.439,57 

ΣΥΝΟΛA 
20.475.591,59 

 

17.604.307,43 

 

17.223.972,98 

 

16.748.089,19 

 

16.569.819,84 

 

  

2) ΕΞΟΔΑ 

Πίνακας Π.12: Έξοδα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

 Από την καταρχήν ανάλυση των παραπάνω πινάκων (Π.11, Π.12) προκύπτει 

πως είναι πολύ σημαντική η μείωση των ΚΑΠ προς το Δήμο και ακολουθεί γενικά την 

πτωτική πορεία των κατανομών των Επιχορηγήσεων σε όλους τους ΟΤΑ της Ελλάδας. 

Ως έτος εκκίνησης θεωρούμε στη μελέτη το 2011 (Ενοποίηση των πρώην Δήμων 

Αμπελοκήπων και Μενεμένης) και καταληκτικό το 2015 αφού στο τρέχον έτος (2016) 

ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3.888.423,22 3.391.248,08 1.972.192,90 2.923.724,01 1.967.576,53 

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

4.277.333,34 3.649.189,46 3.062.057,68 2.556.550,51 2.774.719,81 

ΣΥΝΟΛΑ 
8.165.756,56 

 

7.040.437,54 

 

5.034.250,58 

 

5.480.274,52 

 

4.742.296,34 
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δεν έχουμε οριστικοποιημένα στοιχεία. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραπάνω 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

- Οι επιχορηγήσεις στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης μεταξύ των ετών 2011-2015 

σημειώνουν κάμψη που ανέρχεται σε ποσοστό 28,70%.  

- Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 11,31% 

-  Τα έκτακτα έσοδα μειώθηκαν κατά 35,88% 

- Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 36,95% 

- Το σύνολο των εσόδων του δήμου φαίνεται μειωμένο συνολικά στο χρονικό διάστημα 

2011-2015 κατά 19,08% 

 Από την άλλη μεριά τα έξοδα σημειώνουν σημαντική κάμψη στο ίδιο χρονικό 

διάστημα και αναλύονται ως εξής:  

- Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί κατά 49,40%  

- Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 35,13% 

- Το σύνολο των εξόδων του Δήμου μειώθηκε σημαντικά στην πενταετία 2011-2015 

κατά 41,92%. 

  Μέσω διαγραμμάτων (Δ.7, Δ.8, Δ.9) οι προηγούμενες αναλύσεις φαίνονται 

όπως παρακάτω: 
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Διάγραμμα Δ.7.: Μεταβολή των εσόδων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης το διάστημα 2011-2015 

 

 

Διάγραμμα Δ.8.: Μεταβολή των εξόδων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης το διάστημα 2011-2015 
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Διάγραμμα Δ.9.: Πορεία Εσόδων και Εξόδων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 

Με βάση λοιπόν τους πίνακες Π.11, Π,12 και τα διαγράμματα Δ,7, Δ.8, Δ.9 

είναι φανερή η κάμψη σε όλα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης και μέσω των γραφημάτων φαίνεται πολύ καθαρά η εντυπωσιακή πτώση 

των εσόδων στο χρονικό διάστημα από τις αρχές του 2011 έως και τα τέλη του 2012. 

Την ίδια στιγμή παρατηρείται στο ίδιο και λίγο μεταγενέστερο χρονικό διάστημα η 

μεγάλη πτώση των εξόδων στην προσπάθεια του Δήμου να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

που προέκυψαν από τις διαδοχικές ψηφίσεις εφαρμοστικών νόμων των Μνημονίων. 

Περικόπηκαν σημαντικά δαπάνες μέσω της μη πρόσληψης νέου προσωπικού (κυρίως) 

και δευτερευόντως μέσω των μαζικών αποχωρήσεων προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης. Ακολούθησε μείωση εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα  

 Εδώ θα πρέπει να τονιστούν και να αναλυθούν ιδιαίτερα κάποια από τα μεγέθη 

που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό χωριστά και να αναζητηθούν οι λόγοι για τους 

οποίους υπήρξε μεταβολή στα συγκεκριμένα μεγέθη 

α. Έσοδα από ΚΑΠ: Η μείωση των εσόδων από τις Κρατικές επιχορηγήσεις έχει ήδη 

αναλυθεί και προκύπτει φυσικά από την υποχρέωση του Κράτους να μειώσει τις 

δαπάνες προς την Τοπική αυτοδιοίκηση 

β. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
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γ. Έκτακτα έσοδα. 

δ. Έσοδα από απαιτήσεις. Η τήρηση των όρων των Μνημονίων δημιούργησε 

προβλήματα στην είσπραξη οφειλομένων από παρελθόντα έτη. Η Διοίκηση του Δήμου 

παρακάμπτοντας το πολιτικό κόστος έκανε άμεσα απαιτητές οφειλές προηγουμένων 

ετών ενώ εντάχθηκαν πολλοί οφειλέτες στο νόμο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.  

ε. Έξοδα από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε μία προσπάθεια να εξορθολογιστούν 

οι δαπάνες και τα έξοδα, η Διοίκηση προχώρησε σε κινήσεις απεμπλοκής από 

μακροχρόνια τραπεζικό δανεισμό και τα κατάφερε μέσω αναχρηματοδότησης δανείων 

και επέκτασης των όρων των υπαρχόντων δανείων είτε με επιμήκυνσή τους είτε με 

υπογραφή νέων πιο συμφερουσών όρων αποπληρωμής με τις πιστώτριες τράπεζες. 

Αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών ήταν να υπάρξει μεγάλη μείωση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 35,13%.  

στ. Έξοδα από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 

ακολούθησαν αυτόματα την πορεία μείωσης των ΚΑΠ καθώς αφορούν κυρίως 

καταβολές μισθοδοσίας και εξόδων διοικητικής λειτουργίας των υπαλλήλων του 

Δήμου. Επίσης έγινε προσπάθεια να εξοφληθεί μεγάλο μέρος των οφειλόμενων στους 

προμηθευτές από τα παρελθόντα οικονομικά έτη και στους διάφορους πιστωτές. Στην 

πραγματικότητα η εξόφληση οφειλομένων σε προμηθευτές και πιστωτές καθιστά το 

Δήμο περισσότερο φερέγγυο σε μελλοντικές ανάγκες προμηθειών και σε επιλογή 

προμηθευτών φερέγγυων στην αγορά και με καλύτερης ποιότητας προϊόντα. Παρόλα 

αυτά η ανάγκη περαιτέρω μείωσης των εξόδων δημιουργεί δυσλειτουργίες ως προς την 

ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών υπηρεσιακών και κοινωνικών. Ναι μεν η 

διαδικασία επιλογής προμηθευτών γίνεται πλέον με περισσότερο αυστηρά κριτήρια 

γεγονός που αυξάνει την ποιότητα των αγαθών που προμηθεύεται ο δήμος αλλά και 

των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά σε σημαντικά μειωμένα αγαθά και υπηρεσίες. 

 Πρέπει να τονιστεί πως μέσα στα έξοδα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και 

έκτακτες δαπάνες που αφορούν κυρίως δικαστικές αποφάσεις. Οι ΟΤΑ προκειμένου να 

εκτελέσουν έργα υποδομής τοπικού ή και υπερτοπικού χαρακτήρα, να κατασκευάσουν 

σχολεία ή χώρους αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

απαλλοτριώσουν ιδιωτικές εκτάσεις και να καταβάλλουν τα έξοδα στους θιγόμενους 

ιδιώτες έπειτα από δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις όπου ιδιώτες 

που δεν έχουν ικανοποιηθεί από το ύψος των δεδικασμένων αποζημιώσεων 
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προσφεύγουν στα Εφετεία προκειμένου να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα 

κάνοντας μάλιστα την αποζημίωση για τη δαπάνη άμεσα απαιτητή. Τέτοιες περιπτώσεις 

δημιουργούν επιπλέον προβλήματα ρευστότητας στους ΟΤΑ και πολλές φορές οι 

Δήμοι προκειμένου να εξοφλήσουν τη δαπάνη απαλλοτριώσεων αναγκάζονται να 

περικόψουν δαπάνες που αφορούν κοινωνική πολιτική, προστασία του περιβάλλοντος, 

οικολογικές δράσεις, καταβολή προνοιακών επιδομάτων, εξόφληση προμηθευτών κλπ. 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα της ανάλυσης δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί η 

βιωσιμότητα του συγκεκριμένου Δήμου. Θα πρέπει να γίνει και περαιτέρω ανάλυση 

στοιχείων μέσω της περιγραφής των χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι πολύ σημαντικοί όπως τονίστηκε και παραπάνω 

καθώς δείχνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα μιας επιχείρησης / οργανισμού να 

εισπράττει έσοδα και να τα διαθέτει ως δαπάνες με τρόπο ορθολογικό στους τομείς 

δραστηριότητας που την αφορούν.  

 Οι τύποι των δεικτών αναλύθηκαν παραπάνω. Στη συνέχεια θα γίνει ο 

υπολογισμός τους με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των Ισολογισμών. 

 

4.8. Οικονομικές Καταστάσεις Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2011-2015 

 

 Παρακάτω παρατίθενται οι Ισολογισμοί χρήσης του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης για τα έτη 2011-2015 και ακολουθεί η λεπτομερής ανάλυση των 

αριθμητικών τους δεικτών. 

 

4.8.1. Ανάλυση δεικτών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 Αναλύσαμε προγενέστερα πως ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας υπολογίζεται με 

δύο τύπους: 

α) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις και 

β) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας = Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα + Απαιτήσεις + 

Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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 Συνεπώς με βάση το (α) ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας για τα έτη 2011-2015 

και με βάση τους ανάλογους υπολογισμούς θα έχει τις ακόλουθες τιμές: 

2011: 2.959.846,97/3.888.423,22 = 0,76 

2012: 3.148.348,92/3.391.248,08 = 0,93 

2013: 3.237.147,53/1.972.192,90 = 1,64 

2014: 2.944.042,13/2.923.724,01 = 1,01 

2015: 3.082.604,46/1.967.576,53 = 1,57 

 Αντίστοιχα με βάση το (β) ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας για τα έτη 2011-

2015 και με βάση τους ανάλογους υπολογισμούς θα έχει τις ακόλουθες τιμές: 

2011: 6.150,06+846.848,01+1.632.327,57+130.142,44/3.888.423,22 = 0,67 

2012: 5.985,91+2.074.180,90+1.611.602,03+130.280,57/3.391.248,08 = 1,13 

2013: 7.832,13+2.634.807,16+1.907.951,60+143.248,99/1.972.192,90 = 2,38 

2014: 16.901.12+2.455.098,71+1.921.243,15+95.135,36/2.923.724,01 = 1,54 

2015: 13.858,61+2.307.489,08+2.235.439.57+92.485,23/1.967.576,53 = 2,36 

 

γ) Δείκτης άμεσης ρευστότητας: Ταμείο + Ταμειακά Ισοδύναμα + Απαιτήσεις / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Με βάση τον ανωτέρω τύπο ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την πενταετία 2011-2015 διαμορφώνεται ως εξής: 

2011: Άμεση Ρευστότητα =  = 6.150,06 + 846.846,01 + 

1.632.327,57 / 3.888.423,22 = 0,64 

2012: Άμεση Ρευστότητα =  = 5.985,91 + 2.074.180,90 

+ 1.611.602,03 / 3.391.248,08 = 1,09 
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2013: Άμεση Ρευστότητα =  = 7.832,13 + 2.634.807,16 

+ 1.907.951,60 / 1.972.192,90 = 2,31 

2014: Άμεση Ρευστότητα = =16.901,12 + 2.455.098,71 

+ 1.923.243,15 / 2.923.724,01 = 1,50 

2015: Άμεση Ρευστότητα =  =13.858,61 + 

2.307.489,08 + 2.235.439,57 / 1.967.576,53 = 2,32 

 

δ) Δείκτης διαθεσίμων: Ταμείο + Ταμειακά διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Με βάση τον ανωτέρω τύπο ο Δείκτης Διαθεσίμων του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης για την πενταετία 2011-2015 διαμορφώνεται ως εξής: 

2011:  Διαθέσιμα = = 6.150,06 + 846.846,01 / 

3.888.423,22 = 0,22 

2012:  Διαθέσιμα = = 5.985,91 + 2.074.180,90  / 

3.391.248,08 = 0,61 

2013:  Διαθέσιμα = = 7.832,13 + 2.634.607,16 / 

1.972.192,90 = 1,34 

2014:  Διαθέσιμα = = 16.901,12 + 2.455.098,71 / 

2.923.724,01 = 0,85 

2015:  Διαθέσιμα = = 13.858,61 + 2.307.489,08  / 

1.967.576,53 = 1,18 
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Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να απεικονιστούν στους ακόλουθους πίνακες 

Π.13, Π.14 και στα διαγράμματα Δ.10, Δ.11, Δ12: 

 

Πίνακας Π.13: Δείκτες Γενικής Ρευστότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΟΣ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

0,76 0,93 1,64 1,01 1,57 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 
0,67 1,13 2,38 1,54 2,36 

 

 

Διάγραμμα Δ.10: Πορεία του δείκτη Γενικής Ρευστότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 2011-2015 
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Πίνακας Π.14: Δείκτες Άμεσης Ρευστότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2011-2015 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΜΕΣΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,64 1,09 2,31 1,50 2,32 

 

 

Διάγραμμα Δ.11: Πορεία του δείκτη Άμεσης Ρευστότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 2011-2015 

 

Πίνακας Π.15: Δείκτες Διαθεσίμων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2011-2015 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,22 0,61 1,34 0,85 1,18 
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Διάγραμμα Δ.12: Πορεία του δείκτη Διαθεσίμων Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 2011-2015 

 

 Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω πίνακες και διαγράμματα διαπιστώνουμε 

ότι οι δείκτες γενικής ρευστότητας ουσιαστικά συμβαδίζουν. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων προκύπτει σημαντική διακύμανση των δεικτών γενικής Ρευστότητας 

στην πενταετία 2011-2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια μείωσης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του δήμου προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα 

ταμειακής ρευστότητας στο μέλλον. Η μείωση των υποχρεώσεων προέρχεται από την 

αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Ενώ όμως η 

μείωση των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων δημιουργεί ένα αίσθημα ευφορίας και 

σωστής-χρηστής διαχείρισης καθώς η Υπηρεσία απεμπλέκεται σταδιακά από 

μακροχρόνιο δανεισμό, η μείωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και 

πιστωτές δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προς όφελος του Δήμου. Από τη μία πλευρά 

υπάρχει ελάφρυνση των υποχρεώσεων καθώς αποπληρώνονται ανεξόφλητα τιμολόγια 

ενώ από την άλλη είναι φανερό πως έχουν γίνει σοβαρές περικοπές σε δαπάνες κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας. Οι δαπάνες αυτές αφορούν προμήθειες αγαθών απαραίτητων 

για τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η 

προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών. Ο 

Δήμος λειτουργεί αυτή τη στιγμή με συστήματα και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που 
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έχουν μέσο όρο λειτουργίας μεγαλύτερο των 6 ετών και μόλις το 2016 έχει προβλεφθεί 

η προμήθεια καινούριων μηχανημάτων που θα αντικαταστήσουν τα πεπαλαιωμένα. Τα 

υπάρχοντα συστήματα δυσχεραίνουν τη λειτουργία υπηρεσιών αιχμής όπως λ.χ. ΚΕΠ 

και Δημοτολόγια που έχουν άμεση επαφή με το κοινό και πρέπει να λειτουργούν 

αδιάλειπτα. Πολλές φορές η δυσλειτουργία που παρουσιάζουν δημιουργεί πρόβλημα 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθυστερήσεις και εκνευρισμό ενώ ταυτόχρονα η 

επισκευή τους και η συχνή αλλαγή ανταλλακτικών κοστίζουν σε εργατοώρες 

αυξάνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα επισκευής σε ένα περιβάλλον που απαιτεί ολοένα και 

περισσότερη λιτότητα. 

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται πως ο δείκτης άμεσης ρευστότητας έχει 

διακυμάνσεις στις τιμές του (όπως και ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας) 

σταθεροποιούμενος πάντως σε τιμές >=1 με εξαίρεση το 2011 κάτι που σημαίνει ότι 

παρά τη σκληρή λιτότητα ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης είναι προς το παρόν 

καλυμμένος προς τον κίνδυνο ρευστότητας και αποπληρωμής υποχρεώσεων ενώ 

ταυτόχρονα αυτό καταδεικνύει πως παρά το πολύ ρευστό και δυσμενές περιβάλλον έχει 

μεγάλη φερεγγυότητα.  

Αυτή όμως η φερεγγυότητα αφορά ρευστότητα σε μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα καθώς οι χαμηλές τιμές του δείκτη διαθεσίμων καταδεικνύουν αυτό ακριβώς 

που αντιμετωπίζουν όλοι οι ΟΤΑ στα χρόνια των μνημονίων ανεξαρτήτου διαχείρισης: 

ότι δηλαδή οι υποχρεώσεις εξοφλούνται με αργούς ρυθμούς και οπωσδήποτε όχι σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει πως η Διοίκηση θα πρέπει να επιλέγει να 

πληρωθούν πιο γρήγορα οι πιο επείγουσες δαπάνες και οι υπόλοιπες σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Συνεπώς υπάρχει αδυναμία να εξοφλούνται άμεσα οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις καθώς μόνο στα έτη 2013 και 2015 ο σχετικός δείκτης έχει τιμή 

μεγαλύτερη από τη μονάδα. Η ιδανική τιμή του όπως έχει αναφερθεί θα ήταν ο δείκτης 

να έχει τιμή πάντοτε >=1. Σε περίπτωση που ο Δήμος επέλεγε να αποπληρώνει 

υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από τα ταμειακά του διαθέσιμα τότε θα 

υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην αποπληρωμή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως π.χ. 

των δανείων που έχουν χορηγηθεί στο Δήμο δημιουργώντας στην περίπτωση αυτή 

«πιστωτικό γεγονός» εντός της υπηρεσίας διότι οι τράπεζες θα απαιτούσαν έντοκη 

εξόφληση ανεξόφλητων ποσών δανείων και τόκους υπερημερίας.  
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4.8.2. Ανάλυση των Ταμειακών Απολογισμών του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης για την πενταετία 2011-2015. 

  

 Οι Ταμειακοί απολογισμοί ψηφίζονται στο τέλος της χρονιάς και λαμβάνονται 

υπόψιν τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους. Διακρίνονται σε 

απολογισμούς εσόδων και απολογισμούς εξόδων χωρισμένους σε κωδικούς που 

αντλούν στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τα απολογιστικά 

στοιχεία είναι τα πραγματικά στοιχεία εσόδων - εξόδων μίας υπηρεσίας καθώς 

καταγράφουν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και δαπανήθηκε σε ένα οικονομικό 

έτος ανά κωδικό χρέωσης. Από την καταγραφή αυτή θα προκύψει είτε θετικό 

αποτέλεσμα από τη σύγκριση εσόδων - εξόδων (χρηματικό υπόλοιπο) ή ζημία που θα 

μεταφερθεί σε νέο έτος.  

 Κάθε κύριος κωδικός εσόδων - εξόδων αποτελεί ξεχωριστή μονάδα και 

αναλύεται σε υποκατηγορίες. Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να αναλύσουμε και να 

επικεντρωθούμε ουσιαστικά σε δύο κύριες ομάδες κωδικών εσόδων: Τα έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητα-ηλεκτροφωτισμού) και τα έσοδα από το Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Ο λόγος που εξετάζουμε τους συγκεκριμένους κωδικούς 

είναι πως αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για έναν ΟΤΑ εκτός από τις 

τακτικές χρηματοδοτήσεις από τη Γενική Κυβέρνηση μέσω των ΚΑΠ και των 

επιχορηγήσεων για την κάλυψη αναγκών των σχολείων. Στον κωδικό 03 εγγράφονται 

όλα τα έσοδα που έχουν ανταποδοτικότητα δηλαδή παροχές υπηρεσιών για την 

κάλυψη της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται 

για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της καθαριότητας που παρέχουν τις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες προς τους δημότες. Εφόσον οι εφαρμογές των μνημονίων έχει συμπιέσει τα 

εισοδήματα των πολιτών, αυτό θα πρέπει να σημαίνει πως πολλοί από αυτούς επιλέγουν 

να κόβουν την ηλεκτροδότηση κατοικιών και να αφήνουν τις οικίες τους κενές. Επίσης 

η αύξηση της ανεργίας και η σοβαρή μείωση της κατανάλωσης έχουν επιφέρει και το 

κλείσιμο καταστημάτων που απέδιδαν τέλη υπέρ του Δήμου για καθαριότητα και 

φωτισμό.  

 Τα τέλη αυτά αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. 

Πρακτικά και χωρίς ηλεκτροδότηση οικιών και καταστημάτων τα ανταποδοτικά τέλη 

μειώνονται και συνεπώς μειώνεται και η ικανότητα ενός ΟΤΑ να παρέχει σωστές 
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υπηρεσίες προς τους πολίτες του με το υπάρχον προσωπικό και επομένως είτε θα 

πρέπει να μειώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είτε να μειώσει τους 

μισθούς και τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία καθαριότητας.  

 Στον κωδικό 04 εγγράφονται τα έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το 

οποίο καταβάλλουν οι πολίτες μέσω της ΔΕΗ στους ΟΤΑ. Εγκαταλελειμμένες οικίες ή 

κλειστά καταστήματα ή αιτήσεις δημοτών προς τη ΔΕΗ για διακοπή της παροχής 

ρεύματος μειώνουν σημαντικά και αυτό το έσοδο. 

 

03: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

044: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 

 Οι παραπάνω λογαριασμοί αναλύονται σε υποκατηγορίες  

03: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

031: Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

0311: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 

0311.01: Τέλη καθαριότητας οικιών και καταστημάτων 

0311.02: Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας Κ.Α.Θ. 

0311.03: Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας από υποσταθμούς της Δ.Ε.Η. 

0313: Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 

044: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 

0441: Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 

 Οι πίνακες με τα αριθμητικά δεδομένα που αναλύονται παρακάτω για τα έτη 

2011-2015 στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης εξετάζουν το σύνολο των ομάδων 

03,04 και όχι τους επιμέρους κωδικούς. Βάσει αυτών των δεδομένων που προκύπτουν 

από τους ταμειακούς απολογισμούς έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
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Πίνακας Π.16: Έσοδα των ομάδων 03,04 

Απολογισμός 

Εσόδων ανά 

κωδικό (σε €) 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

03 -  

Ανταποδοτικά 

τέλη  

4.198.871,98 4.074.741,00 4.062.998,04 3.794.449,99 3.861.827,61 

044 - Τέλος 

Ακίνητης 

Περιουσίας 

506.890,36 448.246,24 490.272,44 460.791,02 435.755,41 

 

 Σύμφωνα με τον πίνακα Π.16 φαίνεται μία διαρκής και σταδιακή μείωση των 

συγκεκριμένων εσόδων τα οποία όμως δε συμβαδίζουν σε πτωτικό ρυθμό με τους ΚΑΠ 

αλλά εξαρτώνται από την ικανότητα των δημοτών να πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη 

μέσω των λογαριασμών τη ΔΕΗ. Εξετάζοντας οικονομικά στοιχεία απολογισμού για το 

προηγούμενο οικονομικό έτος οι αυξομειώσεις σε ποσοστιαίο ρυθμό απεικονίζονται 

στον πίνακα Π.17 και στο διάγραμμα Δ.13 

 

Πίνακας Π.17.: Μειώσεις Εσόδων ανά κωδικό ομάδας 

Μειώσεις 

Εσόδων ανά 

κωδικό (σε €) 

ΕΤΟΣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

03 -  

Ανταποδοτικά 

τέλη  

0,00 2,96 
0,29 6,61 -1,78 

044 - Τέλος 

Ακίνητης 

Περιουσίας 

0,00 11,57 
-9,38 6,01 5,43 
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 Διάγραμμα Δ.13.: Μειώσεις στα Έσοδα από τα Ανταποδοτικά Τέλη και το ΤΑΠ στο Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 

 Σύμφωνα με τους πίνακες Π.16, Π.17 και το διάγραμμα Δ.13 προκύπτει 

σημαντική μείωση στις εισπράξεις από το ΤΑΠ και αυτό οφείλεται στη μη 

αποπληρωμή των λογαριασμών τη ΔΕΗ από τους δικαιούχους. Η οικονομική κρίση και 

τα μνημόνια εξώθησαν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας και 

έτσι πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές της ΔΕΗ μέσω των 

λογαριασμών της οποίας οι ΟΤΑ εισπράττουν το ΤΑΠ. Ταυτόχρονα το κλείσιμο 

πολλών επιχειρήσεων και η διακοπή της λειτουργίας τους έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη. Επομένως η αδυναμία των πολιτών για 

εξόφληση των υποχρεώσεών σε μία τρίτη επιχείρηση (ΔΕΗ) ταυτόχρονα σε αδυναμία 

οικονομική του Δήμου και αδυναμία είσπραξης οφειλών.  

 

4.8.3. Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ) 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., καθώς και η ετήσια εξειδίκευσή τους σε Ετήσια 

Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.).  
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Με το άρθρο 266 Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) (έτσι όπως 

περιγράφεται σε ανωτέρων ενότητα) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης  από τους Ο.Τ.Α. 

α΄ βαθμού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 

που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., 

αλλά και των Ε.Π.Δ.  όπως με: 

 Υπουργική Απόφαση 18183/02.04.07 με τίτλο: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού». 

 Υπουργική Απόφαση 5694/03.02.11 με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

18183/02.04.07 με τίτλο Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού». 

          Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και                                 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής           

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού». 

 Το Π.Δ. 89/2011 με τίτλο «Τροποποίηση του υπ΄αριθμ. 185/2007 Π.Δ. με τίτλο 

Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

 Υπουργική Απόφαση 50698/02.12.11, άρθρο 3, με τίτλο «Οδηγίες για την 

κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση 

της υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης «Καθορισμός του τύπου του 

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» 

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι 

η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 

λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το 

ανθρώπινο δυναμικό τους.  

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει συντάξει το 5ετές 

Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα και ανά έτος τα τμήματα και οι Διευθύνσεις του 
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συντάσσουν τα Ετήσια Προγράμματα δράσης τους, η οικονομική κρίση και τα 

μνημόνια έχουν ανατρέψει την κατάσταση προς το χειρότερο καθώς:  

 Η σύνταξη των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και η εξειδίκευσή τους σε 

ετήσια αποτελεί ένα νέο εγχείρημα για τους Ο.Τ.Α. που στόχο έχει να τους 

εντάξει σε διαδικασία προγραμματισμού. Το τεχνικό πρόγραμμα και ο 

οικονομικός προγραμματισμός δεν αρκούν. Επίσης ο αποδεκατισμός του 

προσωπικού από τις συνεχείς αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις απογύμνωσαν 

την υπηρεσία από έμπειρο προσωπικό που θα μπορούσε να δώσει 

κατευθυντήριες γραμμές προς τα τμήματα και τους υπαλλήλους τους 

προκειμένου να αποτυπωθούν στο ακέραιο οι ανάγκες των υπηρεσιών και οι 

επενδύσεις που σχεδιάζονται μέσω των Ε.Π. 

 Η κατανόηση της μεθοδολογίας και της εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων 

δράσης καθώς και η αξιοποίηση ενός μηχανισμού προγραμματισμού αποτελούν 

αναγκαιότητα τόσο για τον υπηρεσιακό μηχανισμό όσο και για τη διοίκηση και 

απαιτούν πολύ χρόνο και πολύπλοκες διαδικασίες προκειμένου να αξιοποιηθούν 

πλήρως από την τοπική αυτοδιοίκηση και να αφομοιωθούν από το ανθρώπινο 

δυναμικό της.  

 Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο  Εσωτερικών δεν υποστηρίζει την προσπάθεια 

των Δήμων με την εξασφάλιση ενός κοινού μηχανογραφικού προγράμματος που 

θα διευκολύνει τη σύνδεση του ετήσιου με τον προϋπολογισμό, θα συντομεύει 

το χρόνο εκπόνησής του και θα βοηθάει την παρακολούθηση και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από την εφαρμογή του. 

 Λόγω της αστάθειας του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος των ετών των 

Μνημονίων που δυσκολεύει το προγραμματισμό τριετίας, οι πραγματικές 

ανάγκες του Δήμου όπως διατυπώνονται στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα, 

μπορεί να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα πραγματικά του έσοδα, η 

φιλοσοφία όμως των ετήσιων προγραμμάτων δράσης διαφοροποιείται ως προς 

αυτό το θέμα και θέτει τη λογική ενός ορθολογικού προγραμματισμού που να 

ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική κατάσταση του φορέα.  

 Η χώρα μας ζει τις τραγικές συνέπειες τόσο της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 

όσο κυρίως αυτής που οφείλεται στα μειονεκτήματα και τις καθυστερήσεις όχι 

μόνο της ελληνικής οικονομίας όσο κυρίως της πολιτικής και της κοινωνίας. Η 
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βασική επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα, είναι η 

ανασφάλεια που διατρέχει στην παρούσα φάση κάθε έκφανση της οικονομικής 

δραστηριότητας. Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα φέρει η επόμενη 

μέρα και αυτό έχει ως συνέπεια την επιφυλακτικότητα, και τη συντηρητικότητα 

στις αποφάσεις, την αποφυγή του ρίσκου και βέβαια το φρένο σε όποια 

επένδυση και επιχειρηματική δαπάνη. Οι πολίτες εξαιτίας αυτής της 

ανασφάλειας έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την κατανάλωσή τους, με συνέπεια 

να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος για την οικονομία.  

 Πολύ μικρή συμβολή μέσω ΕΣΠΑ σε έργα που έχουν σχέση με επενδύσεις 

τοπικού επιπέδου αλλά και με την αναβάθμιση των υποδομών. 

 Υπάρχει μεγάλη αύξηση των κοινωνικοπρονοιακών αναγκών άρα και των 

αντίστοιχων δομών και των σχετικών δαπανών τους.  

 Οι δήμοι της χώρας έχουν συμβάλει στη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγίανση, 

στην αντιμετώπιση του εθνικού χρέους  περισσότερο από κάθε άλλο φορέα – 

τομέα της γενικής κυβέρνησης της χώρας. Αν όμως συνεχιστεί η παρακράτηση 

θεσμοθετημένων πόρων της αυτοδιοίκησης, οι συνέπειες στους δήμους θα είναι 

επικίνδυνα δυσμενείς. Θα πληγεί καίρια και άμεσα η δυνατότητα των δήμων να 

παρέχουν τις προς τους πολίτες υπηρεσίες. 

 Προφανώς η παρακράτηση πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγεί  σε 

κατάρρευση  της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων, στη διάλυση των 

κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που μέχρι σήμερα αναπτύχθηκαν με τεράστια 

επιτυχία  (Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ , ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Κοινωνικά Παντοπωλεία 

και πλήθος άλλων). Δυστυχώς η έλλειψη αυτών των δομών θα πλήξει τις 

ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες και σίγουρα θα πλήξει όλους τους 

εργαζόμενους σε αυτές. 

 

5. Συμπεράσματα 

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των μνημονίων την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

εξετάστηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία με παράδειγμα το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, έναν ΟΤΑ που βρίσκεται σε υποβαθμισμένες περιοχές της 

δυτικής Θεσσαλονίκης μίας περιοχής που πλήττεται ιδιαίτερα από μεγάλα κοινωνικά 

προβλήματα, ανισότητες και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Λόγω της μεγάλης ανεργίας ο 
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Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ κατάρτισης ανέργων μέσω της 

Κοινοφελούς Εργασίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 

Αριθμ. 6.1714 / 5.1504 (ΦΕΚ 424/22-2-2016) Β΄) «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς  χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» και β) το 

άρθρο 61 του Ν.4414/2016 που αναφέρεται στην ενίσχυση των Ο.Τ.Α. από το Τ.Π.Δ. 

με σκοπό την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που 

θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών που δεν είναι όμοιες και 

ομοειδείς με τις τακτικές προμήθειες των Δήμων, καθώς και του Οδηγού του 

Υπουργείου Εργασίας προς του Δήμους – Θύλακες Ανεργίας για την υλοποίηση 

προγράμματος Επανένταξης Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα 

Κοινωφελής Εργασία), προσέλαβε προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 

Ο συγκεκριμένος ΟΤΑ ακολουθεί την πορεία γενικότερα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα των Μνημονίων έχοντας όπως αποδείχθηκε και από την 

ανάλυση ιδιαίτερα προβλήματα στην οικονομική διαχείριση και σημαντικά 

προβλήματα παροχής υπηρεσιών από την έλλειψη προσωπικού. Μεγάλο μέρος 

προσωπικού συνταξιοδοτήθηκε φοβούμενο νέες περικοπές μισθών και επιδομάτων με 

αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι πλέον απασχολούνται σε διαφορετικά αντικείμενα κάτι 

που έχει δυσμενές αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων στην παροχή καλής ποιότητας 

υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Ταυτόχρονα παρόλο που ο συγκεκριμένος ΟΤΑ συγκαταλέγεται σε αυτούς που 

είχαν χρηστή και σωστή διαχείριση των οικονομικών τους καθώς ποτέ δεν αποτέλεσε 

«κόκκινο» από άποψη χρεών και ελλειμμάτων δήμο, η ανάλυση των οικονομικών του 

στοιχείων δείχνει δυσκολία στην άμεση εξόφληση υποχρεώσεων σε τρίτους. Η 

μισθοδοσία των υπαλλήλων καταβάλλεται κανονικά και οι υποχρεώσεις σε τρίτους 

εξοφλούνται όχι όμως άμεσα καθώς λόγω του χαμηλού δείκτη διαθεσίμων στην 

πενταετία 2011-2015 υπάρχει πρόβλημα στην άμεση εξόφληση οικονομικών 

υποχρεώσεων. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν σαφώς και έχουν σημείο εκκίνησης τα 

μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους ενώ η γενικότερη κάμψη των 

Ελληνικών Οικονομικών Μεγεθών με πρώτο το ΑΕΠ από την οικονομική κρίση και τα 

πολύ μεγάλα μέτρα λιτότητας που αυτή έφερε και που έχουν σαρώσει την Ελληνική 

Κοινωνία έχουν το ίδιο σοβαρό αντίκτυπο στη λειτουργίας όχι μόνο του Δήμου 
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Αμπελοκήπων-Μενεμένης αλλά και του συνόλου των 325 ΟΤΑ της χώρας μας. Είναι 

χαρακτηριστικό πως δε διαφαίνεται καμία προοπτική ανάκαμψης των εσόδων και 

αύξησης των επιχορηγήσεων των ΟΤΑ μέσω των ΚΑΠ αντιθέτως το μέλλον φαίνεται 

ιδιαίτερα δυσοίωνο καθώς για το 2017 προβλέπεται περαιτέρω μείωση των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων.  

Την ίδια στιγμή η Κεντρική Κυβέρνηση εξακολουθεί να παρακρατά 

θεσμοθετημένους πόρους της ΤΑ και να μην τους αποδίδει στους ΟΤΑ με αποτέλεσμα 

να υπάρχει περαιτέρω οικονομικός στραγγαλισμός ακόμα και Δήμων οι οποίοι λόγω 

της θέσης τους (γεωγραφικά, κοινωνικά, τουριστικά κ.ά) απολαμβάνουν μεγαλύτερες 

πηγές εσόδων. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση του Συνεδρίου της 15/12/2016 της 

Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπου σύμφωνα με τον Πρόεδρό της 

Γιώργο Πατούλη: 

«Ο προϋπολογισμός του 2017 που ψηφίστηκε το περασμένο Σάββατο (11/12/2016) 

στη Βουλή  όσον αφορά τους Δήμους, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Περαιτέρω περικοπή 220 εκ. € σε σχέση με τα χρήματα που μας είχαν αποδοθεί 

το 2016. 

 Το 2017 θα αποδοθεί στους Δήμους το χαμηλότερο ποσό που μας είχε δοθεί ποτέ 

τα τελευταία χρόνια. 

 Οι συνολικές μειώσεις που προβλέπονται αντιστοιχούν σε 2,5 μηνιαίες 

καταβολές τακτικής επιχορήγησης, για κάθε δήμο. 

 Υπάρχει πρόβλεψη, λανθασμένη, για αύξηση των εσόδων των Δήμων από πηγές 

όπως ανταποδοτικά τέλη, δημοτικός φόρος, κλπ, κατά 150 εκατομμύρια. Το 2016 

η πρόβλεψη ήταν 969 εκ. και το 2017 η πρόβλεψη είναι 122 εκ.» 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση εσόδων 

από αυτές τις πηγές για τους Δήμους, «όταν σε όλη την Ελλάδα είτε παγώνουμε, είτε 

μειώνουμε τα ανταποδοτικά τέλη για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας»  και 

πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Με τις αυθαίρετες αυτές προβλέψεις των παραγόντων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ουσιαστικά μας υποχρεώνουν να αυξήσουμε το 2017, τα έσοδα 

μας από φόρους και τέλη. Μόνο για τα ανταποδοτικά τέλη για να επιτευχθεί το 

νούμερο που αναγράφηκε στον προϋπολογισμό, προβλέπεται αύξηση 14%». 

Παράλληλα σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό: 
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 Από την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/10 δεν αποδίδονται στους δήμους ούτε τα 

μισά. Οι αποκλίσεις από την εφαρμογή του φθάνουν τα 2.9 δις ευρώ. 

 Η προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων και κατά συνέπεια και των 

ΚΑΠ από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας και τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς να υπολογίζονται ΠΟΕ, θα έπρεπε 

να οδηγήσει σε αύξηση πόρων των δήμων κατά 400 εκατ. €. Αντί αυτού, οι 

πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώνονται. 

 Επιπλέον, ενώ μειώνονται πάνω από 220 εκ. ευρώ οι πόροι, επιβάλλoνται στους 

δήμους, για το 2017, 70 εκ. €  πλεονάσματα.  

 Η εικόνα του Προϋπολογισμού 2017 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 

βαθμού μας επισημαίνει επίσης ότι οι μειώσεις που επιβάλλονται στους δήμους 

ξεπερνούν κατά 300% τις αντίστοιχες συνολικές μειώσεις της Γενικής 

Κυβέρνησης 

 Αντίστοιχα και οι επενδύσεις που αφορούν τους Δήμους, συνεχώς μειώνονται με 

αποτέλεσμα μεταξύ 2015/2017 να έχουν μειωθεί κατά 35%. 

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την οικονομική ασφυξία, ο δήμος 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης εξακολουθεί να στηρίζει –στο βαθμό που μπορεί- τις 

κοινωνικές δομές του και να ασκεί δημοτική πολιτική στο βαθμό του επιτρεπτού και 

των δυνατοτήτων που του παρέχονται παρόλη την ιδιαίτερα σφιχτή οικονομική 

πολιτική που ακολουθεί. Χαρακτηριστικό είναι το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.ampelokipi-menemeni.gr) με ημερομηνία 30-11-

2016 όπου αναφερόμενο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29-11-2016 σχετικά με την 

έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 τονίζει πως:  

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια της 

τακτικής του συνεδρίασης της 29/11/2016 ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το οικονομικό 

έτος 2017. Το 2017 από τον προϋπολογισμό έχουν αφαιρεθεί ήδη ως έσοδο οι 

παρακρατούμενοι πόροι ενώ ταυτόχρονα έχει επιβληθεί και αύξηση εργοδοτικών 

εισφορών της τάξεως του 13%. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τα οικονομικά των 

Δήμων, με τους πόρους να έχουν μειωθεί σε ποσοστό 65% λόγω των μνημονίων, ο Δήμος 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης εφαρμόζοντας σφιχτή οικονομική διαχείριση έχει καταφέρει να 

μειώσει τις υποχρεώσεις προς τρίτους (δηλαδή δάνεια, απαλλοτριώσεις, έργα, 

προμηθευτές κλπ.) κατά 53% (από €10.180.945 την 01/01/2011 σε €4.742.296,44 στις 

31/12/2015) και αυτό χωρίς τη λήψη νέων δανείων ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει και θα 

http://www.ampelokipi-menemeni.gr/
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συνεχίσει ανεμπόδιστα τη λειτουργία των κοινωνικοπρονοιακών δομών, τη διοργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και τη συνέχιση και ολοκλήρωση των 

τεχνικών έργων σε ολόκληρο το δήμο (εργασίες πρασίνου, καλλωπισμός παιδικών χαρών, 

καθαριότητα κλπ.). Τον προϋπολογισμό ψήφισαν εκτός από την πλειοψηφούσα δημοτική 

παράταξη «Δημοτική Συνεργασία», οι παρατάξεις «Όραμα για το μέλλον» και «Ενότητα 

για την Αλληλεγγύη και Ανατροπή» 

Επομένως πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία καθώς η ψήφιση του προϋπολογισμού 

από τον οποίο εξαρτάται η επιβίωση του Δήμου είχε σχεδόν καθολική αποδοχή χωρίς 

μικροκομματικές σκοπιμότητες. 

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων και την απόδοση των συμπερασμάτων της 

παρούσας εργασίας, διαπιστώνεται άμεσα πως οι προοπτικές ανάπτυξης των ΟΤΑ 

(τόσο του εξετασθέντος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης όσο και των υπολοίπων 324 

Δήμων) είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Οι δήμοι καλούνται να επιβιώσουν οικονομικά 

σε μία χώρα όπου η σκληρή λιτότητα και τα μνημόνια που την έφεραν ως αποτέλεσμα 

τόσο των κακών χειρισμών του παρελθόντος (κακοδιαχείριση, αλόγιστη σπατάλη 

πόρων, αθρόες προσλήψεις προσωπικού, μεγάλες αμοιβές στο στενό και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα) όσο και των πολιτικών-οικονομικών παιχνιδιών που παίζονται από 

μεγάλους παίκτες στην παγκόσμια οικονομική σκακιέρα (κερδοσκοπικά ταμεία funds, 

πολιτικές επιρροές από ισχυρές οικονομίες, τάσεις επιβολής και σφαίρες επιρροής προς 

ασθενέστερες οικονομικά χώρες) και να συνεχίσουν να παράγουν έργο τοπικής 

σημασίας κοινωνικό, κοινωφελές και ενίσχυσης ασθενέστερων οικονομικά τάξεων 

Είναι σίγουρο πως τις επόμενες δεκαετίες και βάσει των νόμων που έχουν ψηφιστεί 

η Ελλάδα θα είναι διαρκώς υπό την επιρροή των εφαρμοστικών διατάξεων των 

μνημονίων και επιτήρηση των μηχανισμών οικονομικής στήριξης της χώρας. 

προκαλώντας διαρκώς συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και δυσπραγίας παράλληλα με 

την υποβάθμιση στην ποιότητα των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα. Η ανάπτυξη φαίνεται να είναι περιορισμένη ακόμα και 

μηδενική ενώ δομές κοινωνικού χαρακτήρα και προγράμματα στήριξης ευπαθών 

ομάδων (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, συντηρήσεις 

σχολείων) δεν είναι καθόλου σίγουρο αν θα μπορούν αν συνεχίζουν να σηκώνουν το 

βάρος της οικονομικής δυσπραγίας των ΟΤΑ. Δε φαίνεται να υπάρχουν γενικότερα 

αισιόδοξες προοπτικές αλλά ίσως θα μπορούσαν οι ΟΤΑ να προσαρμοστούν σε νέα 



Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ΟΤΑ. Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 

Κωνσταντίνος Κόγκας 

Α.Μ. 16025  59 
 

δεδομένα και να αξιοποιήσουν εργαλεία και δυνατότητες που πριν από μερικά χρόνια 

φαινόταν αδύνατα ή ακατόρθωτα 

 

6. Προτάσεις 

 Υπάρχουν προοπτικές; Μπορούν να βρεθούν λύσεις βιωσιμότητας και 

ανάπτυξης των ΟΤΑ σε περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας και πίεσης από τα μνημόνια; 

Τελικά μπορεί και να υπάρχουν λύσεις οι οποίες αν εφαρμοστούν μπορεί να δώσουν 

μία νέα πνοή στην ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη πολλοί ΟΤΑ 

εφαρμόζουν προγράμματα στήριξης των οικονομιών τους μέσω συνεργασιών, διάθεσης 

χρηματοοικονομικών εργαλείων και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών προκειμένου να στηρίξουν την ίδια την ύπαρξη και βιωσιμότητά τους.  

Παρακάτω αναλύονται κάποιες χαρακτηριστικές λύσεις πάνω στις οποίες μπορεί να 

οικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους ΟΤΑ. 

 

6.1. Δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων 

  Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της σύγχρονης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Με τον Καλλικράτη επιτεύχθηκε -ως ένα βαθμό φυσικά-

εξορθολογισμός των Δημοσίων Δαπανών προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώ η 

σημαντική μείωση του αριθμού των αιρετών αντιπροσώπων έφερε αντίστοιχη μείωση 

στις δαπάνες μισθοδοσίας των ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα μειώθηκε ο αριθμός των δήμων 

από 1.034 σε 325, καταργήθηκαν οι 124 κοινότητες και οι επαρχίες. Η συγχώνευση 

μεγάλου αριθμού ΟΤΑ έφερε επιθυμητό αποτέλεσμα όμως μέχρι σε ένα σημείο καθώς 

τα προβλήματα συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών των πρώην δήμων εξακολούθησαν 

να υπάρχουν. Στη χώρα μας δεν έχει ωριμάσει η ιδέα της πραγματικής μητροπολιτικής 

διοίκησης όπως έχει γίνει σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης μέσω της δημιουργίας 

ενός μεγάλου μητροπολιτικού κέντρου κυρίως στις πρωτεύουσες των χωρών και 

δευτερευόντως στις μεγαλουπόλεις των χωρών αυτών.  

 Στην Ελλάδα παρά την εφαρμογή του Καλλικράτη, τα μεγάλα αστικά κέντρα 

εξακολουθούν να αποτελούνται από πολλούς Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες με 

δικούς τους ανεξάρτητους προϋπολογισμούς, συμβούλια και αιρετούς αντιπροσώπους 

που ενεργούν μόνο για το όφελος των τοπικών κοινωνιών και όχι για το συνολικό 

όφελος ενός μεγάλου πολεοδομικού συγκροτήματος. Έτσι ακόμα και μετά την 
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εφαρμογή του Ν.3852/2010 το Πολεοδομικό Κέντρο Αθηνών αποτελείται από 35 

δήμους ενώ το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης από 6 Δήμους και 6 ακόμη της ευρύτερης 

περιοχής εκτός Π.Σ.  

 Η περαιτέρω ενοποίηση των ΟΤΑ των δύο μεγάλων πολεοδομικών 

συγκροτημάτων μέσω της δημιουργίας Μητροπολιτικής Διοίκησης Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης μπορεί να δώσει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να περιορίσει 

την οικονομική δυσκαμψία των επιμέρους ΟΤΑ που τις αποτελούν καθώς η πλήρης 

ενοποίηση των υπηρεσιών δημιουργεί οικονομίες κλίμακας μέσω των παρακάτω καλών 

πρακτικών: 

- Δημιουργία ενιαίου φορέα και συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, ελέγχου 

του φωτισμού και της άρδευσης. Υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση και 

εξορθολογισμός δαπανών λόγω οικονομιών κλίμακας π.χ. από ενιαίο αριθμό 

απορριμματοφόρων που απαιτούν μικρότερο κόστος συντήρησης και επισκευών 

όταν ανήκουν σε έναν ενιαίο φορέα. Επίσης υπάρχει καλύτερος συντονισμός 

της υπηρεσίας και των τμημάτων της καθαριότητας όταν δεν υπάρχουν 

κατακερματισμένες υπηρεσίες σε πολλούς ΟΤΑ. 

- Ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Εξοικονομείται μεγάλο ποσό από την ετήσια δαπάνη που απαιτείται από κάθε 

ΟΤΑ χωριστά προκειμένου να λειτουργούν Πληροφοριακά Συστήματα 

διαφορετικών προδιαγραφών, προμηθευτών και ετησίων συμβολαίων 

συντήρησης. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης 

των πολιτών. Έτσι δεν σπαταλώνται εργατοώρες για έναν πολίτη και μία 

υπηρεσία όταν π.χ. ο πολίτης ζητήσει μία οποιαδήποτε βεβαίωση που εκδίδεται 

από ΟΤΑ και δε βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του συγκεκριμένου Δήμου. 

Ένα παράδειγμα εξοικονόμησης κόστους αποτελεί και το Εθνικό Δημοτολόγιο, 

όπου πιστοποιητικά δημοτολογίων για δημότες που βρίσκονται για οποιοδήποτε 

λόγο σε απομακρυσμένες περιοχές πέρα των γεωγραφικών ορίων του Δήμου 

τους εκδίδονται σε τοπικά ΚΕΠ άμεσα και χωρίς κόστος εργατοωρών. Επίσης 

επιτυγχάνονται από την πλευρά των ΟΤΑ καλύτεροι όροι στα υπογεγραμμένα 

συμβόλαια συντηρήσεων των εφαρμογών με μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους 

προμηθευτές και καλύτερης ποιότητας παρεχόμενες πληροφορίες. 

- Ενιαία εφαρμογή προμηθειών για όμορους δήμους με τις ίδιες ανάγκες και 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας αφού με τις προμήθειες αυτές επιτυγχάνεται 

οικονομία στη διαχείριση πόρων, μεγαλύτερη προσέλκυση υποψήφιων 
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προμηθευτών που μέσα από τον ανταγωνισμό θα προσφέρουν μεγαλύτερες 

εκπτώσεις και καλύτερη ποιότητα στα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες. 

Η δημιουργία όμως Μητροπολιτικών Δήμων στα πρότυπα των ανάλογων που 

έχουν δημιουργηθεί σε ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να ψηφιστεί με 

νόμο όπως ο Ν.3852/2010 ο οποίος θα μειώνει και άλλο των αριθμό των ΟΤΑ ιδιαίτερα 

στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  Είναι επίσης πολύ 

σημαντικό ο νέος Νόμος να τύχει ευρύτατης συναίνεσης και αποδοχής από τα πολιτικά 

κόμματα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης εφαρμογής του σε σωστά 

πλαίσια και με αποδοχή από τους πολίτες. Λιγότεροι Δήμοι εξασφαλίζουν λιγότερη 

εσωτερική διάθεση πόρων (π.χ. μισθοδοσία) και καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών από 

μία ισχυρή κεντρική διοίκηση μητροπολιτικού χαρακτήρα.  

 

6.2. Χρήση και αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των εργαλείων του 

 Αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς και δυνατότητα στην οποία 

μπορούν να προσφεύγουν οι ΟΤΑ ώστε να χρηματοδοτούνται αυτόνομα και να 

εκτελούν έργα δημοτικού, διαδημοτικού και κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι ΟΤΑ θα 

πρέπει να ενισχύσουν τα υπάρχοντα τμήματα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού από 

την αρμοδιότητα των οποίων περνά η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και η 

ένταξη των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 

εξασφαλίζεται: 

- Μη χρήση ιδίων πόρων και άρα εξασφάλιση ιδίων κονδυλίων για εκτέλεση 

μικρότερων έργων και δράσεων που δεν απαιτούν μεγάλα έξοδα 

- Διαφάνεια στις προμήθειες και την εκτέλεση των έργων – αποφυγή σπατάλης 

και κακοδιαχείρισης καθώς τα έργα ΕΣΠΑ παρακολουθούνται διαρκώς από 

υπερκείμενους φορείς (Περιφέρειες, Υπουργείο Εσωτερικών) και υπόκεινται σε 

διαρκείς ελέγχους ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι 

διαχειριστικοί, τυπικοί ως προς τις διαδικασίες και ουσιαστικοί ως προς την 

εκτέλεση των απαιτουμένων 

- Απόκτηση τεχνογνωσίας καθώς όσα περισσότερα έργα εντάσσονται και 

εκτελούνται στο ΕΣΠΑ τόσο περισσότερη εμπειρία αποκομίζουν οι υπηρεσίες 

των ΟΤΑ για τη μελλοντική ανάπτυξη και το σχεδιασμό περισσότερων και πιο 

σύνθετων έργων που πολλές φορές έχουν και υπερτοπικές ωφέλειες.  
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- Παροχή δυνατοτήτων διακρατικών και διευρωπαϊκών συνεργασιών από τις 

οποίες αποκομίζονται οφέλη μέσω τη υιοθέτησης χρήσης καλών πρακτικών και 

της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking). 

Χρησιμοποιώντας τα οφέλη από την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, ο Δήμος 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης προμηθεύτηκε το 2014 με κόστος 2.000.000€ 

αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα 8 απορριμματοφόρα, 1 καλαθοφόρο όχημα, 

2 φορτωτές – εκσκαφείς και 1 κινητό πλυντήριο κάδων τελευταίας τεχνολογίας.  Όλα 

τα οχήματα που παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι με 

κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τελευταίου τύπου EURO-6 μειωμένου θορύβου 

εφοδιασμένα με τα πλέον σύγχρονα μέσα για την ασφαλή λειτουργία και την 

προστασία των εργαζομένων, όπως κάμερες ελέγχου οπίσθιου χώρου φόρτωσης 

απορριμμάτων, κόρνα οπισθοπορείας, αισθητήρα έγκαιρης προειδοποίησης οδηγού και 

ακινητοποίησης του οχήματος κ.α.. Επίσης λόγω της υψηλής τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούν είναι οικονομικά στη διαχείρισή τους και δεν καταναλώνουν μεγάλες 

ποσότητες καυσίμων ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσουν την υπηρεσία καθαριότητας από 

μεγάλα κόστη συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών. 

Ανάλογος αριθμός κοστοβόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου 

αποσύρονται από την κυκλοφορία λόγω μεγάλων εξόδων λειτουργίας, παλαιότητας και 

εκπομπής ρύπων με περιορισμένες δυνατότητες ασφαλούς λειτουργίας. 

Επίσης κατασκευάζεται με ταχείς ρυθμούς το έργο υπογειοποίησης της Οδού 

Αγίας Παρασκευής κάτω ακριβώς από τις σιδηροδρομικές γραμμές στη Δημοτική 

Κοινότητα Μενεμένης. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2016 και η 

διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι 22 μήνες και σύμφωνα με την σύμβαση θα 

ολοκληρωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020. Η κατασκευή της Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού 

Αγίας Παρασκευής στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει στην 

αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού και θα αποτελέσει έργο πνοής για την 

περιοχή και συνεπώς το έργο αποκτά υπερτοπική σημασία καθώς βελτιώνει την 

κυκλοφορία σε μία περιοχή με αυξημένη κίνηση οχημάτων. 

Επίσης το έργο δίνει τη δυνατότητα κατάργησης της σημερινής ισόπεδης 

διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών, επί της οδού Αγ. Παρασκευής, με 

αποτέλεσμα την βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών συνθηκών στη περιοχή και την 
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ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία των σιδηροδρομικών  συρμών. 

Η ισόπεδη διάβαση επί της οδού Αγ. Παρασκευής είναι η μοναδική σύνδεση 

των περιοχών εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, από τον Επιβατικό 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (οδός Αγίων Πάντων) έως την οδό Αγαμέμνονος 

(δυτικά του Δενδροποτάμου, στην περιοχή του Δήμου Ευόσμου). 

Τέλος ολοκληρώθηκε το έργο της «Ανάπλασης οδού Δενδροποτάμου», 

ενταγμένου στο ΕΣΠΑ και η καινοτομία του έργου αυτού που εξασφαλίζει μεγάλα 

κόστη συντήρησης και εξοικονόμηση εργατωωρών είναι πως η λειτουργία του δικτύου 

ύδρευσης και άρδευσης καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός των πάρκων της συγκεκριμένης 

οδού ελέγχεται απομακρυσμένα και αυτοματοποιημένα από σύστημα αυτοματισμού 

που επικοινωνεί με κάρτες sim σε έξι σημεία του έργου. Έτσι εντοπίζονται άμεσα και 

σε πραγματικό χρόνο: 

- διαρροές νερού 

- καμμένα φωτιστικά σώματα 

- διαχέεται συγκεκριμένη ποσότητα νερού για τον ποτισμό των πάρκων κ.α. 

- βλάβες σε εξοπλισμό από φυσικές καταστροφές ή σκόπιμες φθορές 

Οι πρακτικές αυτές εξοικονομούν μεγάλα ποσά ετησίως κυρίως για πληρωμή 

λογαριασμών εταιριών κοινής ωφέλειας, επιδιορθώνονται άμεσα οι βλάβες ενώ το 

σύστημα δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες ετήσιας συντήρησης. 

 

 

6.3. Βελτίωση και πιστή τήρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 Παρά το γεγονός ότι οι Δήμοι έχουν προβλήματα εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων και των αναγκών που προκύπτουν αοπό την 

εφαρμογή τους όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως 

οδηγό επιβίωσης και μελλοντικής οικονομικής σταθερότητας μόνο και εφόσον τα έργα 

που περιγράφονται και οι επενδύσεις που στοχεύουν να κάνουν οι ΟΤΑ συνδεθούν με 

το ΕΣΠΑ και βρεθούν οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή 

υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές - Jessica, Πράσινο Ταμείο 

κλπ). Αποκτώντας εμπειρία από τη διαχείριση αυτών των πολύ σημαντικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να στηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τα Επιχειρησαικά 
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τους Προγράμματα και να εξοικονομήσουν πόρους που αναζητούν προκειμένου να 

ασκήσουν σωστή πολιτική. Τα Ε.Π. και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ) πρέπει  

να αποτελέσουν στόχο πολιτικής και βάση μελλοντικής βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης. Επομένως οι υπηρεσίες πρέπει να αναδιοργανωθούν εσωτερικά έτσι ώστε 

να ενισχυθεί ο τομέας των Ε.Π. και έτσι αυτά να είναι βιώσιμα, βασισμένα σε 

πραγματικές ανάγκες και οπωσδήποτε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αξιοποιήσιμα.  

 

6.4. Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας 

 Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ δεν είναι απλή 

υπόθεση. Χρειάζεται μέθοδο, τεχνογνωσία και ισχυρή πολιτική βούληση (Γκέκας, 

2016). Παρόλα αυτά και με το δεδομένο ότι οι Ελληνικοί ΟΤΑ δεν έχουν μεγάλη 

εμπειρία και τεχνογνωσία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν την 

ακίνητη περιουσία τους υπάρχουν τρόποι να αποκομίσουν έσοδα και οικονομικά οφέλη 

μέσω της δημιουργίας πλαισίου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους. Ο 

Γκέκας (2016) προτείνει το ακόλουθο πλαίσιο: 

- Διαμόρφωση και διατήρηση των αναλυτικών αρχείων, στοιχείων και δεδομένων 

της δημοτικής ακίνητης περιουσίας 

- Διαμόρφωση – συντήρηση της διαχείρισης της ιδιοκτησίας και λογιστικό-

μηχανογραφικό σύστημα που θα την εποπτεύει 

- Στη λογιστική βάση δεδομένων να συμπεριλαμβάνεται η αξία των ακινήτων 

- Προσέγγιση-συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση της διαχείρισης 

- Διαμόρφωση στρατηγικού ρόλου για την ακίνητη δημοτική περιουσία για την 

επίτευξη των στόχων των ΟΤΑ 

- Διαμόρφωση ειδικών οικονομικών εργαλείων και λειτουργικών προτύπων 

αξιοποίησης 

- Εφαρμογή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας και δημόσιων 

περιουσιακών στοιχείων 

- Εφαρμογή πολιτικών που θα αξιοποιήσουν δημοτικές περιουσίες που δεν έχουν 

αρνητικά κόστη συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης 

- Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας 

μέσω: 

o Θέσπισης κεντρικής αρχής για θέματα ακίνητης περιουσίας που να έχει 

γενική επισκόπησης ή απευθείας έλεγχο στα ζητήματα διαχείρισης της 
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o Θέσπιση οδηγιών και πολιτικών για την απόκτηση, κατοχή και εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων 

o Δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αποκομίσουν οι 

ΟΤΑ το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος από κάθε ακίνητό τους 

o Δημιουργία κινήτρων για την καλύτερη διαχείριση 

Οι παραπάνω προτάσεις έχουν σοβαρές βάσεις και δυνατό πεδίο εφαρμογής που 

θα μπορούσε να φέρει οικονομικά οφέλη στους ΟΤΑ σε μικρό χρονικό διάστημα αν και 

υπάρχουν πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους 

και έχουν σχέση με την έλλειψη και συντονισμό των ρόλων στο εσωτερικό των 

υπηρεσιών, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών, προβλήματα εποπτείας και ευθυνοφοβίας, 

ακόμα και αδιαφορίας από την πλευρά Διοικήσεων και κακής εργασιακής κουλτούρας 

στο εσωτερικό των υπηρεσιών. Από τη στιγμή όμως που θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί 

η στρατηγική της αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας των ΟΤΑ προς όφελός τους 

τότε το κόστος των συναλλαγών θα ελαχιστοποιηθεί, θα υπάρξει ταχύτητα και ευελιξία 

στη λήψη αποφάσεων και μεγιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας των στελεχών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιφορτίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση της 

Δημοτικής Περιουσίας.  

 

6.5. Ιδιωτικοποιήσεις 

 Η εφαρμογή των μνημονίων και οι δυσμενείς επιπτώσεις που έφεραν στους 

ΟΤΑ επανέφεραν στο τραπέζι των λύσεων ίσως την πιο αμφιλεγόμενη πρόταση 

βελτίωσης των οικονομικών, αυτής των ιδιωτικοποιήσεων που πάντα υποστηρίζεται ή 

αντιπαρατίθεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ταυτόχρονα οι 

μνημονιακοί θεσμοί πιέζουν ιδιαίτερα για ιδιωτικοποιήσεις συγκεκριμένων τομέων με 

κυριότερο της αποκομιδής απορριμμάτων στους δήμους με το επιχείρημα πως 

δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Η ιδέα των 

ιδιωτικοποιήσεων έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια πριν και οι ρίζες της βρίσκονται στο 

εξωτερικό ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως επιχείρημα καλής πρακτικής 

και εξοικονόμησης κόστους από τους ΟΤΑ. 

 Οι υποστηρικτές των ιδιωτικοποιήσεων υπερασπίζονται τις θέσεις τους καθώς 

θεωρούν ότι προωθείται ο ανταγωνισμός, δημιουργούνται ισχυρότερα κίνητρα για τον 

ιδιωτικό τομέα ενώ ο αυξημένος ανταγωνισμός εκ των προτέρων δημιουργεί πίεση για 

μείωση του κόστους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Παράδειγμα εφαρμογής 
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ιδιωτικοποίησης με μεγάλη μείωση του κόστους είχαμε στο Δήμο Νέας Υόρκης στις 

ΗΠΑ όπου: Το 1980-1986 δαπανήθηκαν από την πόλη της Νέας Υόρκης 12 εκ. 

δολάρια για να ξαναφτιαχτεί το παγοδρόμιο του Σέντραλ Παρκ. Οι εργολάβοι του 

δημοσίου προσπαθούσαν να εφαρμόσουν μια νέα τεχνολογία που δεν απέδωσε και το 

1986 αφού δαπανήθηκαν 200.000$ για μελέτη να δουν τι δεν πήγε καλά διαπιστώθηκε 

ότι έπρεπε να αρχίσουν από την αρχή. Ιούνιο του ’86 ο Donald Trump δεσμεύτηκε να 

ολοκληρώσει το έργο μέχρι τον Δεκέμβριο αντί 2,5 εκ. Το ολοκλήρωσε 3 εβδομάδες 

νωρίτερα και με 750.000 δολάρια λιγότερα από το προβλεφθέν κόστος 

 Από την άλλη πλευρά οι επικριτές των ιδιωτικοποιήσεων στους ΟΤΑ 

προβάλλουν τα επιχειρήματα της δημιουργίας τοπικών μονοπωλίων και συνδιαλλαγών 

των διοικήσεων των δήμων με εργολάβους και ιδιώτες προμηθευτές ενώ ταυτόχρονα 

διεθνείς μελέτες εξακολουθούν να παρουσιάζουν τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των 

ΟΤΑ ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους ως ασύμφορο. Η Μήτσου (2013) και ο  Γκέκας 

(2013) παραθέτουν τα στοιχεία από τις έρευνες αυτές στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας Π.18. Σύνοψη οικονομετρικών μελετών σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας και τη 

σχέση του με την ιδιωτικοποίηση (Πηγή: Γκέκας & Μήτσου, 2016, ΑΔΕΔΥ – Κοινωνικό Πολύκεντρο) 

Σύνοψη οικονομετρικών μελετών σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας και τη σχέση 

του με την ιδιωτικοποίηση 

Μελέτη Περιοχή Δείγμα Συμπέρασμα 

Hirsch ΗΠΑ 24 Ο.Τ.Α. 
Καμία διαφορά στο κόστος πριν και μετά την 

ιδιωτικοποίηση 
Pier et al. ΗΠΑ 22 Ο.Τ.Α. 

Kitchen Καναδάς 48 Ο.Τ.Α. 

Εξοικονομήσεις μέσω της ιδιωτικοποίησης 

Reeves and Barrow Ιρλανδία 48 Ο.Τ.Α. 

Stevens ΗΠΑ 340 Ο.Τ.Α. 

Η ιδιωτική παροχή υπηρεσιών αποδεικνύεται πιο 

ακριβή, ιδίως σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό < 50.000 

κατοίκων 

Domberger et al. 
Αγγλία 

Ουαλία 
305 Ο.Τ.Α. 

Δεν υπάρχει διαφορά στο κόστος αν έχει 

προηγηθεί διαδικασία διαγωνισμού 

Dubin and Navarro ΗΠΑ 261 Ο.Τ.Α. 

Η ιδιωτικοποίηση έχει μεγαλύτερο κόστος. Το 

ιδιωτικό μονοπώλιο είναι πιο κοστοβόρο από τη 

δημοτική παροχή 

Ohlsson Σουηδία 115 Ο.Τ.Α. Υψηλότερα κόστη με την ιδιωτικοποίηση 

Callan and Thomas ΗΠΑ 110 
Το κόστος της παροχής υπηρεσιών δεν 

επηρεάζεται από την ιδιωτικοποίηση 
Bel and Costas Ισπανία 186 

Dijkgraaf and Gradus Ολλανδία 491 Ο.Τ.Α. 

Αρχικά το κόστος μειωμένο με την 

ιδιωτικοποίηση. Τα αποτελέσματα ανατρέπονται 

στο πέρασμα του χρόνου 

 

 Συνεπώς το μέτρο των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί μέχρι ενός σημείου να φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και να αυξήσει την αποδοτικότητα παραγωγής στους ΟΤΑ 

αλλά το μειωμένο αρχικό κόστος ενδεχομένως να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης και 

να αυξηθεί σημαντικά σε βάθος ετών βάσει των παραπάνω μελετών. Για το λόγο αυτό 

οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν αμφιλεγόμενο μέτρο εξοικονόμησης κόστους.  
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6.6. Εκτέλεση έργων μέσω ΣΔΙΤ 

 Η εκτέλεση έργων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

αποτελεί καινούριο μέτρο γενικότερης δημοσιονομικής εξυγίανσης στην Ελλάδα αλλά 

οι ΟΤΑ αυτή τη στιγμή και λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δεν μπορούν άμεσα να 

ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση πρακτικών 

ΣΔΙΤ. Οι ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, που 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, 

της διαχείρισης και της συντήρησης μιας υποδομής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας, σε 

τομείς της εθνικής οικονομίας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη 

είτε µη επιθυμητή (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2004).  

 Οι ΟΤΑ θα πρέπει με προσεκτικά βήματα να καταφύγουν σε συγκεκριμένες 

προτάσεις για υλοποίηση πρακτικών μέσω ΣΔΙΤ καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

εξευρεθούν κεφάλαια για την υλοποίηση έργων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας ενώ 

παράλληλα υπάρχει αποφυγή του τραπεζικού δανεισμού. Όμως για να αποφευχθούν 

προβλήματα δυσλειτουργίας και μη αποτελεσματικότητας (πολλές φορές τα έργα ΣΔΙΤ 

κοστίζουν περισσότερο από όσο ο φορέας προσδοκούσε να εξοικονομήσει από την 

εκτέλεση έργων μέσω ΣΔΙΤ και αυτό διότι τα έργα αυτά δεν εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό των ΟΤΑ) θα πρέπει οι ΟΤΑ να: 

- λάβουν υπόψη τους πως θα πρέπει άμεσα να ορίσουν διακριτούς ρόλους 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

- να κάνουν ακριβή αξιολόγηση των δεδομένων των έργων που θα εκτελέσουν 

- να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις ευθύνες που θα προκύψουν από την 

εκτέλεση των ΣΔΙΤ στο γεωγραφικό τους χώρο 

- να κατανείμουν στο βέλτιστο βαθμό τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν 

από τις δύο πλευρές 

            Οι ΣΔΙΤ πρέπει να αποτελέσουν συμπληρωματικό μέσο χρηματοδότησης των 

δημοσίων έργων και υπηρεσιών. Παρόλα αυτά είναι ορατός ο κίνδυνος της δέσμευσης 

πόρων του ΠΔΕ, ιδιαίτερα τη στιγμή που ο ίδιος ο νόμος για τις ΣΔΙΤ, συνδέει τη 

χρηματοδότησή τους με αυτό (Γκέκας 2016).
 

       Τα έργα που θα επιλεγούν για υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ, θα πρέπει να συμφωνούν 

με τις ανάγκες τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εντάσσονται σε ένα γενικότερο 

σχεδιασμό, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Βασικός στόχος θα πρέπει να 

είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας και όχι η μεγιστοποίηση κερδών 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Μόνο τότε θα έχουν αποδοχή και επιτυχή έκβαση. Για να 
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αποφευχθούν λάθη, καλό θα ήταν να υπάρχει η απαραίτητη νομική, οικονομοτεχνική 

συμβουλευτική παροχή κατά την προσυμβατική και συμβατική διαδικασία (Κ. Μήτσου, 

2016)
 

 Τέλος οι ΟΤΑ θα πρέπει να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της μεθόδου αυτή ως μέσου άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής και 

εξοικονόμησης πόρων γιατί οι πρακτικές ΣΔΙΤ έχουν πολλά πλεονεκτήματα αλλά και 

πολλά μειονεκτήματα που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (Γκέκας, 2016)   

 

Πίνακας Π.19: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα ΣΔΙΤ (Πηγή: Γκέκας, 2016) 

 Πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ 

Μειονεκτήματα στην εφαρμογή των 

ΣΔΙΤ 

  Δημοσιονομικό  Μειωμένος έλεγχος του δημοσίου 

 1. ελάφρυνση δημόσιων οικονομικών  Διάχυση της ευθύνης, δυνατότητα 

 2. μη επιβάρυνση του δημόσιου 

 Δυνατότητα υπεκφυγής από 

δημοκρατικό έλεγχο 

 3. προϋπολογισμού  

  Πολιτικό  Πολιτικό ρίσκο 

 

1. μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα 

 Επιλεκτική μεταχείριση στη 

διαδικασία επιλογής  

  Οικονομικό  

 1. Οικονομικότερα έργα 

 Αδυναμία αξιοποίησης 

ανταγωνισμού 

 2. αποτελεσματικότερα έργα  Αυξημένο κόστος 

  Τεχνικό- Τεχνολογικό 

 Μειωμένη αποτελεσματικότητα στην 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

 

1. Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδιωτικού 

τομέα  

 

 Νομικό  Αδυναμία υλοποίησης  

 1. ευελιξία  διακοπή λειτουργίας του έργου 

 2. μεταφορά ρίσκου στον ιδιώτη  
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Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking), 

οι ΟΤΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ΣΔΙΤ που εφαρμόστηκαν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 

Πρωτοβουλίες - Private Finance Initiative (P.F.I), με το οποίο κατασκευάζονται από το 

1992 πάσης φύσεως δημόσια έργα και υπηρεσίες (Hodge & Greve,  2005). Στη Μεγάλη 

Βρετανία μέχρι το Μάρτιο του 2006 εφαρμόστηκαν μέσω ΣΔΙΤ και είχαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, 2005):  

 Έχουν υλοποιηθεί 747 έργα ΣΔΙΤ, με κεφαλαιουχική αξία £47.5 δις, στα οποία 

περιλαμβάνονται 45 νοσοκομεία και πάνω από 200 σχολεία.
 

 Υπάρχει πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης και έχει ξεκινήσει η εξαγωγή 

τεχνογνωσίας μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

 Τα προγράμματα αυτά αντιστοιχούν στο 10-13,5% της συνολικής επενδυτικής 

δραστηριότητας της Κυβέρνησης της Αγγλίας σε δημόσια έργα, για τα έτη 1998-99 

και 2003-2004. 

Βάσει και των παραπάνω δεδομένων λοιπόν είναι δυνατή η εξοικονόμηση 

πόρων από τους ΟΤΑ παρά την επέλαση των μνημονίων στην Ελλάδα και μόνο. 

 

6.7. Προγράμματα ανάδειξης καλών πρακτικών 

 Στις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι ΟΤΑ προκειμένου να 

εξοικονομήσουν κόστη αλλά και να επιτύχουν μακροχρόνιες ωφέλειες για τις τοπικές 

κοινωνίες και τις οικονομίες τους περιλαμβάνονται έργα αειφόρου ανάπτυξης, 

αναβάθμιση υποδομών ΤΠΕ και έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων. Ήδη στο δήμο 

Ηρακλείου λειτουργεί πλατφόρμα-διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης αιτημάτων πολιτών 

ενώ ο Δήμος Τρικκαίων, ο οποίος ανακηρύχθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας 

«Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας (2004) ακολουθεί πρακτικές ανοικτού διαλόγου 

μεταξύ των πολιτών προκειμένου να διατυπώνονται απόψεις πάνω σε έργα που πρέπει 

να υλοποιήσει ο ΟΤΑ στην περιοχή τους (e-dialogos), εφάρμοσε το πρόγραμμα Τηλe-

πρόνοια για να εξυπηρετεί απομακρυσμένα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

εξοικονομώντας παράλληλα πόρους, ενώ τελευταίο αλλά εντυπωσιακό έργο αποτελεί 

το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό. Παρά την αρχική διστακτικότητα, οι κάτοικοι της 

πόλης «αγκάλιασαν» το νέο μέσο.  

Τα οχήματα παραχωρήθηκαν από τους δύο κατασκευαστές εταίρους του 

προγράμματος (εταιρείες Robosoft και Induct) για έξι μήνες εκ περιτροπής σε κάθε 
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πόλη που προκρίθηκε, κατά το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 2014 και του Ιουνίου 

2016. 

        Τα τέσσερα λεωφορεία (συν δύο εφεδρικά) κυκλοφορούσαν έξι ημέρες (Τρίτη 

έως Κυριακή), δώδεκα ώρες την ημέρα, ενώ είχε προγραμματιστεί να εκτελούν τακτικά 

και έκτακτα δρομολόγια μέσω των δύο γραμμών (μπλε και κόκκινη).  

 Επίσης στις καλές πρακτικές των Δήμων περιλαμβάνονται και οι ενεργειακές 

αναβαθμίσεις κτιρίων με τη χρήση και παροχή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και 

εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός για την εσωτερική θέρμανση των κτιρίων, η 

αντικατάσταση του παλαιού στόλου απορριμματοφόρων (όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω για το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης) και όλων των παλαιών και 

κοστοβόρων υπηρεσιακών οχημάτων.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα ανωτέρω από τη στιγμή που 

έχουν περικοπεί λόγω των μνημονίων μεγάλα ποσά από τις επιχορηγήσεις στους ΟΤΑ 

είναι να καταφύγουν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ με τον τρόπο που 

περιγράφηκε αλλά και με προσεκτικά βήματα να υλοποιήσουν πολλά από αυτά μέσω  

ΣΔΙΤ ακολουθώντας όμως τους βασικούς κανόνες που εξετάστηκαν και με τρόπο ώστε 

να αποκομίσουν μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε βάθος ετών.  

 Προκειμένου να επιτύχει ως εγχείρημα θα πρέπει οι ΟΤΑ (Γκέκας, 2016): 

1. Να αναζητήσουν προσκλήσεις από διάφορους φορείς Hοrizon, Τομεακά και 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή ακόμα και κοινοτικές πρωτοβουλίες 

που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αλλά αναμένεται να έχουν έντονο το στοιχείο των 

έξυπνων πόλεων. Άρα ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μπορεί 

σχετικά εύκολα να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές της κάθε πρόσκλησης. 

2. Επειδή οι έξυπνες πόλεις περιλαμβάνουν πολυτομεακές - ολοκληρωμένες προτάσεις, 

ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό ευέλικτος, ώστε να μπορούν να 

«σπάσουν» και σε επιμέρους ειδικές προσκλήσεις, είτε των τομεακών 

προγραμμάτων είτε των ΠΕΠ. 

3. Να ορίσουν έναν αιρετό και ένα στέλεχος του δήμου, ως υπεύθυνους για τη σύνταξη 

της πρότασης. 

4. Να απευθυνθούν σε ερευνητικά κέντρα, μεμονωμένους ερευνητές ή τις καινοτόμες 

επιχειρήσεις που υπάρχουν στην «επικράτεια» τους και να τους καλέσουν σε μία 

διαβούλευση 
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5. Η διαβούλευση αυτή θα είναι σύντομη. Σκοπό θα έχει να εξηγήσει, ο δήμος, τους 

στόχους του σχετικά με τη στρατηγική της έξυπνης πόλης και να διαγνώσει 

διαθεσιμότητες. 

6. Να αναζητηθούν ανάλογες συμμαχίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κριτήριο 

για την ένταξη ενός φορέα σε τέτοιου είδους συμμαχίες είναι η εμπειρία του και η 

επιτυχημένη εφαρμογή ανάλογων πολιτικών. 

7. Να αναζητηθούν φορείς, από την τοπική κοινωνία ή οικονομία, από τους οποίους θα 

μπορούσαν να μοχλευθούν χρηματοδοτικοί πόροι. 

 Στο πλαίσιο αυτό και ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 έχει ξεκινήσει από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. το "Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών 2016" με θεματικές ενότητες 

τον Τουρισμό, την Αγροτική Παραγωγή, τις Νέες Τεχνολογίες και τη χρήση των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται ο κάθε Δήμος να 

ενθαρρυνθεί και να χρησιμοποιήσει στρατηγικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προς 

όφελος του τοπικού πληθυσμού αλλά και με δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα και 

οφέλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό (ΥΠΕΣ, Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2016) οι ΟΤΑ που 

επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος, δίνουν 

τη δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας διατήρησης των 

θέσεων εργασίας και της βελτίωσης των οικονομικών πόρων.    

 Προκειμένου δε οι Δήμοι να ενθαρρυνθούν ώστε να εφαρμόσουν τις 

στρατηγικές των καλών πρακτικών, θα βραβευτούν με το Αριστείο Καλή Πρακτικής 

για χρονική περίοδο ενός έτους. Πέρα από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης η 

συγκεκριμένη βράβευση μπορεί να προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στους ΟΤΑ ενώ 

παράλληλα του καθιστά υπεύθυνους και σε ρόλο συμβούλων για τη χρήση των 

πρακτικών από άλλους δήμους που αδυνατούν να εφαρμόσουν παρόμοιες στρατηγικές. 

Οι ΟΤΑ που θα βραβευθούν θα έχουν την ευθύνη διάδοσης της καλής τους πρακτικής 

με παρουσιάσεις και άλλες ποικίλες δράσεις διάχυσης σε ενδιαφερόμενους δήμους 

μέσω Open Days, επισκέψεις εργασίας κλπ (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2016)   

 

6.8. Ενίσχυση των Επιχορηγήσεων μέσω των ΚΑΠ 

 Το βασικό όμως πρόβλημα των ΟΤΑ στην περίοδο της βαθιάς οικονομικής 

κρίσης και των μνημονίων είναι η υποχρηματοδότηση και η συνεχής περικοπή των 

εσόδων τους κυρίως μέσω των ΚΑΠ. Διατηρώντας τις δεσμεύσεις που ούτως ή άλλως η 
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Ελλάδα έχει υπογράψει προς τους δανειστές της μπορεί να αυξήσει τις επιχορηγήσεις 

προς την Τ.Α. είτε μέσω αύξησης του παρακρατούμενου ποσοστού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και 

τους Φόρου Εισοδήματος είτε και των δύο μαζί. Επίσης θα πρέπει να αποδοθούν οι 

παρακρατηθέντες πόροι προς του ΟΤΑ κάτι που διακαώς επιδιώκει η Κ.Ε.Δ.Ε. και το 

διατυπώνει σε κάθε ευκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα είναι ουραγός 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με τη μικρότερη χρηματοδότηση της Τ.Α. ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. κάτι που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Γκέκας, 2016): 

 

Πίνακας Π.20.: Έσοδα της ΤΑ ως % του ΑΕΠ σε ΕΕ και Ελλάδα περιόδου 2007-2013 

 (Πηγή: Γκέκας, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Η αύξηση όμως των χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να λάβει απολύτως 

αντικειμενικά κριτήρια και να είναι ακριβοδίκαιη. Τα κριτήρια χρηματοδότησης θα 

πρέπει να είναι ενδεικτικά: 

- η γεωγραφική περιοχή (παραμεθόριος, νησιά κλπ) 

- η κοινωνική κατάσταση του ΟΤΑ (ποσοστό ανεργίας ή όριο φτώχιας) 

- η έκταση του Δήμου 

- ο πληθυσμός 

- τα ίδια έσοδα (π.χ. σε δήμους με μεγάλα έσοδα από εισπράξεις τέλου 

παρεπιδημούντων λόγω κυρίως της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ξενοδοχειακών 

μονάδων) 
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- η συνέπεια του Δήμου ως προς την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- η ύπαρξη μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών και προσφύγων 

- η οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ 

- τα αποτελέσματα των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων βάσει των ισολογισμών 

και προϋπολογισμών του 

- η ύπαρξη συστήματος ποιότητας παροχής υπηρεσιών (ISO) 

- η επάρκεια του Δήμου σε έργα ΕΣΠΑ και η ικανότητα εκτέλεσης τους μέσα σε 

προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. 

 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι Δήμαρχοι θα έπρεπε να υπογράψουν μνημόνια 

συναντίληψης και έγγραφες δεσμεύσεις για τις υποχρεώσεις τους ως προς τη χρήση των 

πόρων και έγγραφης αναγκαιότητας εκτέλεσης έργων που είναι απολύτως απαραίτητα 

στις τοπικές κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό δε θα υπάρχει καμιά πολιτική δέσμευση 

και κυρίως δε θα υπάρξουν σκιές ή υποψίες πολιτικής "εξυπηρέτησης" (π.χ. για 

Δημάρχους που στηρίζονται από την Κυβέρνηση σε περιόδους Δημοτικών Εκλογών ή 

πολιτεύονται με κόμματα εξουσίας) στους τρόπους κατανομής των ΚΑΠ. Έτσι λ.χ. 

ΟΤΑ που η Διοίκηση του πρόσκειται πολιτικά σε κόμμα εξουσίας και έχει 

υποστηριχθεί με κάθε τρόπο δε θα λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ με ποσό 

μεγαλύτερο του αναλογούντος βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

και εις βάρος άλλου Δήμου που έχει άμεση ανάγκη εξασφάλισης της χρηματοδότησής 

του. 

  

7. Επίλογος 

 Οι προοπτικές οικονομικής επιβίωσης των ΟΤΑ στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης που ζει η Ελλάδα είναι μάλλον δυσοίωνες με βάση και τη μελέτη περίπτωσης 

του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης που εξετάστηκε στην παρούσα διπλωματική 

εργασία. Ο συγκεκριμένος δήμος παρόλο που ακολουθεί σφιχτή οικονομική πολιτική, 

είναι σε θέση να ασκήσει και κοινωνική πολιτική και να εκτελεί έργα τοπικού και 

υπερτοπικού χαρακτήρα αλλά κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να γνωρίζει για την 

πορεία του στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας που με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν βρεθεί στη δίνη των μνημονίων και έχουν 

επηρεαστεί από την οικονομική κρίση σε πολύ μεγάλο βαθμό με δυσμενείς συνέπειες 

στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.  
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 Παρόλα αυτά υπάρχουν λύσεις που εξετάστηκαν στην έρευνα και που μπορούν 

να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Με δεδομένο ότι οι λύσεις αυτές δεν 

εξασφαλίζουν  τη μακροχρόνια επιβίωση των ΟΤΑ υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς 

οικονομικής κρίσης και σκληρής λιτότητας, εντούτοις μπορούν να ανακουφίσουν 

οικονομικά τους Δήμους και να τους στρέψουν σε κατεύθυνση ανάπτυξης, απόκτησης 

τεχνογνωσίας, εξωστρέφειας και οικονομικής εξισορρόπησης. Χρειάζεται γνώση, 

επιμονή, αλλαγή νοοτροπίας και χρήση καλών πρακτικών. Ίσως με κάποιους από 

αυτούς τους τρόπους να καταφέρουν οι ΟΤΑ και σε άμεση και αγαστή συνεργασία με 

την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση και χωρίς πολιτική εξάρτηση να αναστρέψουν την 

πορεία μέχρι σε ένα βαθμό και να πορεύονται στο μέλλον με μεγαλύτερες προοπτικές 

για τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που τις αποτελούν.   
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