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Η μετάβαση των δήμων προς τα 
πρότυπα του δεδουλευμένου 

λογιστικού συστήματος
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Λογιστικά συστήματα δημοσίου 
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 Παραδοσιακά εφαρμογή της λογιστικής ταμειακής  βάσης 
στο δημόσιο τομέα 
 Σύνδεση με τον προϋπολογισμό και τη στενή παρακολούθηση 

εκτέλεσής του 

 Η χρηματοοικονομική κρίση κατέστησε σαφές ότι η χρήση 
λογιστικών συστημάτων που βασίζονταν στην ταμειακή 
λογιστική ήταν ανεπαρκής για τη λογοδοσία και τη λήψη 
αποφάσεων 

 Διεθνής τάση προς την εισαγωγή της Λογιστικής του 
δεδουλευμένου για το Δημόσιο Τομέα βάσει των προτύπων 
του Ιδιωτικού Τομέα
 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)
 EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)



Οφέλη από τη δεδουλευμένη λογιστική βάση
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 Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων για λογοδοσία και 
λήψη αποφάσεων  
 Περιουσία – Πληροφορίες χρήσιμες για τη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων 

 Απαιτήσεις – Ύψος ανείσπρακτων απαιτήσεων και 
διαχρονική παρακολούθησή τους  

 Υποχρεώσεις - Ποσά που θα πρέπει να καλυφθούν σε 
επόμενες χρήσεις – Ισότητα μεταξύ των γενεών 

 Αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα της περιόδου και όχι 
ταμειακό υπόλοιπο 

 Κατάλληλη πληροφόρηση για την κοστολόγηση των 
παρεχομένων υπηρεσιών 



Προβλήματα εφαρμογής της λογιστικής δεδουλευμένης 
βάσης
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 Λήψη αποφάσεων βάσει της πληροφορίας των 
προϋπολογισμών 

 Έλλειψη «ζήτησης» της πληροφορίας από τους 
πολιτικούς που λαμβάνουν αποφάσεις 

 Έλλειψη γνώσεων λογιστικής από εργαζόμενους στο 
δημόσιο 

 Περιορισμένη διαθεσιμότητα πληροφοριακών 
συστημάτων 

 Κόστος ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων 

 Υπό διαμόρφωση λογιστικά πρότυπα για τις 
ιδιαιτερότητες του δημοσίου 



Λογιστικά συστήματα στους ελληνικούς ΟΤΑ
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 Οι ΟΤΑ παρακολουθούν την εκτέλεση του ταμειακού 
τους προϋπολογισμού και των υποχρεώσεων 
 Συνδυασμός ταμειακής λογιστικής και μητρώου 

δεσμεύσεων 

 Οι 325 Καλλικρατικοί δήμοι βάσει του ΠΔ 315/99 
εφαρμόζουν τη λογιστική του δεδουλευμένου 

 Συντάσσουν και δημοσιεύουν τις ακόλουθες λογιστικές 
καταστάσεις: 
 Ισολογισμό 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 



Ανάλυση της διαθεσιμότητας των λογιστικών καταστάσεων 
των δήμων

 Η ανάλυση βασίζεται στις 
αποφάσεις έγκρισης των 
λογιστικών καταστάσεων 
των δήμων από τα 
δημοτικά τους συμβούλια
 Πηγή: Διαύγεια
 Περίοδος αναζήτησης 

στοιχείων: μέχρι 13/3/2017

 Προθεσμία δημοσίευσης 
των λογιστικών 
καταστάσεων των δήμων: 
τον Οκτώβριο μετά τη λήξη 
του οικονομικού έτους

Ο λογαριασμός διαχείρισης 
υποβάλλεται στην αρμόδια 

επιτροπή έως το τέλος 
Μαΐου

Μέσα σε δύο μήνες, η 
επιτροπή προελέγχει τις 

καταστάσεις

Οι καταστάσεις ελέγχονται 
από ορκωτό ελεγκτή-
λογιστή πριν από την 

υποβολή τους στο δημοτικό 
συμβούλιο.

Το αργότερο πέντε ημέρες 
μετά τη λήξη του διμήνου η 

επιτροπή υποβάλλει τις 
καταστάσεις στο δημοτικό 

συμβούλιο.

Μέσα σε προθεσμία δυο 
μηνών, το δημοτικό 

συμβούλιο αποφασίζει για 
την έγκριση του 

ισολογισμού.

Σε έναν μήνα, ο 
ισολογισμός υποβάλλεται 
για έλεγχο στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο.

Δημοσιεύονται σε μια 
τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα.
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Διαδικασία έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων

Πηγή: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)



Το 42% των 325 Καλλικρατικών δήμων της χώρας χωρίς 
εγκεκριμένο ισολογισμό για το 2015
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Σημείωση: Με βάση την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης στον ιστότοπο Διαύγεια έως τις 13 Μαρτίου 2017.
Πηγή: Διαύγεια. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.

Σε 18 Καλλικρατικούς δήμους (5,5% των δήμων) δεν έχουν εγκριθεί οι 
λογιστικές καταστάσεις ούτε καν για την πρώτη διαχειριστική χρήση (2011).



Μόλις το 56%-58% των δήμων ενέκριναν τις λογιστικές τους 
καταστάσεις εντός ενός δωδεκαμήνου την περίοδο 2011-14 
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Σημείωση: Με βάση την καταγραφή των ημερομηνιών έγκρισης των ισολογισμών ενός δείγματος αποφάσεων των δημοτικών αρχών που 
καλύπτει από 289 (το 2015) έως 304 δήμους (το 2014).
Πηγή: Διαύγεια. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Αυξημένη δυσκολία κατάρτισης και έγκρισης λογιστικών 
καταστάσεων σε δήμους με λιγότερους από 10 χιλ. κατοίκους
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Πολύ μικρός Μικρός Μεσαίος Μεγάλος Πολύ μεγάλος Σύνολο

Σημείωση: Για τους σκοπούς της μελέτης, ένας δήμος ορίζεται ως πολύ μικρός όταν έχει μόνιμο πληθυσμό (με βάση την απογραφή του 2011)
μικρότερο των 1 χιλ. κατοίκων, ως μικρός όταν ο πληθυσμός του βρίσκεται στο εύρος 1-10 χιλ. κατοίκους, ως μεσαίος όταν ο πληθυσμός του
ανέρχεται σε 10-50 χιλ. κατοίκους, ως μεγάλος όταν ο πληθυσμός του ισούται με 50-100 χιλ. κατοίκους και ως πολύ μεγάλος όταν η
πληθυσμός του ξεπερνά τους 100 χιλ. κατοίκους.
Πηγή: Διαύγεια. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Το ποσοστό δήμων χωρίς εγκεκριμένους ισολογισμούς 
εμφανίζεται αυξημένο στους νησιωτικούς δήμους της χώρας 
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Σημείωση: Με βάση την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης στον ιστότοπο Διαύγεια έως τις 13 Μαρτίου 2017.
Πηγή: Διαύγεια. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.

Αντίθετα, μειωμένο ποσοστό εμφανίζεται σε δήμους που φιλοξενούσαν 
νομαρχιακές αρχές πριν από την υλοποίηση του σχεδίου Καλλικράτης.



Επίδραση της οικονομικής κρίσης 
στα οικονομικά των δήμων: 
Ανάλυση με αριθμοδείκτες
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Εισαγωγή
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 Η ανάλυση βασίζεται σε 
δείγμα 110 δήμων με 
δημοσιευμένες καταστάσεις 
και για τα 5 έτη της περιόδου 
2011-2015

 Δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα 
στοιχεία που είναι 
ενδεχομένως χρήσιμα στην 
αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης μεμονωμένων 
δήμων

 Δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
οικονομικά στοιχεία 
δημοτικών επιχειρήσεων

Ρευστότητας

• Έμμεσης ρευστότητας

• Άμεσης ρευστότητας

• Ταμειακής ρευστότητας

Κυκλοφοριακής ταχύτητας

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων σε ημέρες

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνόλου ενεργητικού

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου ενεργητικού

Αποδοτικότητας

• Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού

• Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

• Αποδοτικότητα Απασχολούμενου κεφαλαίου

• Περιθώριο πλεονάσματος

• Ποσοστό δήμων με πλεόνασμα στα αποτελέσματα χρήσης

Δομής κεφαλαίων

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια

• Ξένα προς συνολικά κεφάλαια

• Ίδια προς συνολικά κεφάλαια

• Δείκτης κάλυψης τόκων με κέρδη 

Δομής ισολογισμού

• Πάγιο ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού

• Κυκλοφορούν προς σύνολο ενεργητικού

• Μακροχρόνιες υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού

• Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις προς  σύνολο ενεργητικού

• Πάγιο ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια

Δομής Kατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

• Έσοδα από ίδιες πηγές προς λειτουργικά έσοδα

• Έσοδα από επιχορηγήσεις προς λειτουργικά έσοδα

• Έκτακτα έξοδα προς λειτουργικά έξοδα

• Κόστος αγαθών-υπηρεσιών προς λειτουργικά έξοδα

• Έξοδα διοίκησης προς λειτουργικά έξοδα

• Έξοδα δημοσίων σχέσεων προς λειτουργικά έξοδα

• Λειτουργικά έσοδα προς λειτουργικά έξοδα

Αριθμοδείκτες που εξετάζονται στη μελέτη



Σημαντική υποχώρηση των τακτικών επιχορηγήσεων, αλλά 
και των λειτουργικών εξόδων
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία και για τα 5 έτη της περιόδου 2011-2015
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Περιορισμός των υποχρεώσεων και αύξηση των διαθεσίμων 
στους συνεπείς (ως προς την έγκριση ισολογισμών) δήμους
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία και για τα 5 έτη της περιόδου 2011-2015
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Αύξηση της ρευστότητας και σχετικά σταθερή αποδοτικότητα
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία και για τα 5 έτη της περιόδου 2011-2015
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



H χρηματοοικονομική κατάσταση 
ανάλογα με γεωγραφικά και 

άλλα χαρακτηριστικά
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Οι μικροί αλλά και οι πολύ μεγάλοι δήμοι τείνουν να έχουν 
αυξημένα περιουσιακά στοιχεία ανά κάτοικο
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2015.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Οι μεγαλύτεροι δήμοι τείνουν να έχουν αυξημένη άμεση 
ρευστότητα, κυρίως λόγω αυξημένων απαιτήσεων
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2015.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Ευκολότερη πρόσβαση σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια στους 
μεγαλύτερους δήμους
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2015.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Αυξημένο ποσοστό δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες στους 
μεγαλύτερους δήμους
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Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2015.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Οι μεγαλύτεροι δήμοι τείνουν να έχουν αυξημένη 
αποδοτικότητα, κυρίως λόγω αναλογικά λιγότερων εξόδων
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Έσοδα, έξοδα και καθαρά αποτελέσματα ανά 
κάτοικο, 2015

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανά κάτοικο

Συνολικά λειτουργικά έσοδα ανά κάτοικο

Λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο

Έκτακτα έσοδα ανά κάτοικο

Σημείωση: Στοιχεία για δείγμα 110 δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2015.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.



Οι νησιωτικοί δήμοι έχουν σημαντικά υψηλότερα μεγέθη ανά 
κάτοικο σε σχέση με τους ηπειρωτικούς δήμους
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Σημείωση: Στοιχεία για το σύνολο δήμων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις δήμων. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ.
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Συμπεράσματα και προτάσεις 
πολιτικής
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Συμπεράσματα
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 Πολλοί δήμοι της χώρας αδυνατούν να τηρήσουν τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται στη νομοθεσία για την έγκριση των λογιστικών καταστάσεων. 
 Επιπλέον, αξιοσημείωτος αριθμός δήμων (18) δεν έχει εγκρίνει ισολογισμό ούτε καν 

για την πρώτη λογιστική χρήση (2011).

 Η οικονομική κατάσταση των δήμων που δημοσιεύουν με συνέπεια 
ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως αρνητική.
 Η μείωση των δαπανών μπορεί να συσχετίζεται με αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των πόρων. Ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν αυτή η μείωση συνεπάγεται και 
μειωμένη δυνατότητα στήριξης κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες. 

 Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις επηρεάζονται σημαντικά από χαρακτηριστικά 
που βρίσκονται εκτός ελέγχου των διοικήσεων των δήμων (όπως μέγεθος και 
νησιωτικότητα). 
 Οι μικρότεροι δήμοι βασίζονται περισσότερο στα ίδια κεφάλαια, έχουν αυξημένα 

έσοδα και έξοδα ανά κάτοικο, αλλά και σαφώς χειρότερο καθαρό αποτέλεσμα ανά 
κάτοικο σε σχέση με τους μεγαλύτερους δήμους.

 Σημαντικά υψηλότερα έσοδα και έξοδα ανά κάτοικο στους νησιωτικούς δήμους, λόγω 
μικρότερου μεγέθους, αλλά και λόγω τουρισμού.



Προτάσεις πολιτικής
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 Αυστηροποίηση των ποινών σε περίπτωση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης 
της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων για 
τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. 

 Τεχνική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης και 
έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων στους μικρούς δήμους της χώρας. 

 Υποχρεωτική ανάρτηση των λογιστικών καταστάσεων στη Διαύγεια και 
στις ιστοσελίδες των δήμων. 

 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταχώρησης των λογιστικών καταστάσεων 
των δήμων.

 Αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης των δήμων λαμβάνοντας  
υπόψη τις διαφοροποιήσεις με βάση το μέγεθος και άλλα 
χαρακτηριστικά 
 Σύγκριση με τιμές αναφοράς (benchmarks) που διαφοροποιούνται ανάλογα 

με τα δημογραφικά και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των δήμων. 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας
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