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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σηµασία της αξιολόγησης της απόδοσης 
και της αποτελεσµατικότητας των δήµων Πεντέλης και Καλλιθέας ,µέσω του 
επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισµών τους, προκειµένου να 
εκπληρωθούν οι στόχοι τους. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιχειρησιακό σχέδιο, δήµος, ισολογισµός, στρατηγική, 
αποστολή, στόχος, αξιολόγηση. 

 

ABSTRACT 

 

This work reflects the importance of assessing the performance and 
effectiveness of Kallithea and Penteli municipalities through the business plan 
and their balance sheets in order to meet their objectives. 
 

KEY-WORDS: Business plan, municipality, balance sheet, strategy, shipment, 
target, evaluation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓH 

 
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την κάλυψη ζητηµάτων που 
έχουν να κάνουν µε το επιχειρησιακό σχέδιο των δήµων Πεντέλης και 
Καλλιθέας  και πιο συγκεκριµένα µε την ανάλυσή του και την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του µέσω και των ισολογισµών των δύο ∆ήµων . 
Αναλυτικότερα, είναι η διεξαγωγή συµπερασµάτων µέσω των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (σύµφωνα µε τα άρθρα 203-206 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), που θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση 
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. 

Παρουσιάζονται ολοκληρωµένα τα  προγράµµατα τοπικής και οργανωτικής - 
λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014 (του ∆ήµου Πεντέλης) και 
για την περίοδο 2013-2014 (του ∆ήµου Καλλιθέας), σε σχέση µε τις 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Πιο συγκεκριµένα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων, 
προτεραιοτήτων και δράσεων, για την τοπική ανάπτυξη και αναβάθµιση της 
οργάνωσης των υπηρεσιών των ∆ήµων. 

Η  δοµή όπου ακολουθείται περιλαµβάνει τις έννοιες του δήµου, του 
προγράµµατος Καλλικράτη όπως επίσης και του επιχειρησιακού σχεδίου. 
Έπειτα αναπτύσσεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή από την σύσταση των 
δύο ∆ήµων και την εξέλιξή τους. Κατόπιν ακολουθούν τα επιχειρησιακά 
σχέδια των δήµων, προτάσεις για την βελτίωση τους όπως επίσης και µεταξύ 
τους σύγκριση µε την βοήθεια των ισολογισµών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Τι είναι δήµος;1 

∆ήµος ονοµάζεται µία οντότητα της δηµόσιας διοίκησης, η οποία στα 
περισσότερα κράτη αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική µονάδα και κατά 
κανόνα περιλαµβάνει µια πόλη ή κωµόπολη και τα γύρω χωριά της. ∆εν είναι 
πάντως σπάνιο φαινόµενο να περιλαµβάνει µόνο κάποια συνοικία µια 
µεγαλούπολης, ή και αντίθετα µόνο χωριά µιας 
αποµονωµένης ορεινής περιοχής ή ενός νησιού. 

Στην Ελλάδα ο δήµος αποτελεί πρωτοβάθµιο οργανισµό τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

1.2 Πρόγραµµα Καλλικράτης (πού αποσκοπεί;)2 

Το πρόγραµµα Καλλικράτη πρόκειται για ένα Πρόγραµµα που αφορά τη 
συνένωση και, κατά συνέπεια, τη µείωση των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. (∆ήµων 
και Κοινοτήτων) από 1.034 σε µόλις 370 και την ανασυγκρότηση των 
δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας (µε την κατάργηση των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την αντικατάστασή τους από λιγότερες 
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) και που αποσκοπεί, κυρίως, στον περιορισµό 
των δαπανών λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Το εν λόγω εγχείρηµα προετοιµαζόταν 
από την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία και 
τελικά υλοποιήθηκε  από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γεγονός που 
καταδεικνύει αβίαστα τη σηµασία και την αναγκαιότητα που έχει για όλους 
µας, ανεξαρτήτως ιδεολογίας και χρώµατος, η άµεση εφαρµογή του 
Προγράµµατος αυτού, ειδικά σε µία εποχή που τα δηµοσιονοµικά της χώρας 
είναι σε άθλια κατάσταση, κυρίως λόγω των υπέρογκων κρατικών δαπανών. 

 

 

1.3 Το επιχειρησιακό σχέδιο(Ορισµός ,Σκοπός και 

χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ) 

Η σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα 
σηµαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα 
τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι απαραίτητη για 
επιχειρηµατικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόµοιες 

                                                           
1 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82 
2 http://www.eanda.gr/nomikos-logos/programma-kallikratis 
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ενέργειες. 

Τι ακριβώς είναι το επιχειρηµατικό Σχέδιο;3 

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι µία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού 
µοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηµατικά στο 
µέλλον. 

Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 4 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δίνει έµφαση στον τεκµηριωµένο 
προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει 
τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήµατα, 
τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους συνολικά 
διατιθέµενους οικονοµικούς πόρους και τις δυνατότητές της ως οργανισµού. 
Για την εκτέλεση των επί µέρους ενεργειών απαιτείται η συµπλήρωση 
πινάκων ώστε να είναι σαφές και συγκεκριµένο το προϊόν της κάθε 
ενέργειας και η διαδικασία προγραµµατισµού να µπορεί άµεσα να 
µηχανογραφηθεί.  

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου είναι η προώθηση 
της ∆ηµοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε 
τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
και τις νέες αρµοδιότητες που ορίζει το Πρόγραµµα Καλλικράτης.  

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης   

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες 
δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος στο πλαίσιο των 
θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε απώτερους σκοπούς :  

1. την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής,  µε 
παρεµβάσεις στους τοµείς. 

2.  τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των 
κατοίκων, µε παρεµβάσεις στους τοµείς. 

3. τη βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης,  µε 
παρεµβάσεις στους τοµείς. 

Β) Προώθηση της Εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου ως οργανισµού  

                                                           
3https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/vdiamant@aegean.gr/files/SamosBiz/6_%CE%95%CF%80
%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81%CF%82+%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B
9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CC%81%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+
%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%C
C%81%CE%B1.pdf 
4 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλλιθέας 
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Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της ∆ηµοτικής και τοπικής 
ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις για τη 
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου ως δηµόσιου οργανισµού 
(ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως 
θεσµού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, 
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), µε σκοπούς 
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της 
νοµιµοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις 
αποσκοπούν :  

• στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

• στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της 
ανάπτυξης του υφιστάµενου προσωπικού, της µηχανοργάνωσης, της 
προµήθειας εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

• στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, µέσω του 
µεσοπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού, της 
παρακολούθησης του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών και της 
ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης.  

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ∆ήµου   

Ο ρόλος του ∆ήµου, πλέον των οριοθετηµένων από το θεσµικό πλαίσιο 
αρµοδιότητές, είναι να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία  της περιοχής του. 
Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι µόνο ως  διοίκηση για τη παροχή 
ορισµένων πάγιων υπηρεσιών του ∆ήµου, αλλά ως µέριµνα για το σύνολο 
των τοπικών υποθέσεων. 

Συνοψίζοντας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:  

• Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης 
της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου: Αποτελεί πρόγραµµα 
αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 
πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των 
δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που 
εποπτεύονται από το ∆ήµο. Είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού 
χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του 
φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία 
του ∆ήµου. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου 
και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων του ∆ήµου.  

• Αποτελεί το πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών 
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράµµατος 
αντανακλάται η βούληση και το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής καθώς 
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και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  Το όραµα της εκάστοτε δηµοτικής 
αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται στο παρόν 
επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου και επίσης σε ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης της κάθε υπηρεσίας του ∆ήµου και των 
Νοµικών προσώπων του.  

•  Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης 
του ∆ήµου και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου: Η σύνταξη 
του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της 
διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της δράσης του ∆ήµου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές 
αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων 
και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού του  

• Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου και 
των Νοµικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού  
επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των 
υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό 
των δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος στις υπηρεσίες του 
∆ήµου, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του προγράµµατος.  

• Συνδέεται µε το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου. 

• Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων. Κατά τη 
διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο 
τρόπο. 

• Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο 
στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες 
και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναµικού του 
∆ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής.  

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 
προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων 
διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους 
του ΟΤΑ, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του 
∆ήµου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών 
ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου 
στο οποίο αυτά εµπλέκονται.  Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η µορφή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το 
είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Λίγα λόγια για το ∆ήµο Πεντέλης(Ιστορική 
αναδροµή και εξέλιξη)5 

Ο ∆ήµος Πεντέλης βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Βορείου 
Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, αποτελούµενος από την Πεντέλη, τη Νέα 
Πεντέλη και τα Μελίσσια που αποτελούν την έδρα του, µε προσανατολισµό 
προς το Πεντελικό όρος. 

Συστάθηκε το 2011 µε πρώτο δήµαρχο µετά τις εκλογές του 2010 το ∆ηµήτριο 
Στεργίου - Καψάλη. Ο συνολικός πληθυσµός του ανέρχεται σε 34.934 άτοµα 
και η έκτασή του σε 29.498 τ.χλµ και έχει υψόµετρο 290-640 µέτρα .Ο 
Στεργίου-Καψάλης επανεξελέγη ∆ήµαρχος και στις εκλογές του 2014. 

Ιστορικά 

Σήµερα, η Πεντέλη αποτελεί κηπούπολη, 17 χιλιόµετρα βορειοανατολικά 
των Αθηνών, που περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους και τα καµένα 
πευκοδάση του Πεντελικού Όρους. Περιλαµβάνει τις δηµοτικές 
κοινότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης. Έχει έκταση 29.498 
χιλιοµέτρων και εξαπλώνεται γύρω από τους νοτιοδυτικούς, προσβάσιµους 
λοφίσκους του βουνού, γνωστούς ως λόφους πατήµατος, κουφού και δέσης. 
Η περιοχή καταλαµβάνει 3.000 στρέµµατα θεσµοτεθηµένης οικιστικής 
έκτασης, ενώ ασκούνται παράλληλα συνεχείς πιέσεις για πολεοδόµηση 
αρκετών ζωνών που βρίσκονται στα διοικητικά της όρια. Στην Πεντέλη 
υπάγονται εκτός από τις δασικές εκτάσεις και αρκετά λατοµεία επιφανειακής 
εξόρυξης. 

Ο ∆ήµος Πεντέλης αποτελεί το οικιστικό τέρµα στο βορειοανατολικό άκρο της 
µητροπολιτικής πρωτεύουσας, οριοθετώντας το λεκανοπέδιο των Αθηνών στα 
νοτιοδυτικά από την πεδιάδα του Μαραθώνος στα βορειοανατολικά και την 
πεδιάδα της Μεσογαίας στα νοτιοανατολικά. 

Η ιστορία της Πεντέλης χάνεται στο βάθος της Αττικής. Το παράδοξο έγκειται 
στο γεγονός ότι το βουνό πήρε το όνοµά του από την πόλη που 
εγκαταστάθηκε σε αυτό, αντί να συµβεί το αντίστροφο. 

Το σηµερινό Πεντελικό όρος ονοµαζόταν Βριλησσός και στους νότιους 
πρόποδές του εγκαταστάθηκε η ιερά µονή Πεντέλης. Η ευρύτερη περιοχή και 
η µεγαλύτερη έκταση του βουνού ανήκε στη µονή και στον ιδιοκτήτη της, τον 
Άγιο Τιµόθεο. Περιµετρικά του ναού άρχισαν να οικοδοµούνται παραδοσιακοί 
οικισµοί, ορισµένοι από τους οποίους ακόµη και σήµερα είναι εκτός σχεδίου 
πόλεως. Το ιστορικό κέντρο του αρχαίου ∆ήµου Πεντέλης τοποθετείται στην 
Πλατεία του Πεντελικού, γνωστή ως Αγία Τριάδα, που αποτελεί εκδροµικό 

                                                           
5https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%C
E%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82 
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προορισµό. Οι πλατείες και οι οικισµοί είναι διάσπαρτοι και διακόπτονται από 
τα πλούσια πεντελικά δάση. 

Ο νότιος γειτονικός ∆ήµος των Βριλησσίων δανείστηκε το όνοµα του από το 
Ρέµα Πεντέλης-Χαλανδρίου που φέρει το όνοµα Βριλησσός και διασχίζει την 
περιοχή, όνοµα που προήλθε από την παλαιά ονοµασία του όρους Πεντέλη 
από όπου και πηγάζει, και η περιοχή στους πρόποδες του όρους όπως και το 
ίδιο το όρος, δανείστηκε την ονοµασία του Αρχαίου ∆ήµου, Πεντέλη. ∆υτικά 
του αρχαίου και του µετέπειτα σύγχρονου οικισµού της Πεντέλης βρίσκεται ο 
οικισµός που κατοικήθηκε αργότερα, η Νέα Πεντέλη, και ακόµα πιο δυτικά η 
περιοχή των Μελισσίων. 

Ο ∆ήµος Πεντέλης έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια καθώς 
πέραν από εκδροµικός προορισµός, έχει να επιδείξει πλούσια ιστορικά 
ευρήµατα στον επισκέπτη όπως το Μέγαρο της Πλακεντίας, τη Maisonette, το 
πανδοχείο Plaisance, τον πυργίσκο Tourelle, το Αστεροσκοπείο και τους 
χώρους της Ιεράς Μονής. Επιπλέον, παιδικές χαρές σφύζουν από παιδικά 
γέλια, ενώ πέτρινα ταβερνάκια και λοιπά κέντρα εστίασης και καφέ 
προσελκύουν πληθυσµό των βορείων προαστίων. Φαίνεται πλέον να έχει 
διαµορφωθεί η προσωπικότητα της πόλης και εναπόκειται στις τοπικές και 
υπερτοπικές αρχές να διαφυλάξουν το ύφος της περιοχής, κάτι το οποίο 
επιχειρείται µε την ίδρυση του Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπλασης του 
Πεντελικού, µε 23 ∆ήµους & Κοινότητες-µέλη των οποίων προΐσταται ο ∆ήµος 
Πεντέλης. 

 

2.2 Το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου Πεντέλης.6 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 203-206 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. Είναι το 
πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που καταρτίζεται µετά την εφαρµογή του 
Προγράµµατος Καλλικράτης και συνεπώς να παρουσιαστεί η περιοχή ως 
ενιαίος ∆ήµος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαµβάνει καινούργιες αρµοδιότητες 
από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής.  Το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του νέου ∆ήµου Πεντέλης συνιστά ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την 
περίοδο 2011-2014, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 
σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα 

                                                           
6http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/24/_%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%C
E%95%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7_%CE%A0%CE
%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_2012_2014_%CE
%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F
%CE%A3_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%C
E%9F%CE%A3.pdf 
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πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε 
δράσεις µε ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και 
την αναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Ανάλυση και αξιολόγηση των οικονοµικών  του 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

2.2.1 Αποτύπωση του συνολικού δανεισµού 

Η καταγραφή του συνόλου των δανείων του ∆. Πεντέλης από εγχώρια 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έδειξε ότι τα ενεργά δάνεια του ∆ήµου είναι 
έντεκα στο σύνολό τους. Τα δέκα από αυτά τα δάνεια έχουν συναφθεί µε το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εκ των οποίων τα επτά συνάφθηκαν 
από τον πρώην ∆ήµο  Μελισσίων, τα δύο από τον πρώην ∆ήµος Πεντέλης και 
ένα από τον πρώην ∆. Ν. Πεντέλης. Το ενδέκατο και µεγαλύτερο σε ύψος, 
αρχικού κεφαλαίου, δάνειο συνάφθηκε το 2009 από τον πρώην ∆ήµο 
Μελισσίων µε την Εµπορική Τράπεζα και έχει ύψος 4.853.699,11.   

Σήµερα το ανεξόφλητο κεφάλαιο από όλα τα προαναφερθέντα δάνεια 
ανέρχεται στα  5.102.597,18 ευρώ, έχοντας δηλαδή εξοφλήσει 1.519.735,9 
ευρώ του αρχικού κεφαλαίου. Τα ετήσια τοκοχρεολύσια για τα επόµενα χρόνια 
ανέρχονται στα  523.355,48 ευρώ έως το 2012, ενώ από το 2013 και 
τουλάχιστον ως το 2016 το τοκοχρεολύσιο µειώνεται στα 494.483,63ευρώ.   

Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος είναι απόλυτα συνεπής στην εξυπηρέτηση των 
δανειακών υποχρεώσεών του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

 

∆.Κ 

 

ΕΤΟΣ    

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

∆ΑΝΕΙΟΥ 

 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

∆ΑΝΕΙΟΥ 

 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΤΟΚΟ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 

1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2009 4.853.699,10 4.208.591,01 297.393,12 

2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2007 209.254,34 137.681,69 27.212,51 

3. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2005 180.000,00 53.007,75 28.871,85 

4. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2003 118.664,00 86.507,31 10.261,84 

5. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2003 90.036,00 65.637,23 7.786,14 

6. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2005 121.800,00 89.004,29 9.995,29 

7. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2006 97.855,00 55.891,82 13.232,44 

8. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 105.050,91 70.073,08 14.205,51 

9. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 49.822,99 33.233,91 6.737,31 

10. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 48.082,00 32.072,58 6.501,89 

11. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ 2004 748.068,74 270.896,51 101.157,58 

 ΣΥΝΟΛΑ  6.622.333,00 5.102.597,18 523.355,48 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟ   

 

4.641.011,23

190.689,44 270.896,51

Δ.Ε Μελισσίων

Δ.Ε Πεντέλης

Δ.Ε Ν.Πεντέλης
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Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (µακροχρόνιες ρυθµίσεις οφειλών 
κλπ)  

∆εν υπάρχουν άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, πέραν αυτών των 
δανείων.   

Αναλυτική παρουσίαση των λοιπών υποχρεώσεων του δήµου 

Στην συνέχεια παρατίθενται  οι λοιπές υποχρεώσεις του ∆ήµου που αφορούν 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις δηλαδή  αυτές που δεν έχουν εξοφληθεί 
ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της αντίστοιχης 
υποχρέωσης.   

 Ανάλυση Υποχρεώσεων – Ληξιπρόθεσµες οφειλές 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (31/10/2011) 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ µε 

οφειλές >80.000€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΙΜΟΛ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΤΑΛΘ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΡΩΘ 

ΥΠΟΛ. ΓΙΑ 

ΕΝΤΑΛΜ 

ΥΠΟΛ. 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΤΑΛΑΝΤΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

85.669,5 6.3409,5 0,0 39.360,0 85.669,5 

Ε.Υ.∆.Α.Π. 650.516,1 0,0 0,0 650.516,1 650.516,1 

ALPHA  GREEN  

ABEE 

160.021,1 0,0 0,0 160.021,1 160.021,1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε.. 

184.500,0 52.565,2 46.282,6 131.934,8 138.217,4 

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. 137.400,0 137.400,0 0,0 0,0 137.400,0 

ΑΛΥΣΟΣ  Α.Τ.Ε. 134.205,8 134.205,8 45.000,0 0,0 89.205,8 

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. 271.704,9 86.504,6 86.504,6 185.200,3 185.200,3 

ΓΗΓΕΡΤΟΝ   Α.Ε. 2.059.267,6 0,0 0,0 2.059.267,6 2.059.267,6 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ -  ∆. 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ  ΚΑΙ  

143.247,7 0,0 0,0 143.247,7 143.247,7 
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ΣΙΑ  Ε.Ε. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 3.826.533 456.985 177.787 3.369.548 3.648.745 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ µε 

οφειλές   < 80.000€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΙΜΟΛ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΤΑΛΘ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΡΩΘ. 

ΥΠΟΛ. ΓΙΑ 

ΕΝΤΑΛΜ. 

ΥΠΟΛ. 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 3.710.551 1.588.093 1.170.167 2.122.458 2.540.384 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.537.084 2.045.078 1.347.954 5.492.006 6.189.130 

 

 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία / ληξιπρόθεσµες οφειλές 

Ο ∆ήµος Πεντέλης έχει έρθει σε διακανονισµό µε το Ι.Κ.Α για την εξόφληση 
των οφειλών στον φορέα κατά την περίοδο από 01/01/2005 έως 09/2010 
συνολικής αξίας 38.230,39 ευρώ. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων ανέρχεται 
στις 15 και η κάθε δόση είναι ύψους 2.063,91ευρώ. Η πρώτη δόση 
πληρώθηκε στις 31/10/2011.  

Παράλληλα ισχύει και ένας παλαιότερος διακανονισµός της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μελισσίων µε το ΙΚΑ για ποσό που στις 31/12/2010 ανερχόταν 
στις 172.625,55 ευρώ ενώ στις 30/10/2011 είχε µειωθεί στα 111.389,41 ευρώ, 
µε µηνιαία δόση 6.185,95 ευρώ και για 22 ακόµα δόσεις.    

 

Υποχρεώσεις σε Ελληνικό ∆ηµόσιο (φόροι κλπ)  

∆εν υπάρχουν άλλες Υποχρεώσεις στο Ελληνικό ∆ηµόσιο  (φόροι κτλ) ή 
λοιπές υποχρεώσεις.   

Αναφορά στην οικονοµική κατάσταση των νοµικών 
προσώπων του ∆ήµου.  

Με αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πεντέλης που 
ελήφθησαν εντός του 2011 λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση πέντε (5) 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην ∆ήµων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης.  

• ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Πεντέλης  
• Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Απασχόλησης ∆ήµου Μελισσίων 

(Κ.Ε.Ν.Α.∆.Μ.)  
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• Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού ∆ήµου Μελισσίων  
• Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Κ.Α.)  
• ∆ηµοτική Αθλητική Επιχείρηση Μελισσίων  

Την ίδια περίοδο λύθηκαν κα τέθηκαν σε εκκαθάριση δύο αµιγείς επιχειρήσεις 
των πρώην ∆ήµων Πεντέλης και Μελισσίων.  

• ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Πεντέλης  
• ∆ηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Μελισσίων (∆ΕΤΕΜ)  

Τέλος τελεί υπό εκκαθάριση, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
πρώην ∆ήµου Μελισσίων ο Οργανισµός Εργασίας ∆ήµου Μελισσίων (Αστική 
µη κερδοσκοπική εταιρεία).  

Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που 
αφορούν:  

• Αµοιβές εργαζοµένων  
• Οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία και δηµόσιο  
• Οφειλές σε προµηθευτές και εργολάβους  

Αν και οι διαδικασίες των εκκαθαρίσεων δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, οι 
οφειλές των επιχειρήσεων προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και 
παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Εκτιµάται ότι παρά τις 
αυξοµειώσεις που είναι πιθανόν να επέλθουν µε την ολοκλήρωση των 
εκκαθαρίσεων το συνολικό ποσό των οφειλών θα είναι της τάξης των 2,3 εκ €.  

Με δεδοµένη την εκφρασµένη πρόθεση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Πεντέλης να 
προχωρήσει σε αναδοχή των οφειλών των ∆ηµοτικών επιχειρήσεων και 
οργανισµών µέσω αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν αυτές 
οριστικοποιηθούν το ποσό των 2.3 εκ € θα βαρύνει τον ∆ηµοτικό 
Προϋπολογισµό στα επόµενα 2 έτη.  
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Α/Α ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ                    υπό 

εκκαθάριση 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΟΦΕΙΛΕΣ 31/12/2010 (€) 

1. Κοινωφελής Επιχείρηση 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Κ.Ε.Κ.Α.) 

727.944,70 

2. ∆ηµοτική Αθλητική 

Επιχείρηση Μελισσίων 

369.511,10 

3. Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισµού ∆ήµου 

Μελισσίων. 

283.502,90 

4. Κοινωφελής Επιχείρηση 

Νεολαίας και Απασχόλησης 

∆ήµου Μελισσίων 

(Κ.Ε.Ν.Α.∆.Μ.) 

29.809,50 

5. ∆ηµοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Νέας Πεντέλης. 

81.140,60 

6. ∆ΕΤΕΜ 290.922,27 

7. Οργανισµός Εργασίας ∆.Ε. 

Μελισσίων 

531.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.313.831,07 

 

  

 

∆ΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Πρώην ∆. Ν. Πεντέλης 81.140,60 

Πρώην ∆. Μελισσίων 2.232.690,47 

ΣΥΝΟΛΟ 2.313.831,07 
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Υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν από εκκρεµείς ή 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για το δήµο και τα νοµικά 
του πρόσωπα 

Ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων εκκρεµεί πλήθος αγωγών εργαζοµένων 
και συναλλασσόµενων των πρώην ∆ήµων που συνενώθηκαν στην 
Καλλικρατικό ∆ήµο Πεντέλης.   

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι εκκρεµείς δικαστικές 
αποφάσεις ανά ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου Πεντέλης, ενώ στο τέλος 
ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση του ποσού των δικαστικών αγωγών εις 
βάρος του ∆ήµου.  

Είναι σκόπιµο να επισηµανθούν τα παρακάτω:  

• Ο κατάλογος των αγωγών δεν είναι οριστικός και είναι δυνατόν να 
συµπληρωθεί µε νέες στο άµεσο µέλλον, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
αύξηση του συνολικά διεκδικούµενου ποσού.  

• Τα ποσά που αναφέρονται είναι πρόδηλο ότι δεν είναι οριστικά και σε 
καµία περίπτωση δεν τα έχει αποδεχθεί ο ∆ήµος. Αποτελούν βέβαια 
µία ένδειξη και το ανώτερο όριο που θα κληθεί, σε περίπτωση 
δικαίωσης όσων προσέφυγαν, να καταβάλει ο ∆ήµος.    

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραδοχές εκτιµάται ότι το συνολικό 
ποσό που θα κληθεί ο ∆ήµος να καταβάλει µετά την εκδίκαση των αγωγών θα 
ανέλθει στο ποσό των 2,8 εκ €.   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ ∆.Ε. ΠΟΣΟ 

1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ” ποσού 2.467,35 βάσει τις υπ ‘αριθµ 

421/2001 απόφασης του ∆.Σ. Μελισσίων το 

οποίο αποφάσισε την οικονοµική της ενίσχυση, 

για µεταστέγαση τις οικογένειας της λόγω των 

κακών συνθηκών διαβίωσης της ιδίας, των 5 

τέκνων της και των υπερήλικων γονέων της. 

ΑΓΩΓΗ 2.467,35 

2. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΞΕΝΗ –

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ποσού 6.000 

ευρώ νοµιµοτόκως για ατύχηµα που έλαβε χώρα 

στη συµβολή των οδών Τραπεζούντος και 

Σπάρτης επί των οποίων υπάρχει φρεάτιο στις 

14/11/2009. 

ΑΓΩΓΗ 6.000,00 
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3. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ “ΑΚΡΟΠΟΛ” 

“∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ” νοµιµοτόκως  για 

διανυχτερεύσεις για το χρονικό διάστηµα 9-9-

2010 έως 12-9-2010. 

ΑΓΩΓΗ 2.030,00 

4. ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ποσού 1.406,00 νοµιµότοκα 

έκαστος για παροχή υπηρεσιών στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του ∆ήµου Μελισσίων κατά την 

εκδήλωση στις 28-6-2009. 

ΑΓΩΓΕΣ 1.406,00 

+1.406,00 

5. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ για 

κατάληψη εδαφικών τµηµάτων ιδιοκτησίας του 

από το ∆ήµο Μελισσίων για τη διαµόρφωση 

πεζόδροµων συνολικής επιφάνειας 380 τµ. 

ΑΓΩΓΗ 210.696,33 

6. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ “ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ” νοµιµοτόκως από µισθούς 

υπερηµερίας και λοιπών επιδοµάτων από 

σύµβαση υλοποίησης προγράµµατος για την 

απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (stage) µε το 

∆ήµο Μελισσίων. 

ΑΓΩΓΗ 30.000,00 

7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευµένες 

αποδοχές 

AΓΩΓΗ 254.381,14 

8. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευµένες 

αποδοχές 

ΑΓΩΓΗ 111.119,22 

9. (14) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ δεδουλευµένες 

αποδοχές. 

ΑΓΩΓΗ 165.604,81 

10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για προµήθεια 

αρτοσκευασµάτων στους παιδικούς σταθµούς 

Σερίφου και Σκιάθου 

ΑΓΩΓΕΣ 2.057,22 

11. 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΝΕΠ για 

δεδουλευµένες αποδοχές 

ΑΓΩΓΗ 92.180,28 

12. ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΗ 7.000,00 

13. ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΕΚΑ για 

τακτικές αποδοχές/δώρα 

ΑΓΩΓΗ 22.134,53 

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ σύµβαση έργου µε 

αντικείµενο τη διενέργεια εργασιών σχετικά µε 

ΑΓΩΓΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

5.355 
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την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τη 

διαµόρφωση των καθισµάτων στο θερινό CINE 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ του ∆. Μελισσίων. 

ΑΜΝΕΠ & 

∆ΗΜΟΥ 

15. 84 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το επίδοµα 

των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 734.976 

16. 29 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το επίδοµα 

των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 216.656 

17. 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το επίδοµα 

των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 88.176 

18. 49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το επίδοµα 

των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 501.957 

19. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το επίδοµα 

των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 5.456 

20. 2 ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για 

δεδουλευµένες αποδοχές 

ΑΓΩΓΗ 15.750 

21. 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για 

δεδουλευµένες αποδοχές ή αναγνώριση της 

εργασιακής τους σχέσης σαν αορίστου η 

µισθούς υπερηµερίας 

ΑΓΩΓΗ 25.625 

22. 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΑ για 

δεδουλευµένες αποδοχές 

ΑΓΩΓΗ 21.729,02 

23. 2 Εργαζόµενοι στην ΑΜΝΕΠ ΑΕ (CINE 

PANORAMA) 

ΑΓΩΓΗ 6.665 

ΣΥΝΟΛΟ 2.525.478,26 

  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ ∆.Ε. ΠΟΣΟ 

1. 22 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ για το 

επίδοµα των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 147.136,00 

2. 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το 

επίδοµα των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 20.064 
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ΣΥΝΟΛΟ: 167.200,00 

 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ ∆.Κ. ΠΟΣΟ 

1. ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΟΕ για είδη 

σήµανσης 

ΑΓΩΓΗ 3.842,56 

2. ΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΑΓΩΓΗ 92.866,47 

3. ΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΣΤΑ ΚΕΠ 

ΑΓΩΓΗ 15,741,53 

ΣΥΝΟΛΟ: 112.450,56 

 

 

Συνολικά: 

Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΓΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟ ΠΟΣΟ 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2.525.478,26 

2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 167.200,00 

3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 112.450,56 

 ΣΥΝΟΛΟ : 2.805.128,82 
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2.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Το όραµα και οι αρχές του ∆. Πεντέλης 

Ακολουθεί ο προσδιορισµός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος 
για να αντιµετωπίσει τα κρίσιµα ζητήµατα που έχουν εντοπιστεί. 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος θα γίνει µέσω του καθορισµού 
των γενικών στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι θα οµαδοποιηθούν σε 
άξονες και µέτρα.      

Η διατύπωση της αποστολής και του οράµατος, είναι ένα στοιχείο κρίσιµης 
σηµασία για τον ∆ήµο, όπως και για κάθε οργανισµό.  Σκοπός της 
διατύπωσης της αποστολή και του οράµατος είναι να εξασφαλίσει πως όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι, εσωτερικά και εξωτερικά του ∆ήµου, έχουν την ίδια αντίληψη 
για το που βρίσκεται σήµερα ο ∆ήµος και πολύ περισσότερο για το ποια 
κατεύθυνση θα ακολουθήσει και που σκοπεύει να φθάσει στο άµεσο µέλλον. 
Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο και το όραµα, βοηθούν στον καθορισµό 
των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιµης σηµασίας για την πορεία του 
∆ήµου.   

Αποστολή 

Η αποστολή αναφέρεται στον σκοπό της λειτουργίας του ∆ήµου. Ουσιαστικά 
περιγράφει τον λόγω της ύπαρξης του, ως φορέα και ως Οργανισµού. Η 
Αποστολή, περιγράφεται και αναλύεται σε σηµαντικό βαθµό στον Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων.  Από το περιεχόµενο του άρθρου 75 του Κώδικα, 
προκύπτει ξεκάθαρα η ∆ήλωση της Αποστολής : 

«Αποστολή του ∆ήµου Πεντέλης  είναι η ∆ιεύθυνση και Ρύθµιση όλων των 
Τοπικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις αρχές της Επικουρικότητας και της 
Εγγύτητας, µε στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη 
συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της Ποιότητας Ζωής της Τοπικής 
Κοινωνίας» 

Αναλύοντας εκτενέστερα την πιο πάνω διατύπωση της Αποστολής, µπορούµε 
να πούµε πως ο ∆ήµος έχει ως αποστολή τα παρακάτω:   

• Ενίσχυση της Προστασίας και ∆ιαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος 
• Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθµης Λειτουργίας του 

∆ήµου  
• Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της Αλληλεγγύης  
• Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισµού και του Πολιτισµού 
• Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας  
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•  Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης  
•  Ενίσχυση της Απασχόλησης  
•  Τήρηση των αρµοδιοτήτων του ως Φορέας Κρατικού Χαρακτήρα   

Η εκπλήρωση της Αποστολής του ∆ήµου επιτυγχάνεται µέσα από την 
στελέχωσή του, όπως αυτή περιγράφεται στον Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας του και µέσα από την αποτελεσµατική κατανοµή ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων στα διαφορετικά τµήµατα. Βασική προϋπόθεση για να 
µπορέσει να επιτύχει ο ∆ήµος τους µελλοντικούς του σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί 
οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσα από την 
αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράµατος.  Το Όραµα είναι η ιδεατή 
κατάσταση για το µέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραµα αποτυπώνει την εικόνα 
του ∆ήµου όπως αυτή θα προκύψει στο µέλλον, εάν όλες οι ενδιάµεσες 
επιδιώξεις επιτευχθούν µε απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιµο στοιχείο για τη 
διατύπωση του οράµατος του ∆ήµου είναι να είναι κατανοητό και να 
προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόµενους την αίσθηση για το ποια ακριβώς 
κατεύθυνση σκοπεύει να ακολουθήσει ο ∆ήµος. Με βάση τα παραπάνω η 
∆ήλωση του Οράµατος του ∆ήµου Πεντέλης  µπορεί να διατυπωθεί ως εξής:   

«Όραµά µας είναι να γίνει ο ∆ήµος Πεντέλης , στο σύνολό του, ένας 
νοικοκυρεµένος ∆ήµος και το Πεντελικό Προάστιο κατεξοχήν αµιγούς 
κατοικίας µε λειτουργίες δηµοτικές, που θα υπηρετούν τον Πολίτη, θα 
στηρίζουν τον άνθρωπο και θα σέβονται το περιβάλλον και το δηµόσιο 
χρήµα.»    

Όσον αφορά στον ίδιο το ∆ήµο, το όραµα ως διοικητική µονάδα, µπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής:   

« Όραµά µας στη ∆ιοίκηση είναι η αξιοκρατική στελέχωση του ΟΕΥ, η 
λειτουργία µε διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων µε βάση το υφιστάµενο 
ISO, η νοικοκυρεµένη και καθαρή οικονοµική διαχείριση , η στόχευση, µε 
συνεργασία διοίκησης ∆ήµου και ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών, στις µέγιστες 
ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσίες µε το χαµηλότερο κόστος και τον λιγότερο 
χρόνο.»    

Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράµατος και της 
Αποστολής είναι η διατύπωση των Αξιών ή διαφορετικά, των κατευθυντήριων 
γραµµών.  Οι Αξίες του ∆ήµου είναι αυτές οι οποίες τον καθοδηγούν διαρκώς 
κατά την εκπλήρωση της αποστολής του καθώς επίσης και στο ταξίδι της 
επίτευξης του Οράµατος.    

Αναλυτικότερα, οι Αξίες είναι συγκεκριµένες νοοτροπίες ή πολιτικές που 
πρόκειται να ακολουθήσει ο ∆ήµος, και όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που 
θα διατυπωθούν και θα αναλυθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 



25 

 

Προγράµµατος θα είναι σύµφωνες µε τις αδιαπραγµάτευτες Αξίες του ∆ήµου 
Πεντέλης  οι οποίες και αναφέρονται παρακάτω:    

Αξίες του ∆ήµου Πεντέλης:  

• Σεβασµός και Προστασία του Περιβάλλοντος  
•  Σεβασµός στον Πολίτη  
•  Σεβασµός και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  
•  Σεβασµός και πιστή τήρηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, 

της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.  
• Σεβασµός στη νοµιµότητα, στη ∆ιοίκηση, στη ∆ιαχείριση του ∆ηµόσιου 

χρήµατος και Συντήρηση των διαδικασιών διαφάνειας - νοµιµότητα 
παντού.    

Η Στρατηγική του ∆. Πεντέλης    

Εφόσον έχουν ξεκάθαρα διατυπωθεί το Όραµα, η Αποστολή και οι Αξίες του 
∆ήµου Πεντέλης  και παράλληλα έχουν αποκρυσταλλωθεί τα Κρίσιµα 
Ζητήµατα Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την Ανάλυση της 
Υφιστάµενης Κατάστασης, την Ανάλυση S.W.O.T., το επόµενο βήµα είναι η 
διατύπωση της Γενικής Στρατηγικής και των Γενικών Στρατηγικών Στόχων.    

Η γενική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ήµος πρόκειται 
να εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτύχει το Όραµά του και σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τις Αξίες του ∆ήµου.  
Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα που 
συνθέτουν την εικόνα του ∆ήµου Πεντέλης  και τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί 
στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης προκύπτει η γενική 
στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο ∆ήµος Πεντέλης  η 
οποία αναφέρεται παρακάτω:    

Γενική Στρατηγική: Η Οικονοµική εξυγίανση και η ∆ιοικητική ανασυγκρότηση 
των Υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να αποτελέσουν εµβατήριο 
προσφοράς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στην Προστασία, Ανάδειξη 
και Προώθηση του Φυσικού Πλούτου της  περιοχής του ∆ήµου και ενίσχυση 
των υποστηρικτικών υποδοµών καθώς και υπηρεσιών για την πληρέστερη 
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.   

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι προκύπτουν από την οµαδοποίηση των 
κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση και 
αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, τόσο της περιοχής του ∆ήµου όσο 
και του ∆ήµου και των Νοµικών τους Προσώπων ως Οργανισµούς.   
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Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου   

Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ∆ήµου Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ∆ήµου 
Πεντέλης διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν στο ∆ήµο ως χωρική ενότητα 
και είναι:  

1. Ορθολογική και δίκαιη πολεοδοµική και οικιστική ανάπτυξη  

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης  

3. Ανάδειξη της φυσιογνωµίας της πόλης µέσω της προστασίας, προβολής 
και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και 
διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης  

5. Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας  

6. Ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των πολιτών.  

7. Εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και βελτίωση της 
ποιότητας στην καθηµερινή ζωή  

8. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων και δηµιουργία προϋποθέσεων 
ανάπτυξης και ευηµερίας   

Και σε αυτούς που αφορούν το ∆ήµο ως Οργανισµό και είναι :   

1. Οικονοµική Εξυγίανση του ∆ήµου και καθιέρωση κανόνων πλήρους 
διαφάνειας στην διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου.  

2. Άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη – αφεντικό µας ο 
πολίτης.  

3. Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθµιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ∆ήµο  

4. ∆ηµιουργία µιας σύγχρονης, αποτελεσµατικής και αποκεντρωµένης 
διοικητικής δοµής, µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών  

5. Παροχή σύγχρονων κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών  

6. Συµµετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαχείριση των τοπικών 
υποθέσεων, στο πλαίσιο του δηµοκρατικού προγραµµατισµού και του 
αποτελεσµατικού ελέγχου  

7. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας µε φορείς και οργανώσεις 
εντός και εκτός της χώρας.    
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Οµαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες   

Στα προηγούµενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω της οποίου 
βασίζεται η στρατηγική του ∆ήµου Πεντέλης  . Οι συναφείς γενικοί στόχοι 
οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες  - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 
οµαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες  - Άξονες. Το όραµα του ∆ήµου 
Πεντέλης  αναλύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. 

Τα µέτρα και οι γενικοί στόχοι αποτυπώνονται στη συνέχεια.   

ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής  

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου Άξονα συµπεριλαµβάνονται µέτρα και δράσεις 
που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών µέσα από την 
βελτίωση των τοπικών υποδοµών. Επίσης στην προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού - δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο 
συγκεκριµένος άξονας περιέχει δράσεις που αφορούν θέµατα της διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων καθώς επίσης θέµατα καθαριότητας και των 
νεκροταφείων. Παράλληλα, περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων που 
αφορά την βελτίωση του οδικού δικτύου και την βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών. Επιπρόσθετα,  εµπεριέχονται δράσεις αναφορικά µε την 
ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού και της ανάπλασης των 
υφιστάµενων τοπικών υποδοµών.   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός & 
Αθλητισµός  

Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και δράσεων 
που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του ∆ήµου και της 
κοινωνικής συνοχής προς τους δηµότες του. Αναλυτικότερα, περιλαµβάνονται 
δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων και για την 
υποστήριξη ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα επανένταξης στο 
κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα περιλαµβάνονται δράσεις για την βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που εµπλέκεται ο ∆ήµος, 
καθώς επίσης και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
µέσα από τη βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης της περιοχής του ∆ήµου 
και βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Περιέχονται επίσης δράσεις 
σχετικά µε την οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων και τη 
συµµετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονοµία & Απασχόληση  

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άξονα  εµπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν 
στην ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων 
συµπολιτών µας. Περιλαµβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της 
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απασχόλησης και τη διασύνδεση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, 
µέσα από την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων οµάδων σε θέµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος περιλαµβάνονται δράσεις για την 
ενηµέρωση των επιχειρηµατιών / επαγγελµατιών του ∆ήµου όσον αφορά σε 
θέµατα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόµενων 
υπηρεσιών καθώς και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων µέσω 
επιδοτούµενων προγραµµάτων από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.     

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής ικανότητας και της Οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου   

Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και των 
δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της σχέσης 
µεταξύ του ∆ήµου, των Νοµικών του Προσώπων ως οργανισµών καθώς και 
των λοιπών τοπικών φορέων. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άξονα 
περιλαµβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής ∆οµής του 
∆ήµου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και µη πόρων, 
την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης εφαρµογών της 
πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος 
εργασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου. Επιπρόσθετα περιλαµβάνονται 
θέµατα για την ενίσχυση της συµµετοχής των ∆ηµοτών στις διεργασίες του 
∆ήµου  και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των δηµοτών 
και των υπηρεσιών του ∆ήµου.    

ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας ζωής  
Περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:   

•  Μέτρο 1.1: Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων  
•  Μέτρο 1.2: Υποδοµές περιβάλλοντος και δηµόσιας υγείας  
•  Μέτρο 1.3: Οικιστική και Πολεοδοµική Ανάπτυξη  
•  Μέτρο 1.4: Υποδοµές προσβασιµότητας και κινητικότητας  
•  Μέτρο 1.5: Ασφάλεια-Πολιτική Προστασία   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική –Υγεία – Παιδεία – Αθλητισµός - Πολιτισµός 
Περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:   

• Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Ανάπτυξη, Μέριµνα και Ενσωµάτωση  
•  Μέτρο 2.2.: Εκπαίδευση  
•  Μέτρο 2.3.: Αθλητισµός και Νεολαία  
•  Μέτρο 2.4.: Πολιτισµός   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονοµία και απασχόληση Περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:   

•  Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναµικό  
•  Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηµατικότητα και Οικονοµία  
•  Μέτρο 3.3: Καινοτοµία και Οικονοµία της Γνώσης   
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ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας & της Οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου Περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:    

• Μέτρο 4.1: ∆ιοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών  
• Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή  
• Μέτρο 4.3: Προγραµµατισµός και Εξυγίανση των Οικονοµικών ∆ήµου 
•  Μέτρο 4.4.: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες 
•  Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων 
•  Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή Σύγκλιση 
•  Μέτρο 4.7.: ∆ηµοτικές Κοινότητες 
•  Μέτρο 4.8.: ∆ιαφάνεια –Ηλεκτ/νική ∆ηµοκρατία   

Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του ΕΠ ∆ήµου 
Πεντέλης, παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ -

ΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1.: 

Προστασία και διαχείριση 

φυσικών πόρων 

1. Προστασία και 

αναδάσωση του Πεντελικού 

όρους. 

2. Προστασία των φυσικών 

πόρων από κάθε µορφής 

ρύπανση. 

3. Προστασία και Ανάδειξη 

των ρεµάτων της περιοχής 

του ∆ήµου 

4. Προστασία και ανάδειξη 

των πάσης φύσης χώρων 

πρασίνου εντός του αστικού 

ιστού. 

5. Χαρτογράφηση και 

ανάδειξη των δασικών 

µονοπατιών και χώρων 

δασικής αναψυχής. 

6. Αξιοποίηση των 

Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας. 

7. ∆ιαµόρφωση οικολογικής 

συνείδησης των πολιτών. 
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ΜΕΤΡΟ 1.2: 

Υποδοµές περιβάλλοντος και 

δηµόσιας υγείας 

1. Προστασία της δηµόσιας 

υγείας 

2.Βελτίωση-επέκταση 

δικτύων ύδρευσης- 

αποχέτευσης 

3. Αναβάθµιση του 

συστήµατος αποκοµιδής των 

απορριµµάτων 

4. Προώθηση της 

ανακύκλωσης και της 

κοµποστοποίησης των 

απορριµµάτων 

5. Βελτίωση των υπηρεσιών 

καθαρισµού κοινόχρηστων 

χώρων 

6. Προώθηση της διαλογής 

των απορριµµάτων στην 

πηγή. 

ΜΕΤΡΟ 1.3: 

Οικιστική και Πολεοδοµική 

Ανάπτυξη 

 

1. Αναθεωρήσεις  ΓΠΣ και 

πολεοδοµικών σχεδίων ∆.Ε. 

Μελισσίων & Ν. Πεντέλης 

2. Έγκριση ΓΠΣ της 

∆ηµοτικής Κοινότητας 

Πεντέλης 

3. Επεκτάσεις σχεδίου πόλης 

4. Περιφρούρηση της 

τήρησης των χρήσεων γής 

και προστασία των περιοχών 

αµιγούς κατοικίας. 

5. Επίλυση δασικών θεµάτων 

∆ηµ. Κοινοτήτων Πεντέλης 

και Ν. Πεντέλης 

6. Ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κτηµατολογίου 

στις ∆.Ε. Πεντέλης και Ν. 
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Πεντέλης . 

7. Αξιοποίηση περιοχών για 

τη δηµιουργία κοινόχρηστων 

& κοινωφελών χώρων 

 8. Σύνταξη προκαταρκτικών 

προτάσεων ανάπλασης 

οικιστικών συνόλων 

ΜΕΤΡΟ 1.4: 

Υποδοµές προσβασιµότητας 

και κινητικότητας 

1. Βελτίωση δηµοτικού 

οδικού δικτύου 

2. Βελτίωση των 

συγκοινωνιακών συνδέσεων 

και υποδοµών 

3. Αντιµετώπιση των 

προβληµάτων κυκλοφορίας - 

αποτροπή διαµπερών 

κινήσεων διαµέσου περιοχών 

κατοικίας 

4. Αντιµετώπιση των 

προβληµάτων στάθµευσης 

5. Βελτίωση συνθηκών 

οδικής ασφάλειας 

6. Ενθάρρυνση χρήσης 

ποδηλάτων 

ΜΕΤΡΟ 1.5: Ασφάλεια- 

Πολιτική Προστασία 

1. Βελτίωση ικανότητας 

πρόληψης και αντιµετώπισης 

έκτακτων αναγκών 

2. Ανάπτυξη υποδοµών 

πολιτικής 

3. Αναβάθµιση του δηµοτικού 

φωτισµού των οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων 

προστασίας 

4. Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισµό 

του εξοπλισµού Πολιτικής 

Προστασίας 
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.1:Κοινωνική 

Ανάπτυξη, Μέριµνα και 

Ενσωµάτωση 

1. Βελτίωση υφιστάµενων και 

δηµιουργία νέων υποδοµών 

προσχολικής 

2. Βελτίωση υφιστάµενων και 

δηµιουργία νέων 

προγραµµάτων και δοµών 

κοινωνικής φροντίδας, 

µέριµνας και ενσωµάτωσης 

3. Βελτίωση και ανάπτυξη 

δοµών πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας 

4. Ανάπτυξη δοµών και 

πρωτοβουλιών κοινωνικής 

Προστασία και Αλληλεγγύη 

αγωγής 5. Οργάνωση τοµέα 

εθελοντών για 

κοινωνικοπρονοιακές 

υπηρεσίες 

6. Ανάπτυξη Υποδοµών 

Πρόνοιας 

ΜΕΤΡΟ 2.2: Εκπαίδευση 1. Ανέγερση-Συντήρηση 

σχολικών µονάδων και 

Αθλητικών µαθητικών 

κέντρων 

2. Ανάπτυξη υποδοµών 

εκπαίδευσης και 

δηµιουργικής απασχόλησης 

3. Μεταφορά µαθητών από 

τον τόπο διαµονής στο 

σχολείο φοίτησης 

ΜΕΤΡΟ 2.3: 1. Κατασκευή νέων - 

αξιοποίηση και συντήρηση 

υφιστάµενων αθλητικών 
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Αθλητισµός 

και 

Νεολαία 

 

 

 

εγκαταστάσεων 

2. Παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών και 

προγραµµάτων άθλησης 

3. Προώθηση και εφαρµογή 

προγραµµάτων εθελοντισµού 

4. ∆ηµιουργία κινήτρων για 

την ενεργή συµµετοχή των 

νέων στην τοπική ανάπτυξη 

και θεσµική λειτουργία 

5. Προώθηση συνεργασιών 

µε τοπικούς και εθνικούς 

αθλητικούς φορείς και 

οργανώσεις 

6. Στήριξη του οµαδικού και 

ατοµικού πρωταθλητισµού 

ΜΕΤΡΟ 2.4: 

Πολιτισµός 

1. Αξιοποίηση υφιστάµενων 

και δηµιουργία νέων 

υποδοµών για πολιτιστική 

χρήση 

2. Ανάδειξη και αξιοποίηση 

των θρησκευτικών και 

ιστορικών µνηµείων της 

περιοχής και ειδικότερα του 

Πεντελικού Όρους (Αρχαίο 

Λατοµείο οδός Λιθαγωνίας) 

3 . ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 

τοπικής και εθνικής εµβέλειας 

4. Ανάδειξη ταυτότητας 

κτιρίων ιστορικού ή 

αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος (Μέγαρο 

∆ουκίσσης Πλακεντίας) 

5. Αναβάθµιση 

προγραµµάτων πολιτιστικών 

εργαστηρίων 
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3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση 

και ανθρώπινο δυναµικό 

1. ∆ηµιουργία κατάλληλων 

συνθηκών κατάρτισης και 

ευκαιριών απασχόλησης 

ΜΕΤΡΟ 3.2: Τοπική 

επιχειρηµατικότητα και 

Οικονοµία 

1. Ανάπτυξη πλαισίου 

συνεργασίας µε τις τοπικές 

επιχειρήσεις, οικονοµικούς 

και λοιπούς φορείς της 

περιοχής του ∆ήµου. 

2. Προώθηση δράσεων 

κοινωνικής οικονοµίας 

ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτοµία και 

Οικονοµία της Γνώσης 

1. Αξιοποίηση του 

ακαδηµαϊκού και ερευνητικού 

δυναµικού της ευρύτερης 

περιοχής του  ∆ήµου για την 

ανάπτυξη και χρήση 

καινοτοµιών σε όλο το φάσµα 

των λειτουργιών του ∆ήµου 

 

4. BEΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

&  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.1:  

∆ιοίκηση, οργάνωση και 

λειτουργία των Υπηρεσιών 

1. Βελτίωση διοικητικής 

ικανότητας, 

αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας του  ∆ήµου 

2. Βελτίωση της οργάνωσης 

της  λειτουργίας των Νοµικών 

Προσώπων του  ∆ήµου 

3. Εκπαίδευση στην πλήρη 

και αποτελεσµατική 

εγκατάσταση και λειτουργία 

γενικού και ειδικού 

συστήµατος ISO. 

ΜΕΤΡΟ 4.2:  

Ανθρώπινο δυναµικό  

και υλικοτεχνική υποδοµή 

1. Βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του εξοπλισµού 

και των εγκαταστάσεων του  

∆ήµου 

2. ∆ιαµόρφωση ενός 

ασφαλούς, υγιούς και 
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λειτουργικού περιβάλλοντος 

εργασίας 

3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού του ∆ήµου και των 

Νοµικών του Προσώπων – 

Επιµόρφωση 

4. Προµήθεια, συντήρηση και 

αναβάθµιση µηχανολογικού, 

τεχνολογικού και λοιπού 

εξοπλισµού 

ΜΕΤΡΟ 4.3: 

Προγραµµατισµός και 

Εξυγίανση των Οικονοµικών 

∆ήµου 

1. Εφαρµογή όσων 

προβλέπονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Οικονοµικής Εξυγίανσης του 

∆ήµου 

. 2. Ανάπτυξη σύγχρονων 

µεθόδων παρακολούθησης 

των οικονοµικών στοιχείων 

του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆  

επενδύσεων 

3. Αξιοποίηση της ∆ηµοτικής 

περιουσίας 

4. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων και εθνικών 

Προγραµµάτων 

χρηµατοδότησης 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 

Εταιρικές σχέσεις και 

Συνεργασίες 

1. Ενίσχυση διαδηµοτικών 

συνεργασιών 

ΜΕΤΡΟ 4.5: Εξυπηρέτηση 

του πολίτη & των 

επιχειρήσεων 

1. Ανάπτυξη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

2. Βελτίωση της πρόσβασης 

των πολιτών στις υπηρεσίες 

του  ∆ήµου 

ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή 1. Αξιοποίηση και επέκταση 
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Σύγκλιση της ευρυζωνικότητας 

ΜΕΤΡΟ 4.7: ∆ηµοτικές 

Κοινότητες 

 

1. Ισόρροπη και 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη των 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

Μέτρο  4.8: ∆ιαφάνεια – 

Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

1. Αξιοποίηση της 

ιστοσελίδας του ∆ήµου για 

την ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

 

 

2.2.3 Προτάσεις για την βελτίωση του ∆ήµου Πεντέλης 

Στον ∆ήµο Πεντέλης όπως και σε ολόκληρο τoν Ελλαδικό χώρο 
παρουσιάζονται µεγάλα και κρίσιµα προβλήµατα σε πολλά επίπεδα 
(κοινωνικό, περιβαλλοντικό, λειτουργικό κ.λπ.), τα οποία µέρα µε τη µέρα 
µεγεθύνονται. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στη χώρα, της ύφεσης, της σηµαντικής 
αύξησης της ανεργίας, και της συνακόλουθης δηµιουργίας εξαιρετικά 
σοβαρών προβληµάτων κοινωνικής συνοχής .Τα προβλήµατα αυτά 
εστιάζονται κατά βάση σε ενήλικα άτοµα και τα παιδιά τους, που βρίσκονται - 
λόγω της οικονοµικής κρίσης - σε κατάσταση ανάγκης. 

Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών προτείνουµε να ληφθούν τα 
ακόλουθα µέτρα: 

Βελτίωση και επέκταση δράσεων για την  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού (άστεγοι, παιδική φτώχεια 
κ.λπ.).Ένας τρόπος είναι να αξιοποιηθούν τα άδεια κτίρια του δήµου .Με αυτό 
τον τρόπο θα βρουν στέγη και θαλπωρή άτοµα που εξαιτίας της οικονοµικής 
κατάστασης αναγκάστηκαν να αποµακρυνθούν από τα σπίτια τους και να 
µείνουν στο δρόµο. Παράλληλα να πραγµατοποιηθούν δράσεις για την 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που 
εµπλέκεται ο ∆ήµος, προκειµένου να µην υπάρχουν ελλείψεις αλλά και να 
έχουν όλοι την δυνατότητα να πάνε(και οι άποροι).  

Ακολούθως να πραγµατοποιηθούν δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, µέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία, όπως 
επίσης και της οργάνωσης των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του 
∆ήµου, µέσα από τη βελτίωση των υποδοµών και τoυ περιβάλλοντος  της 
περιοχής του ∆ήµου. 
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Προστασία του Περιβάλλοντος  προκειµένου να βελτιωθεί και η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων. Αυτό θα επιτευχθεί µε την προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού - δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, παρέχοντας 
δράσεις όπως δενδροφύτευση στα καµένα πευκοδάση  της περιοχής αλλά και 
στην δηµιουργία λαχανόκηπων στους ανεκµετάλλευτους δηµόσιους χώρους 
,όπου αυτό είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Με αυτό τον τρόπο θα 
υπάρξει ευαισθητοποίηση των πολιτών από µια βασική ανάγκη: την τροφή 
λειτουργώντας και εκπαιδευτικά για τη νέα γενιά, η οποία δεν έχει καµία σχέση 
µε την πρωτογενή παραγωγή, δεδοµένου ότι το κλίµα της περιοχής το 
επιτρέπει. 

Έπειτα να βελτιωθεί και να αυξηθεί η απασχόληση των νέων, των 
µακροχρόνια ανέργων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού σε προγράµµατα 
του ∆ήµου προκειµένου να καταπολεµηθεί η ανεργία του τόπου, αλλά και να 
δώσει ελπίδα στους νέους.  

Τέλος, πρέπει να βελτιωθεί η τοπική συγκοινωνία καλύπτοντας µεγαλύτερο 
µέρος του ∆ήµου προκειµένου να εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες, όπως 
επίσης και να γίνει τακτικότερη. 

2.3 Ανάλυση των ισολογισµών του ∆ήµου Πεντέλης7 

Στοιχεία από  Ισολογισµό  2011 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 4.939.945,97 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού : 1.285.217,88 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.961.468,31 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού : 148.868,17 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
�.� �.��!,�#�$.%&!.%$#,&&

'.�'$.�'&, $�$�&.&'&,$#
= 0,876 < 1 

∆εν υπάρχει ρευστότητα διότι ο αριθµητής του κλάσµατος είναι µικρότερος 
από τον παρονοµαστή , δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης είναι µικρότερο της 
                                                           

 7  Οι τύποι είναι από το βιβλίο: ΑΝΑΛΥΣΗ & ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΞΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
    Συγγραφείς: Π.ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ & Ν.ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 
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µονάδας . Υποδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 
αφού δεν υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις, δεν θα επαρκεί 
ρευστοποιούµενο για την αποπληρωµή τους. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 4.939.945,97 
� Αποθέµατα : 0 
� Έσοδα εισπρακτέα : 1.285.217,88 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.961.468,31 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 148.868,17 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
�.� �.��!,�#)1�$.%&!.%$#,&&

'.�'$.�'&, $)1�$�&.&'&,$#
= 0,876 < 1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Πεντέλης κρίνεται ότι 
δεν διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

	��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 1.974.350,29 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.961.468,31 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 148.868,17 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�$.�#�. !1,%�

'.�'$.�'&, $)1�$�&.&'&,$#
= 0,278 < 0,5 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Πεντέλης κρίνεται 
χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 
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Στοιχεία από  Ισολογισµό  2012 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 3.271.019,83 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού : 1.407.150,60 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.646.354,86 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού : 310.288,69 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
 .%#$.1$�,& �$.�1#.$!1,'1

'.'�'. !�,&'� $1.%&&,'�
= 0,672 < 1 

∆εν υπάρχει ρευστότητα διότι ο αριθµητής του κλάσµατος είναι µικρότερος 
από τον παρονοµαστή , δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης είναι µικρότερο της 
µονάδας . Υποδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 
αφού δεν υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις, δεν θα επαρκεί 
ρευστοποιούµενο για την αποπληρωµή τους. Επίσης ο αριθµοδείκτης 
έµµεσης ρευστότητας του 2012 είναι µικρότερος από αυτόν του 2011,άρα 
αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις σε µεγαλύτερο βαθµό. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 3.271.019,83 
� Αποθέµατα : 0 
� Έσοδα εισπρακτέα : 1.407.150,60 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.646.354,86 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 310.288,69 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
 .%#$.1$�,& )1�$.�1#.$!1,'1

'.'�'. !�,&')1� $1.%&&,'�
= 0,672 < 1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Πεντέλης κρίνεται ότι 
δεν διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 
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• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 796.725,94 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 6.646.354,86 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 310.288,69 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�#�'.#%!,��

'.'�'. !�,&')1� $1.%&&,'�
= 0,115 < 0,5 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Πεντέλης κρίνεται 
χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 

 

Στοιχεία από Ισολογισµό 2013 

 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 2.021.958,22 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού : 1.016.978,38 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 2.009.198,25 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού : 406.158,55 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
%.1%$.�!&,%%�$.1$'.�#&, &

%.11�.$�&,%!��1'.$!&,!!
= 1,258 > 1 

Υπάρχει ρευστότητα διότι ο αριθµητής του κλάσµατος είναι µεγαλύτερος από 
τον παρονοµαστή , δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης είναι µεγαλύτερο της 
µονάδας . Υποδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 
αφού υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις κατά 1,258 φορές, θα 
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επαρκεί ρευστοποιούµενο για την αποπληρωµή τους. Επίσης ο αριθµοδείκτης 
έµµεσης ρευστότητας του 2013 είναι µεγαλύτερος από αυτόν των 2011 και 
2012 και αυτό είναι θετικό για τον δήµο. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 2.021.958,22 
� Αποθέµατα : 0 
� Έσοδα εισπρακτέα : 1.016.978,38 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 2.009.198,25 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 406.158,55 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
%.1%$.�!&,%%)1�$.1$'.�#&, &

%.11�.$�&,%!)1��1'.$!&,!!
= 1,258 >1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Πεντέλης κρίνεται ότι 

διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 603.278,12 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 2.009.198,25 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 406.158,55 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�'1 .%#&,$%

%.11�.$�&,%!)1��1'.$!&,!!
= 0,250 < 0,5 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Πεντέλης κρίνεται 
χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 
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Στοιχεία από Ισολογισµό  2014 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 2.260.051,63 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού : 997.140,06 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 1.809.736,84 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού : 473.974,33 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
%.%'1.1!$,' ���#.$�1,1'

$.&1�.# ',&���# .�#�,  
= 1,426 > 1 

Υπάρχει ρευστότητα διότι ο αριθµητής του κλάσµατος είναι µεγαλύτερος από 
τον παρονοµαστή , δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης είναι µεγαλύτερο της 
µονάδας . Υποδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 
αφού υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις κατά 1,426 φορές, θα 
επαρκεί ρευστοποιούµενο για την αποπληρωµή τους. Επίσης ο αριθµοδείκτης 
έµµεσης ρευστότητας του 2014 είναι µεγαλύτερος από αυτόν των 2011 και 
2012  όπως και από του 2013 και αυτό είναι θετικό για τον δήµο. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 2.260.051,63 
� Αποθέµατα : 0 
� Έσοδα εισπρακτέα : 997.140,06 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 1.809.736,84 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 473.974,33 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
%.%'1.1!$,' )1���#.$�1,1'

$.&1�.# ',&�)1��# .�#�,  
= 1,426 >1 
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Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Πεντέλης κρίνεται ότι 

διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 832.796,13 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 1.809.736,84 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 473.974,33 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�& %.#�',$ 

$.&1�.# ',&�)1��# .�#�,  
= 0,365 < 0,5 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Πεντέλης κρίνεται 
χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3.1 Λίγα λόγια για το ∆ήµο Καλλιθέας(Ιστορική 
αναδροµή και εξέλιξη) 

 
Η Καλλιθέα είναι πολυπληθές νότιο προάστιο της Αθήνας και ∆ήµος του 
Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Ο ∆ήµος Καλλιθέας έχει µόνιµο 
πληθυσµό που προσεγγίζει τις 100.641 κατοίκους, απλώνεται ανάµεσα στην 
Αθήνα και το Φαληρικό Όρµο, σε µία έκταση 4.500 στρεµµάτων και είναι ο πιο 
πυκνοκατοικηµένος ∆ήµος της χώρας, καθώς είναι ο 7ος µεγαλύτερος δήµος 
της Ελλάδας. Οικιστικός πυρήνας της πόλης είναι η πλατεία ∆αβάκη, που 
βρίσκεται σε απόσταση 3 χλµ νότια της Αθήνας και 3 χλµ βορειοανατολικά 
από το κέντρο του Πειραιά. 
Ο ∆ήµος της πόλης έχει ως έµβληµα τον Θησέα που, σύµφωνα µε τη 
µυθολογία, όταν επέστρεψε από την Κρήτη, όπου είχε εξοντώσει τον 
Μινώταυρο, αποβιβάστηκε στις ακτές της Καλλιθέας. 
Αρχαιολογικά ευρήµατα ενισχύουν την άποψη, ότι η περιοχή της Καλλιθέας 
κατοικούνταν ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. οπότε θεωρείται πως σ' αυτή 
αναπτύχθηκε ναυτιλιακή δραστηριότητα. 
Στην εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, η περιοχή που συνορεύει στη  
σηµερινή Καλλιθέα από τον Άγιο Σώστη µέχρι την οδό Σπάρτης, γνωστό ως 
Ανάλατος, έγινε το πεδίο της µάχης, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, στις 22 Απριλίου 1827. 
Ο σχηµατισµός του σύγχρονου οικισµού της Καλλιθέας άρχισε το 1884-1885, 
µε πρωτοβουλία µίας Οικοδοµικής Εταιρίας. Μεταξύ των πρώτων οικιστών 
του νέου προαστίου συγκαταλέγονται ο νοµικός Γεώργιος Φιλάρετος, ο 
έµπορος Λάσκαρις Λασκαρίδης και ο ιστορικός Γεώργιος Κρέµος. Στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896 στην Καλλιθέα διεξήχθη το άθληµα της 
σκοποβολής, στο Σκοπευτήριο που χτίστηκε ειδικά για το λόγο αυτό. Ύστερα 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η εγκατάσταση στην Καλλιθέα 
περίπου 25.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο τη µετέτρεψε 
σε προσφυγική συνοικία και ανέκοψε την εξέλιξή της σε προάστιο αναψυχής. 
Ο οικισµός αποσπάστηκε από το ∆ήµο Αθηναίων το 1925, οπότε έγινε 
Κοινότητα, ενώ το 1933 ∆ήµος. Κατά την προπολεµική περίοδο, η πόλη έγινε 
τόπος εγκατάστασης βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, ενώ η θέση της µεταξύ 
Αθήνας και Πειραιά διεύρυνε την εµπορική της δραστηριότητα. 
Στην περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η Καλλιθέα συµµετείχε ενεργά 
στην Εθνική Αντίσταση. Μεταξύ των κυριοτέρων γεγονότων της περιόδου 
υπήρξε η Μάχη της Οδού Μπιζανίου, µεταξύ 10 ΕΠΟΝιτών(Ενιαία 
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) και κατοχικών δυνάµεων, τον Ιούλιο του 1944, 
καθώς και το Μπλόκο του Αυγούστου του ιδίου έτους. 
Η µεταπολεµική εξέλιξη της Καλλιθέας παρακολούθησε αυτή ολόκληρης της 
Αθήνας.  
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Από τις δεκαετίες του '50 και του '60 η Καλλιθέα απέκτησε τα χαρακτηριστικά 
µεγαλούπολης, ενώ στη δεκαετία του '70 η ανοικοδόµηση των παλαιών 
κατοικιών µε τη µέθοδο της αντιπαροχής οδήγησε σε νέα µεγάλη αύξηση του 
πληθυσµού, αλλά και τη στέρηση της πόλης από ελεύθερους χώρους.  
Κατά τη δεκαετία του '90, η Καλλιθέα έγινε τόπος εγκατάστασης 
αξιοσηµείωτου αριθµού Ελλήνων Ποντίων από τις ∆ηµοκρατίες της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης. Με την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, η 
Καλλιθέα είναι και πάλι Ολυµπιακή πόλη, ενώ η οριστική αποµάκρυνση του 
Ιπποδρόµου και η συστηµατική προσπάθεια του ∆ήµου για τη διεύρυνση του 
δικτύου της κοινωφελούς υποδοµής της δηµιουργούν βάσιµη αισιοδοξία για 
την αναπτυξιακή της προοπτική στον 21ο αιώνα. Με την εφαρµογή της νέας 
διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραµµα Καλλικράτης το 2011 
ουδεµία µεταβολή επήλθε σύµφωνα µε το άρθρο 1,§ 5.1.Β αυτού.8 
Σηµαντικό σταθµό στην ιστορία του δήµου Καλλιθέας αποτέλεσε ο Κώστας 
Ασκούνης. Η ενασχόληση του µε τα προβλήµατα της Καλλιθέας ξεκινά από το 
1975, ως µέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τζιτζιφιών - Αγίας Ελεούσας. 
Εξελέγη για πρώτη φορά ∆ηµοτικός Σύµβουλος το 1986, ενώ από το 1991 
έως και το 1997 διετέλεσε Αντιδήµαρχος. ∆ήµαρχος Καλλιθέας εξελέγη στις 
δηµοτικές εκλογές του 1998 έως το 2012 όπου εξελέγη δήµαρχος ο ∆ηµήτρης 
Κάρναβος, έως σήµερα. 

 
3.2 Το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου Καλλιθέας9 

 

 
3.2.1 ∆ιαδικασία Κατάρτισης του Στρατηγικού 

Προγράµµατος και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου Καλλιθέας 

 
ΒΗΜΑ 1ο Προετοιµασία και οργάνωση 

ΒΗΜΑ 2ο Συνοπτική περιγραφή και  

αξιολόγηση της υφιστάµενης 

κατάστασης 

ΒΗΜΑ 3ο Καθορισµός της στρατηγικής του 

δήµου-κατάρτιση στρατηγικού 

σχεδίου 

ΒΗΜΑ 4ο Συνεργασία µε οµόρους δήµους 

ΒΗΜΑ 5ο Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου  

και υλοποίηση διαδικασιών 

                                                           
8 http://www.ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-
eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf 
 
9 Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ήµου Καλλιθέας 
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διαβούλευσης 

ΒΗΜΑ 6ο Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 

ΒΗΜΑ 7ο ∆ιετής προγραµµατισµός δράσεων 

και οικονοµικός προγραµµατισµός 

του ΕΠ 

ΒΗΜΑ 8ο Προσδιορισµός δεικτών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

ΒΗΜΑ 9ο Έγκριση του επιχειρησιακού 

προγράµµατος  και τελικές ενέργειες 

 
Βήµα 1: Προετοιµασία και οργάνωση 
Σκοπός του βήµατος είναι η προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασίας 
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το βήµα ολοκληρώνεται µε 
τις εξής ενέργειες : 

• Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
και την δυνητική σύσταση οµάδας έργου ή επιµέρους θεµατικών οµάδων 
εργασίας, µία ανά θεµατική ενότητα: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική 
Οικονοµία και Απασχόληση», «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου». 

• ∆ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ∆ηµοτικής Αρχής 
• Προγραµµατισµός του έργου 
• Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του ∆ήµου 

Καλλιθέας για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
Βήµα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης 
Σκοπός του βήµατος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση της γενικής εικόνας 
της Καλλιθέας και του ∆ήµου Καλλιθέας ως Οργανισµού, της περιοχής του 
∆ήµου Καλλιθέας και των κάθετων υπηρεσιών στο θεµατικό τοµέα 
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», της περιοχής του ∆ήµου Καλλιθέας και των 
κάθετων υπηρεσιών στο θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισµός και Αθλητισµός», της περιοχής του ∆ήµου Καλλιθέας και των 
κάθετων υπηρεσιών στο θεµατικό τοµέα «Τοπική οικονοµία και απασχόληση» 
και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλλιθέας και των οριζόντιων 
υπηρεσιών. 
Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης: 

• περιέγραψε συνοπτικά τη γενική, µακροσκοπική εικόνα της οικονοµίας και 
κοινωνίας της Καλλιθέας γενικά, αλλά και του ∆ήµου ως Οργανισµού 

• σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα, 
αναφέρθηκαν τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, 
πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του ∆ήµου 
καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του µε την ευρύτερη 
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περιοχή. Σειρά στατιστικών στοιχείων και πινάκων διευκόλυναν την ανάλυση 
και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. 

• Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα, η 
Υπηρεσία Προγραµµατισµού προέβη σε εντοπισµό προβληµάτων για την 
τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεµατικό τοµέα: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική 
Οικονοµία και Απασχόληση». 

• Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αποτυπώθηκε και παρουσιάστηκε 
συνοπτικά: η οργανωτική δοµή και τα συστήµατα λειτουργίας του ∆ήµου, το 
ανθρώπινο δυναµικό του, η υφιστάµενη κατάσταση ως προς το επίπεδο 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου. 

• Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα, για 
τα ανωτέρω αναφερόµενα θέµατα, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού προέβη 
στον εντοπισµό προβληµάτων για την εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου. 
 
Η αξιολόγηση της περιοχής του ∆ήµου Καλλιθέας και της οργάνωσης και 
λειτουργίας του περιέλαβε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της 
περιοχής του ∆ήµου ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα, τις ανάγκες των πολιτών 
καθώς επίσης και την εκτιµώµενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε 
επίπεδο ∆ήµου, τις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, σε σχέση  µε τις 
λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναµικό, την υλικοτεχνική τους 
υποδοµή, τη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, και  µε την οικονοµική 
κατάσταση του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και τις ευκαιρίες και 
τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις). 
 
Βήµα 3: Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής του ∆ήµου-
Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 
Σκοποί του βήµατος αυτού είναι η διατύπωση του οράµατος, η διατύπωση 
των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της ∆ηµοτικής Αρχής για την 
τρέχουσα δηµοτική περίοδο, η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει 
ο ∆ήµος και ο προσδιορισµός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) 
και των Στόχων,σύµφωνα µε τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) 
αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
Η στρατηγική του ∆ήµου οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες: 
Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 
Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» 
Άξονας 3ος «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» 
Άξονας 4ος «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου» 
για κάθε έναν από τους οποίους προτάθηκαν εξειδικευµένα Μέτρα και Στόχοι. 
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Βήµα 4: Συνεργασία µε όµορους ∆ήµους 
Σκοπός του βήµατος είναι η διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων 
υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών. 
Το βήµα, εκτός των άλλων, στόχευε επίσης στην αναβάθµιση του επιπέδου 
συνεργασίας του ∆ήµου µε όµορους ∆ήµους για τη συντονισµένη προώθηση 
της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την 
υλοποίηση δράσεων και συµφωνιών. 
 
Βήµα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και ∆ιαδικασίες 
∆ιαβούλευσης 
Το βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες : 
1. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου: Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης υποβάλλει το στρατηγικό σχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή, η 
οποία το εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 
2. Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης: Μετά τη ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πραγµατοποιείται αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 
στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης: 

• γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά 
προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 

• εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των 
προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

Η διατύπωση γνώµης από την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν 

αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω 
διαδικτύου. 
3. Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου µέσω των διαθέσιµων συστηµάτων 
και διαδικασιών επικοινωνίας: Εκτός από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα αρµόδια 
Όργανα του ∆ήµου, τα Συµβούλια δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου, είναι απαραίτητο να ενηµερωθεί άµεσα η τοπική 
κοινωνία σχετικά µε το περιεχόµενο του στρατηγικού σχεδίου. Ο ∆ήµος θα 
πρέπει για το σκοπό αυτό να το δηµοσιοποιήσει τουλάχιστον επί δύο 
εβδοµάδες και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιµο µέσο επικοινωνίας. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις από πολίτες 
ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς φορείς. 
Καθώς η πληροφόρηση του κοινού είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος, ο ∆ήµος πρέπει να 
εξασφαλίσει από την αρχή, τις κατάλληλες υποδοµές για τη συνεχή 
αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πολίτες. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός, έτσι ώστε να διαδίδεται κάθε πληροφορία 
προς τους πολίτες και τους φορείς και ο ∆ήµος να δέχεται ερωτήµατα από το 
κοινό και να απαντά ή να δίνει διευκρινίσεις 
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4. ∆ιοργάνωση δηµόσιων εκδηλώσεων-∆ιαβούλευση: Οι δηµόσιες εκδηλώσεις 
δύναται να ανοίξουν τη συζήτηση για τα τοπικά προβλήµατα, να διευκολύνουν 
τη συµµετοχή των επιµέρους οµάδων συµφερόντων και να προωθήσουν τη 
συνεργασία µεταξύ των δυνάµεων της τοπικής κοινωνίας. Βασικοί όροι για την 
επιτυχία των εκδηλώσεων είναι η εξασφάλιση ευρείας και ισότιµης 
συµµετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων και η εξασφάλιση όρων 
συστηµατικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης των τοπικών 
προβληµάτων. Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση 
όλων των κοινωνικών οµάδων, των εκπροσώπων του παραγωγικού και 
επιχειρηµατικού τοµέα και της πολιτιστικής ζωής. Σηµαντικό επίσης είναι να 
εξασφαλισθεί η εκπροσώπηση όλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων 
του ∆ήµου. 
Ο καθορισµός των αποδεκτών γίνεται από το ∆ήµο, ο οποίος θα πρέπει να 
σταθµίσει τις ανάγκες αντιπροσωπευτικότητας µε τις ανάγκες 
λειτουργικότητας και ευελιξίας των εκδηλώσεων. 
5. Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και 
ενηµέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρµόδιων υπηρεσιών: Η 
Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης συντάσσει κείµενο µε τα 
πορίσµατα των διαδικασιών διαβούλευσης, στο οποίο περιλαµβάνονται οι 
προτάσεις οµαδοποιηµένες ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο και ενηµερώνει την 
Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
6. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα 
συµπεράσµατα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σηµεία του Στρατηγικού 
Σχεδίου. 
 
 
Βήµα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Με σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής του ∆ήµου Καλλιθέας, στο βήµα 
αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε 
αναπτυξιακής προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα περιλαµβάνει Άξονες, Μέτρα, στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί 
στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν 
τη στρατηγική του ∆ήµου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από την 
Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
που είναι αρµόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων 
του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά δράσεων. 
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτείται η εξειδίκευση των 
Μέτρων και των Στόχων σε ∆ράσεις και η συνοπτική περιγραφή του σχεδίου 
δράσης για κάθε αρµόδια υπηρεσία (Υπηρεσιακά και ∆ια-υπηρεσιακά Σχέδια 
∆ράσης) 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο 
και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης. 
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Βήµα 7: ∆ιετής Προγραµµατισµός των ∆ράσεων. Οικονοµικός 
Προγραµµατισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Σκοποί του βήµατος είναι: 

• Ιεράρχηση & προγραµµατισµός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραµµα, 
αρµόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, 
προσδιορισµός των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την 
υλοποίηση τους, εκροές, κλπ. 

• Εκτίµηση του προϋπολογισµού των δράσεων 
• Εκτίµηση των εσόδων και των πηγών χρηµατοδότησης 
• Κατανοµή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων. 

 
Βήµα 8: Προσδιορισµός ∆εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
Στο βήµα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες µε βάση τους οποίους θα 
πραγµατοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες 
εισροών, εκροών και αποτελέσµατος. 
 
Βήµα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος & Τελικές 
Ενέργειες 
Το βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες : 

• έγκριση από το ∆Σ του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας 
εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των 
δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. 

• ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Υπηρεσία 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

• υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Εκτελεστική 
Επιτροπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις 
των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα 
αφορούν. 

• έγκριση του σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
• έλεγχο για τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από 

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), µε 
υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριµένης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

• δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο. 
 
3.2.2 Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Θέση και ρόλος του ∆ήµου στην Περιφερειακή Ενότητα και 

την Περιφέρεια: 
 
Η Καλλιθέα αντιπροσωπεύει το 18,9% των κατοίκων της Περιφερειακής 
Ενότητας του Νοτίου Τοµέα της Αθήνας και το 2,6% αυτών της Αττικής. 
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Εκτεινόµενη σε µικρή γεωγραφική έκταση (4,5 τ.χ.), κατατάσσεται πρώτη 
µεταξύ των δέκα πλέον πυκνοκατοικηµένων δήµων της χώρας µε πυκνότητα 
πληθυσµού 22.202 κατοίκους ανά τ.χ.. Αυτή ή παρόµοια αναλογία συνθέτει, 
επί µακρά σειρά ετών, το βασικό χαρακτηριστικό της Καλλιθέας.  
Η Καλλιθέα διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν να 
θεωρηθούν ως αξιοσηµείωτα. Πρόκειται για τη γειτνίαση µε το κέντρο της 
Αθήνας, όπως και µε το ∆ήµο Πειραιώς (τις δύο µεγαλύτερες αστικές περιοχές 
της Περιφέρειας), την ύπαρξη βασικών οδικών αξόνων κυκλοφορίας και τη 
λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την 
πόλη, σηµείο αναφοράς στην Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη των δύο 
πανεπιστηµιακών σχολών, Χαροκόπειο και Πάντειο Πανεπιστήµιο, καθώς και 
της Σιβιτανιδείου επαγγελµατικής σχολής, αποτελούν πόλο έλξης για πλήθος 
νέων που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδρύµατα αυτά, ενισχύοντας τη 
σπουδαιότητα του ∆ήµου σε µητροπολιτικό-εθνικό επίπεδο. 
 Η παρατηρούµενη αδύναµη τάση µείωσης του πληθυσµού κατά τη διάρκεια 
της εικοσαετίας 1991 – 2011 καθόλου δεν µεταβάλλει το κύριο χαρακτηριστικό 
της Καλλιθέας. Αυτό εξακολουθεί να συνίσταται στο συνδυασµό της εξαιρετικά 
µεγάλης πυκνότητας του πληθυσµού και της έλλειψης ελευθέρων χώρων, 
προς κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση. 
 Η µεταβολή αυτής της βεβαρηµένης πραγµατικότητας καθίσταται, ωστόσο, 
ρεαλιστική µε την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και του ∆ηµοτικού Πάρκου Αθλητισµού και Αναψυχής. Αυτό 
το έργο, σε συνδυασµό προς τη σχεδιαζόµενη ανάπλαση του παραλιακού 
µετώπου, η οποία περιλαµβάνει και την ουσιαστική προσπάθεια ενοποίησής 
του µε τον αστικό ιστό της πόλης, διαµορφώνει για πρώτη φορά την ευκαιρία 
και την πρακτική δυνατότητα να ανακτηθεί η έξοδος της πόλης προς τη 
θάλασσα. Η ολοκλήρωση αυτών των µεγάλων αναπλάσεων µπορεί να 
επανακαθορίσει τη φυσιογνωµία της Καλλιθέας κατά τη διάρκεια της εποµένης 
πενταετίας, ως κέντρου πολιτιστικών δράσεων και αναψυχής µε τοπική και 
υπερτοπική σηµασία και διάσταση. Το περιεχόµενο αυτών των δράσεων, σε 
συνάρτηση προς τη λειτουργία και των δύο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων που είναι εγκατεστηµένα εδώ, µπορούν εξάλλου να καταστήσουν 
την Καλλιθέα, πόλο έλξης της νεολαίας για την ευρύτερη περιοχή της 
Περιφέρειας. Η αύξηση των ελευθέρων χώρων εντός του σήµερα 
πυκνοδοµηµένου αστικού ιστού ευρίσκεται σε συνάρτηση προς την εφαρµογή 
και την περαιτέρω προώθηση του σχετικού προγράµµατος αγοράς γης από 
το ∆ήµο και την αποσαφήνιση της µελλοντικής χρήσης µέρους των 
σωζόµενων προσφυγικών κατοικιών.  
Παράλληλα, η παραλιακή ζώνη στο Φαληρικό µέτωπο, από ΣΕΦ έως 
Ιππόδροµο, που ανήκουν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Μοσχάτου- Ταύρου 
και της Καλλιθέας αποτελεί για την ευρύτερη περιοχή θέµα στρατηγικής 
σηµασίας. Με το έργο της ανάπλασης και αξιοποίησης της έκτασης θα αρθεί η 
αποµόνωση της Αθήνας από τη φυσική της διέξοδο που είναι η θάλασσα. Η 
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περιοχή θα αναδειχθεί σε δηµόσιο χώρο και υπερτοπικό πόλο αναψυχής, 
αθλητισµού και πολιτισµού µε την ταυτόχρονη υλοποίηση των 
συγκοινωνιακών και αντιπληµµυρικών έργων που είναι αναγκαία για την 
ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής.  
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: 
Η Καλλιθέα είναι σήµερα περιοχή κατοικίας, εµπορίου και µικρών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κατοικούµενη από χαµηλά και 
µικροµεσαία, κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα.  
Η Καλλιθέα ξεκίνησε απογράφοντας 139 µόλις κατοίκους το 1894, 1.270 το 
1907 και έφτασε τους 4.185 το 1920. Στην απογραφή του 1928 µαζί µε τους 
πρόσφυγες του Πόντου και τους Μικρασιάτες η Καλλιθέα απογράφει 29.659 
κατοίκους από τους οποίους οι 15.516 (το 52,32%) ήταν πρόσφυγες. Το 1940 
αριθµούσε 36.557 κατοίκους, το 1951 είχε 46.986 κατοίκους και το 1961 
54.720 κατοίκους. Ο πληθυσµός του ∆ήµου παρουσίαση έντονη αύξηση τις 
δεκαετίες από το 1951 έως το 1981, ιδιαίτερα στη δεκαετία 1961-1971, λόγω 
της έντονης συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά µήκος την 
Λεωφ. Συγγρού,Θησέως και Ποσειδώνος. Σύµφωνα µε την απογραφή του 
2011 το µέγεθος του πληθυσµού του ∆ήµου ανέρχεται σε 98.951 άτοµα, 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 9,72% από την απογραφή του 2001 
(109.609 άτοµα). 
Στο ∆ήµο Καλλιθέας (στοιχεία ∆ηµοτολογίου, Ιανουάριος 2013) διαµένουν 
7.665 µετανάστες, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την Αλβανία. 
 

Μετανάστες στο ∆ήµο Καλλιθέας (κυριότερες εθνικότητες): 
Αλβανία 3.680 

Αίγυπτος 1.100 

Ουκρανία 

 

664 

Ρωσία 459 

Συρία 270 

Μολδαβία 251 

Γεωργία 206 

Πακιστάν 198 

Αρµενία 140 

Κίνα 105 
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Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό 
τοµέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»: 

Στον τοµέα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εµπλέκονται οι ακόλουθες 
υπηρεσίες του ∆ήµου: 

• ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών ∆όµησης 
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Προβλήµατα: Τα κύρια προβλήµατα που παρουσιάζει ο ∆ήµος στον 
συγκεκριµένο τοµέα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Μικρή αναλογία των χώρων πρασίνου σε σχέση µε τους υπόλοιπους χώρους-
Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 
τον υψηλό δείκτη µέσης πυκνότητας πληθυσµού το ∆ήµου, ερµηνεύουν 
επαρκώς τη σταθερή ενεργοποίηση του ∆ήµου, υπέρ της αύξησης των 
ελευθέρων χώρων και των κοινοχρήστων και κοινωφελών υποδοµών εν γένει. 

• Προβλήµατα ρύπανσης στο εµπορικό κέντρο και επί των αξόνων της 
Λεωφόρο Συγγρού 

• ∆υσχέρειες στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών (µεγάλο κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα πυκνοδοµηµένη πόλη) 

• Το κυρίαρχο πρόβληµα της πόλης είναι η πυκνοδόµηση και η 
πυκνοκατοίκηση 

• Λόγω των µεγάλων αποστάσεων των Σ.Μ.Α & ΧΥΤΑ, δηµιουργούνται 
προβλήµατα υπερκατανάλωσης καυσίµων, µεγάλων επιβαρύνσεων και 
φθορών των οχηµάτων και χαµένων εργατοωρών του προσωπικού 

• Ραγδαία ανάπτυξη χρήσεων στην περιοχή. 
• Έλλειψη χώρων στάθµευσης  
• Έντονη και δυσµενής κυκλοφορία. 

 
Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό 
τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και 

Αθλητισµός» 
 
Στον συγκεκριµένο τοµέα, εµπλέκονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και νοµικά 
πρόσωπα του ∆ήµου: 

• ∆ιεύθυνση Πολιτισµού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 
• ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής(ΚΑΠΗ, ∆ηµοτικό Κέντρο Υγείας, Κοινωνικό 

φαρµακείο, Κοινωνικό παντοπωλείο) 
• ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας  
• Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ (ΝΠ∆∆) 

Ο ∆ήµος διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτικών υπηρεσιών οι οποίες 
λειτουργούν αποτελεσµατικά, εκτεταµένες δοµές κοινωνικής υποστήριξης 
καθώς και πλήθος υποδοµών αθλητισµού και πολιτισµού. 
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∆οµές Κοινωνικής Υποστήριξης:∆ηµοτικό Κέντρο Υγείας, ΚΑΠΗ, Κέντρα 
∆ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί σταθµοί 
Προγράµµατα Πρόνοιας: 

• Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας 
• Συµβουλευτικό Κέντρο Εφήβων 
• Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας 
• Τρεις ∆οµές των προγραµµάτων βοήθεια στο σπίτι 
• Κέντρο Αλληλεγγύης ∆ήµου Καλλιθέας 
• Συνεργασία µε την αρχιεπισκοπή για το κοινωνικό παντοπωλείο 
• Πρόγραµµα «Θησέας»: Ο Θησέας ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα από 

το 1990 και απευθύνεται κυρίως σε νέους-ες 15-25 ετών που πάσχουν από 
διάφορες µορφές ουσιοεξαρτήσεων (χρήστες τοξικών ουσιών, αλκοόλ, 
τζόγος, internet κ.α.), έχοντας προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στον τοµέα 
της πρόληψης και της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών. 
 
Υποδοµές Εκπαίδευσης & ∆ια βίου µάθησης: Νηπιαγωγεία, Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση ,∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ,Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ,Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Σχολές Χορού ,Μουσικές Σχολές, Κέντρα Εικαστικών Τεχνών  
Πολιτιστική Υποδοµή & ∆ραστηριότητες:  

• Μουσεία (Μουσείο Αφής του «Φάρου» Τυφλών, Μουσείο Ελληνικής Πανίδας 
του 2ου Κυνηγετικού Συλλόγου) 

• Μνηµεία Σύγχρονου Πολιτισµού 
• Τόποι Ιστορικής Μνήµης (Παράνοµο Τυπογραφείο του ΕΑΜ Σκρα 31,Το σπίτι 

της οδού Μπιζανίου – Χώρος διεξαγωγής της Μάχης µεταξύ ΕΠΟΝιτών και 
στρατευµάτων Κατοχής 24/7/1944 

• Πολιτιστικά Κέντρα  (Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» , «Αρχέλαος»,  
«Θανάσης Απάρτης» , «Γιάννης Κορδάτος» ,«Μάρκος Αυγέρης») 

• ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες  
• Φιλαρµονική  
• ∆ηµοτικό Θέατρο - ∆ηµοτικοί Κινηµατογράφοι  
• Εργαστήρι Ζωγραφικής- Εργαστήρι Κεραµικής- Θεατρικό Εργαστήρι 
• Ωδεία  
• Λοιπές Πολιτιστικές Υποδοµές: (π.χ. ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Σοφία 

Λασκαρίδου» 
Αθλητικές Υποδοµές & ∆ραστηριότητες: Γήπεδα, Κλειστά Γυµναστήρια, 
Κολυµβητήρια , Αθλητικά Κέντρα 
Άλλοι φορείς: Άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 
επηρεάζουν το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου στο συγκεκριµένο τοµέα 
και µε τους οποίους θα µπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες είναι οι 
ακόλουθοι: 

• Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων 
• Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) 
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• Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός Ε.Ε.Σ. Καλλιθέας 
• Πάντειο Πανεπιστήµιο 
• Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 
• Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων 
• Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών -Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρου Ωνάση 
• Ίδρυµα Ευγενίδου 
• Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 

Προβλήµατα :Υπάρχουν ορισµένοι σηµαντικοί παράγοντες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του ∆ήµου στο συγκεκριµένο 
τοµέα: 

• Καθυστερήσεις στο χώρο έκδοσης των πιστοποιητικών αναπηρίας από τα 
αρµόδια ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) που φτάνουν µέχρι τους 8-
10 µήνες 

• Καθυστέρηση διαµόρφωσης του νέου κανονιστικού πλαισίου των 
προγραµµάτων ΑΜΕΑ 

• Αναποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για την πρόσληψη ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού 

• Παρατηρούνται περιστασιακά καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των 
αιτηµάτων δικαιούχων (προνοιακών επιδοµάτων, βιβλιαρίων ανασφάλιστων 
κ.α.) λόγω του ολοένα και αυξανόµενα όγκου των δικαιούχων (έξαρση 
ανεργίας) και της ανεπαρκούς νοµοθεσίας 

• Περιορισµός Κοινοτικών ή εθνικών πόρων 
 
Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό 

τοµέα «Τοπική οικονοµία και απασχόληση» 
 
Η οργάνωση της τοπικής οικονοµίας και η άσκηση πολιτικής για την 
απασχόληση δεν αποτέλεσαν αντικείµενα των αρµοδιοτήτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν συµµετέχει στη διαµόρφωση της οικονοµικής 
πολιτικής του Κράτους. Νεώτερες ρυθµίσεις εισήγαγαν συµπληρωµατικές 
δράσεις, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν έµµεσα την τοπική οικονοµική 
ανάπτυξη (π.χ. πολεοδοµικές και χωροταξικές παρεµβάσεις, ενίσχυση των 
δοµών της κοινωνικής ζωής κ.ά.). Τούτο εξηγεί σε ικανό βαθµό και την 
έλλειψη συστηµατικής παρακολούθησης των τοπικών οικονοµικών εξελίξεων 
από οργανωµένη υπηρεσιακή µονάδα. 
Ένα µεγάλο µέρος του συνόλου των απασχολούµενων στο ∆ήµο Καλλιθέας 
αποτελούν όσοι ασχολούνται κυρίως µε το χονδρικό και λιανικό εµπόριο 
(τριτογενής τοµέας). Σύµφωνα µε στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών, την περίοδο 2009-2012 εγγράφηκαν στα µητρώα του 249 
επιχειρήσεις µε έδρα στο ∆ήµο Καλλιθέας, ενώ διεγράφησαν 598 
επιχειρήσεις. Στην πλειοψηφία τους, τόσο οι εγγραφές, όσο και οι διαγραφές 
αφορούσαν ατοµικές επιχειρήσεις και οµόρρυθµες εταιρείες (ΟΕ).  
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ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

Οργανωτική ∆οµή: 
 

 
 
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη: 
Μέσα από την ιστοσελίδα του ∆ήµου url: www.kallithea.gr , παρέχεται 
ηλεκτρονική 
πληροφόρηση, οδηγίες και έντυπα προς τους ∆ηµότες για διάφορα θέµατα 
σχετικά µε τις συναλλαγές τους µε το ∆ήµο 
 

 
 
 
 
 



58 

 

3.2.3 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 
1. Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ήµου Καλλιθέας: 

Η Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ήµου Καλλιθέας (∆.Α.Ε.Κ. 
Α.Ε.), συστάθηκε µε το ΦΕΚ της 05.05.2009/Αρ.φύλλου 3176 Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιρειών, µε µοναδικό µέτοχο τον ∆ήµο Καλλιθέας. Σκοπός της 
Εταιρείας είναι: 

• Η αξιοποίηση της ακίνητης δηµοτικής περιουσίας, η µελέτη, δηµιουργία, 
λειτουργία, έλεγχος και εκµετάλλευση κλειστών ή ανοιχτών χώρων 
στάθµευσης, κυλικείων, αναψυκτηρίων και καντινών, ο ανθοστολισµός του 
ιερού ναού του δηµοτικού κοιµητηρίου για τελετές, λειτουργία και 
εκµετάλλευση του χώρου του Μαρµαρογλυφείου και του κυλικείου του 
δηµοτικού κοιµητηρίου και η διαχείριση της διαφηµιστικής γενικά 
δραστηριότητας στους κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους 

• Η συµµετοχή σε κοινοπραξίες µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κατόπιν 
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την επιδίωξη των σκοπών που 
αναφέρονται ανωτέρω 

• Η σύµπραξη στην ίδρυση επιχειρήσεων επιδιωκουσών του ίδιους ή 
παρεµφερείς ως άνω σκοπούς ή συµµετοχή σε οµοειδείς ή συναφείς 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης νοµικής µορφής και παντός 
οικονοµικού τύπου και η εξαγορά ή απορρόφηση επιχειρήσεων εχουσών το 
αυτό ή παρεµφερές αντικείµενο δραστηριότητος, κατόπιν αποφάσεως Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 

2. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ( ∆Η.Κ.Ε.Κ) 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας είναι µια από τις δύο 
δηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου Καλλιθέας. Η επιχείρηση διοικείται από 
9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
απαρτίζεται από  5 εκλεγµένους ∆ηµοτικούς σύµβουλούς, 2 λαϊκά µέλη, 1 
εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της πόλης και 1 εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων. .  
 
 ΣΚΟΠΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την πολιτιστική ανάπτυξη 

και συγκεκριµένα: Η δηµιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής 
για τη στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ιδίως 
των νέων, ιδιαίτερα στον τοµέα του χορού και άλλους. 

2. Η οργάνωση υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η οργάνωση 
των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών για την 
υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. Ειδικότερα περιλαµβάνονται: 

• Η λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας 
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•  Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε 
άτοµα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.  

• Η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων Α.Μ.Ε.Α. 
• Η υλοποίηση προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και « Μονάδων 

Κοινωνικής Μέριµνας». 
•  Η λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ. ∆. 

Α. Π.)  
• Η ανάπτυξη συνεργασιών µε Κοινοτικούς, ∆ηµόσιους 

Πανεπιστηµιακούς Οργανισµούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις 
και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση προγραµµάτων 
υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής. 

3. Κέντρο Πληροφόρησης Νέων - Το ηλεκτρονικό σύστηµα διασύνδεσης.Η 
εκπαίδευση για υποστήριξη και µελέτη συστηµάτων νέας τεχνολογίας 
(συντήρηση, επισκευή, µελέτη συστηµάτων πληροφορικής και µηχανών 
νέας τεχνολογίας) και η παραγωγή, αναπαραγωγή και διαχείριση 
πνευµατικών έργων νέας τεχνολογίας. 

 

3.  «ΝΠ∆∆ οργανισµός παιδικής αγωγής και άθλησης Γιάννης Γάλλος»  
Σκοπός του είναι η ανάπτυξη στο ∆ήµο µιας πολιτικής τόσο για τη φροντίδα 
της παιδικής ηλικίας, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, 
ψυχοσωµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους 
για την οµαλή και φυσική ένταξη από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό 
περιβάλλον, καθώς και η ανάπτυξη του Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, του Σωµατειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισµού, του αθλητισµού 
για άτοµα µε ειδικές δεξιότητες, του εργασιακού αθλητισµού και του 
ναυταθλητισµού. 
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3.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ) 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

∆ΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλήµατα /ανάγκες 

• Υπάρχει ανάγκη επιµόρφωσης του 

προσωπικού σε όλες τις 

∆ιευθύνσεις 

• Έλλειψη τεχνογνωσίας και 

εµπειρίας της ∆ιεύθυνσης 

Υπηρεσιών ∆όµησης σχετικά µε τη 

λειτουργία του νέου Τµήµατος 

Ανελκυστήρων (αρµοδιότητα που 

µεταβιβάστηκε προσφάτως στους 

∆ήµους) ενώ συνυπάρχουν και 

προβλήµατα υποστελέχωσης της 

∆ιεύθυνσης και επάρκειας χώρων 

• ∆εν υπάρχουν διαδικασίες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του προγράµµατος της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος 

• Η ∆ηµοτική Αστυνοµία δεν 

ανταποκρίνεται στον χρόνο που 

χρειάζεται για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προκύπτουν 

από την λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος 

• Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος από την 

Τεχνική Υπηρεσία στη συντήρηση 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και 

στη µελέτη και δηµοπράτηση έργων 

που αφορούν αναπλάσεις – 

διαµορφώσεις νέων ή παλαιών 

χώρων πρασίνου 

• Η Νοµική Υπηρεσία και η 

Μηχανοργάνωση πρέπει να 

υποστηρίζουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό τις υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις 

∆υνατότητες 

• Γενικά παρατηρούνται 

αρµονικές σχέσεις και 

συνεργασία µεταξύ των 

∆ιευθύνσεων του ∆ήµου 

• Η Οργανωτική δοµή της 

∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος κρίνεται ως 

ενδεδειγµένη, καθώς είχε 

προβλεφθεί µε την 

τελευταία τροποποίηση 

του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

• Το έργο της ∆ιεύθυνσης 

ΠΠΝΓ ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των αποδεκτών 

γεγονός που 

αποδεικνύεται από την 

πολυπληθή προσέλευση 

και  συµµετοχή στις 

δράσεις της 

• Το τµήµα Πολιτισµού 

βρίσκεται σε δυναµική 

ανάπτυξη και χρειάζεται 

στήριξη από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς 

(∆ήµος, Υπουργείο 

Πολιτισµού, Παιδείας, 

Περιφέρεια κ.λπ.) 

 

Ευκαιρίες 

• Ύπαρξη συνέχειας στη 

∆ιοίκηση του ∆ήµου, 

γεγονός που συνηγορεί 

στη σταθερότητα της 

εσωτερικής  οργάνωσης 
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• Ανάγκη αντιστοίχισης των στόχων 

της ∆ιεύθυνσης ΠΠΝΓ µε το νέο 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον 

• ∆εν προβλέπονται διαδικασίες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του έργου των τµηµάτων Παιδείας 

και Βιβλιοθήκης 

• Το τµήµα Αστυνόµευσης θα πρέπει 

να αποσυµφορηθεί µε τη 

δηµιουργία τρίτου τµήµατος 

Παράνοµης Στάθµευσης 

• Στην Τεχνική Υπηρεσία 

παρατηρείται άσκηση καθηκόντων 

από τον ίδιο 

υπάλληλο σε διαφορετικά τµήµατα 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλήµατα /ανάγκες 

• Προβλήµατα υποστελέχωσης 

των ∆ιευθύνσεων τόσο σε 

επίπεδο πλήθος ατόµων όσο 

και ειδικοτήτων 

∆υνατότητες 

• Το επίπεδο των 

υπηρετούντων 

υπαλλήλων στη 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών 

Προσόδων είναι λίαν 

ικανοποιητικό χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι 

δεν χρειάζεται η 

επιµόρφωσή τους σε 

νέες τεχνολογίες και 

σεµινάρια 

• Το υπάρχον 

προσωπικό στη 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής έχει πολύ 

καλή γνώση και 

εµπειρία στην 
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εφαρµογή των 

προγραµµάτων καθώς 

η πολύχρονη επαφή 

του µε άτοµα µε 

αναπηρία βοηθάει στη 

διαχείριση των 

θεµάτων τους 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλήµατα /ανάγκες 

• Γενικότερα, θα έπρεπε να υπάρχει 

ηλεκτρονική αποτύπωση ροής 

εγγράφων και ενεργειών 

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση του GIS που 

λειτουργεί στο portal του ∆ήµου 

• Ορισµένες δραστηριότητες της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας θα έπρεπε να 

υποστηρίζονται µε συστήµατα 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) όπως: καταγγελίες και 

απαντήσεις σε δηµότες, στατιστικά και 

πεπραγµένα υπηρεσίας δηµοτικής 

αστυνοµίας και εύκολη αναζήτηση 

παλαιότερων δραστηριοτήτων. 

Χρειάζεται δικτυακή διασύνδεση µε το 

software των άλλων υπηρεσιών και 

πλήρης αναβάθµιση των υπαρχόντων 

συστηµάτων της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας 

• Το δηµοτολόγιο και το ληξιαρχείο θα 

έπρεπε να είναι συνδεδεµένα online 

∆υνατότητες 

• Όλες οι δραστηριότητες της 

Υπηρεσίας ΚΕΠ(πλην των 

επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων) 

πραγµατοποιούνται 

ηλεκτρονικά 

• Στην Υπηρεσία ∆όµησης 

λειτουργεί ήδη από το έτος 

2000 ένα πλήρες 

ηλεκτρονικό σύστηµα στο 

οποίο περιλαµβάνονται τα 

υποσυστήµατα του 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 

του ελέγχου πληρότητας και 

της παρακολούθησης της 

πορείας των υπό έλεγχο 

αιτήσεων έκδοσης 

οικοδοµικών αδειών, της 

ανεύρεσης παλαιών αδειών, 

του υπολογισµού των 

φορολογικών και αµοιβών 
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για να είναι άµεση η εξυπηρέτηση του 

δηµότη, παρόλα αυτά το τµήµα του 

δηµοτολογίου εµµένει στην διαβίβαση 

των εγγράφων µέσω κλητήρα ακόµα 

και στις περιπτώσεις που τα έγγραφα 

θα µπορούσαν να διαβιβαστούν 

άµεσα µέσω τηλεοµοιοτυπίας 

• Η γραµµατεία του Ωδείου πρέπει να 

υποστηριχτεί από ΤΠΕ σε θέµατα: 

µαθητολόγια, βαθµολογίες µαθητών, 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις µε το 

ιστορικό και των 550 µαθητών από 

την ίδρυση του Ωδείου, εξετάσεις, 

πτυχία, οικονοµικά στοιχεία µαθητών, 

καθηγητές, προγράµµατα 

διδασκαλίας,θεωρίας, κλπ. καθώς και 

σύνδεση µε το ταµείο του ∆ήµου και 

αλληλογραφία µε ∆ήµο και δηµόσιους 

φορείς 

• Ηλεκτρονικό αρχείο στην Τεχνική 

Υπηρεσία και υπηρεσία email 

• Απαιτείται ON-LINE επικοινωνία του 

Τµήµατος Πρόνοιας µε ληξιαρχείο, 

δηµοτολόγιο, ΚΕΠΑ και 

ασφαλιστικούς φορείς για 

διασταύρωση στοιχείων καθώς και 

Email σε όλα τα παραρτήµατα των 

ΚΑΠΗ για καλύτερη και ταχύτερη 

ενηµέρωση µεταξύ τους. Σηµαντικό 

είναι να παρέχονται υπηρεσίες 

καταγραφής πολιτών µε ιδιαίτερες 

ανάγκες και ιδιαίτερα αιτήµατα, η 

συλλογή και η επεξεργασία αυτών 

των στοιχείων για το σχεδιασµό και τη 

λήψη µέτρων κοινωνικής πολιτικής. 

Μηχανοργάνωση κρίσιµων 

διαδικασιών λειτουργίας (ΚΑΠΗ) 

• Ανάγκη προσαρµογής προγραµµάτων 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης στις νέες 

∆ιοικητικές και Φορολογικές 

ρυθµίσεις, λόγω υπέρβασης ορίου 

ωφέλιµης λειτουργίας 

 

των υπό κατάθεση αδειών, 

της διαχείρισης των 

σχετικών φακέλων και 

υπολογισµού προστίµων 

των αυθαιρέτων 

κατασκευών καθώς και ενός 

πλήρους γεωγραφικού 

συστήµατος διαχείρισης 

πολεοδοµικών 

πληροφοριών (G.I.S.). 

Επίσης διαθέτει και ένα 

επαρκές σύστηµα 

επικοινωνιών στο οποίο 

περιλαµβάνεται ψηφιακό 

τηλεφωνικό κέντρο και 

σύνδεση προς το διαδίκτυο 

καθώς επίσης και 

συνδροµές προς 

ηλεκτρονικά περιοδικά 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας 

 

Ευκαιρίες 

• Αναδιαµόρφωση της 

ιστοσελίδας του ∆ήµου, µε 

«άνοιγµα» στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλήµατα /ανάγκες 

• Οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

λειτουργούν σε πολλά 

αποµακρυσµένα κτίρια, χωρίς 

δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή 

διασύνδεση, µε αποτέλεσµα να 

µην είναι εύκολη η συντήρηση 

του εξοπλισµού πληροφορικής 

που χρησιµοποιείται 

• Επειδή δεν υπάρχει πλήρης 

δικτυακή διασύνδεση των 

Υπηρεσιών αυτών µε το κεντρικό 

κτίριο δεν είναι εύκολη η 

αναβάθµιση του λογισµικού και η 

πρόσβαση σε εφαρµογές που 

λειτουργούν στο κεντρικό κτίριο 

• Υπάρχει ανάγκη αναβάθµισης 

του υπάρχοντος τεχνικού 

εξοπλισµού σε όλες τις 

∆ιευθύνσεις καθώς και 

προµηθειών σε διάφορες 

κατηγορίες εξοπλισµού 

• Θα έπρεπε να υπάρχει 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό 

σύστηµα παρακολούθησης 

εγγράφων και ροών εργασίας 

(χρέωσης ενός εισερχόµενου 

εγγράφου αλλά και της 

απαιτούµενης ενέργειας σε 

υπάλληλο ή υπαλλήλους και η 

δυνατότητα παρακολούθησης 

της πορείας του) ώστε να 

εντοπίζονται καθυστερήσεις 

δυσλειτουργίες κλπ. 

• Ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι 

για τον όγκο παραστατικών 

∆υνατότητες 

• Στη ∆ιεύθυνση 

Υπηρεσιών ∆όµησης η 

συντήρηση του 

εξοπλισµού είναι καλή. 

Θα πρέπει όµως να 

σηµειωθεί ότι αυτό 

επιτυγχάνεται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από τη 

προσωπική ενασχόληση 

ορισµένων υπαλλήλων 

την υπηρεσίας που 

έχουν κάποιες ειδικές 

γνώσεις 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευκαιρίες 

• Αν και το πρόβληµα της 

ανάσχεσης του µαζικού 

αποχαρακτηρισµού χώρου µέσω 

της νοµοθέτησης απλούστερων 

διαδικασιών ανήκει περισσότερο 

στη κεντρική διοίκηση εν τούτοις 

σε επίπεδο ∆ήµου, θα πρέπει να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες 

που αφορούν τη σύνταξη 

πράξεων αναλογισµού - 

απαλλοτριώσεων, 

προσδιορισµού τιµών µονάδος, 

αναγνώρισης ιδιοκτητών 

• Εκτός από το ΕΣΠΑ και το 

Πράσινο Ταµείο, θα πρέπει να 

εξεταστούν νέοι τρόποι 

χρηµατοδότησης 

• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 

∆ήµου για την παραγωγή 

εσόδων 

 
3.2.5 Όραµα και στρατηγική του ∆ήµου Καλλιθέας 

 
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Το όραµα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής 
κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του ∆ήµου, ως οργανισµού, για την 
επόµενη µεσο-µακροπρόθεσµη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει µε την 
εφαρµογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή 
κοινωνική συναίνεση. 
Το Όραµα του ∆ήµου Καλλιθέας είναι το ακόλουθο: 
Ανάδειξη της Καλλιθέας ως ενός σηµαντικού παράγοντα ανάπτυξης, 
διατηρώντας την επί µακρόν σηµειούµενη οικονοµική σταθερότητα και 
επιτυγχάνοντας αποτελεσµατική προσαρµογή στο νέο και επιβαλλόµενο 
από τις εξελίξεις θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ. 
Οι επιµέρους αρχές λειτουργίας που εξυπηρετούν το όραµα του ∆ήµου είναι 
οι εξής: 
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� Ενίσχυση της ποιότητας ζωής, των υποδοµών, του περιβάλλοντος, της 
αισθητικής και της ταυτότητας της πόλης 

� Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, της ιστορίας, της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτισµικής 
και οικονοµικής ταυτότητας της πόλης, καθώς και δράσεων µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδοµών 

� Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των δοµών προστασίας 
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων 

� Προαγωγή των διαδικασιών κατάρτισης και εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο απασχολείται στο ∆ήµο 
 
 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Η Στρατηγική ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας αποτελεί συνεκτικό σύνολο 
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση 
της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου. 
Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασµού και επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού των ΟΤΑ απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης 
αποφάσεων : 
α) το επίπεδο του ∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής 
β) το επίπεδο των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών προσώπων του. 
Η διαµόρφωση της στρατηγικής ενός ∆ήµου σηµαίνει : 

1. τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης)  

2. τη διαµόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών 
που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών 
στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι 
εσωτερικής ανάπτυξης). 

Το πρώτο επίπεδο (∆ήµαρχος – ∆ηµοτικό Συµβούλιο – Εκτελεστική 
Επιτροπή) αποφασίζει τη στρατηγική του ∆ήµου προσδιορίζοντας γενικούς 
στόχους και πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο (υπηρεσίες ∆ήµου και 
Νοµικά Πρόσωπα) καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας ειδικότερους 
στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους 
του στρατηγικού σχεδίου. 
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιµα ζητήµατα τα οποία 
πρέπει κατά 
προτεραιότητα να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο 
προκειµένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. 
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ΆΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος επιτυγχάνονται µέσα από 4 
στρατηγικούς άξονες: 
Άξονας 1: Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής 
Άξονας 2: Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την 
υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό 
Άξονας 3: Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 
Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη του ∆ήµου 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: 
Μέτρο 1.1: Αξιοποίηση- Συντήρηση ακίνητης περιουσίας ∆ήµου. Στόχοι: 

• Ενηµέρωση - επικαιροποίηση δεδοµένων για την είσπραξη του Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας 

• Απαλλοτριώσεις  
• Αγορές - Παραχωρήσεις Ακινήτων - Οικοπέδων  
• Αποκαταστάσεις - διαµορφώσεις – αξιοποίηση υφιστάµενων ακινήτων 

Μέτρο 1.2: Ενέργεια. Στόχοι: 
• Παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας  
• Εκσυγχρονισµός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 

 
Μέτρο 1.3 Χωροταξία – Πολεοδοµία – Υποδοµές. Στόχοι: 

• Ασφαλτοστρώσεις οδών  
• Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισµάτων  
• Πράξεις αναλογισµού σε Οικοδοµικά Τετράγωνα 
• Εκπόνηση µελετών  
• Πεζοδροµήσεις - αποκαταστάσεις οδών  
• Μελέτες τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων 

Μέτρο 1.4: Ενίσχυση Τοπικών Μεταφορών – Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις. 
Στόχοι: 

• Συστηµατικοί έλεγχοι τήρησης των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
• Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακής Μελέτης ∆ήµου Καλλιθέας 

Μέτρο 1.5:Πόλη φιλική στον πολίτη - αστικές αναπλάσεις. Στόχοι: 
• ∆ιαµορφώσεις χώρων ανοικτών στους ∆ηµότες  
• Αποκαταστάσεις - συντηρήσεις κοινοχρήστων  χώρων και πρασίνου 
• Βελτίωση του αισθήµατος δηµόσιας ασφάλειας 

Μέτρο 1.6. Υδάτινο περιβάλλον - υγρά απόβλητα - στερεά απόβλητα – 
απορρίµµατα. Στόχοι: 

• Κατασκευή ∆ευτερευόντων αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
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• Ενίσχυση - Συντήρηση ∆ικτύου άρδευσης - ύδρευσης ∆ήµου/ 
Γεωτρήσεις/ Σύνδεση 

• Κατασκευή - συντήρηση δικτύων οµβρίων 
• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων-απορριµµάτων  

Μέτρο 1.7. Προστασία - ανάδειξη φυσικών πόρων. Στόχοι: 
• Σχεδιασµός για αµεσότερη ανταπόκριση στα αιτήµατα των δηµοτών 

σχετικά µε την προστασία του πρασίνου 
• ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων στη διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων 
• Εφαρµογή Κανονισµού Καθαριότητας  
• Ενίσχυση πρασίνου 

Μέτρο 1.8. Προστασία, Ανάδειξη Πολιτιστικών, Ιστορικών Πόρων και 
Μνηµείων. Στόχοι: 

• Ανακαινίσεις - επισκευές πολιτιστικών χώρων & διατηρητέων κτιρίων 
• Προστασία τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 
ΆΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 
Μέτρο 2.1. Υποδοµές Πολιτισµού – Παιδείας. Στόχοι: 

• Βελτίωση της επέκτασης των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
υποδοµών και δράσεων 

Μέτρο 2.2. Ανάπτυξη κοινωνικών παροχών σε ευπαθείς οµάδες. Στόχοι: 
• Ενίσχυση παροχών και υποδοµών κοινωνικής πολιτικής 

Μέτρο 2.3. Υποδοµές Αθλητισµού. Στόχοι: 
• Βελτίωση της επέκτασης των αθλητικών υποδοµών και δράσεων 

 
‘ΑΞΟΝΑΣ 3:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 
Μέτρο 3.1. Πρόσβαση στην κατάρτιση – απασχόληση. Στόχοι: 

• Ενίσχυση της πρόσβασης 
Μέτρο 3.2. Οικονοµική Ανάπτυξη και Αναψυχή. Στόχοι: 

• Τόνωση της επιχειρηµατικότητας στο κέντρο της πόλης 
• Άξονας 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής και της Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου 

• Μέτρο 4.1. ∆ράσεις σχεδιασµού, προγραµµατισµού και διαχείρισης Ανθρώπινου 

∆υναµικού 

ΆΞΟΝΑΣ 4:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ: 
Μέτρο 4.1: ∆ράσεις σχεδιασµού, προγραµµατισµού και διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού. Στόχοι: 
• Σχέδιο ∆ράσης και στόχων για κάθε αντικείµενο των ∆ιευθύνσεων του 

∆ήµου 
Μέτρο 4.2: ∆ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης. Στόχοι: 
• Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού του ∆ήµου και των 

επιχειρήσεων/ ΝΠ∆∆ του 
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Μέτρο 4.3: Εκσυγχρονισµός, Αναβάθµιση υπηρεσιών ∆ήµου και 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. Στόχοι: 
• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου 
• Μεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρέτησης του πολίτη και εµπλοκής 

του στις δηµόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
Μέτρο 4.4: Βελτίωση Οικονοµικής ικανότητας ∆ήµου. Στόχοι: 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών είσπραξης 
εσόδων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου 

• Ενέργειες αποτελεσµατικότερου ελέγχου πληρωµής εξόδων 
 

3.2.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 
Όπως αναφερθήκαµε στην αρχή, ο ∆ήµος Καλλιθέας είναι ένας αρκετά 
µεγάλος δήµος µε πλεονεκτική και γεωγραφική θέση και θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι είναι ένας ολοκληρωµένος δήµος καθώς διαθέτει πανεπιστήµια, 
σχολές, ιδρύµατα και πολιστικά κέντρα. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο 
συγκεκριµένος δήµος διαθέτει Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών 
και στα πεζοδρόµια τοποθετούνται οδηγοί όδευσης τυφλών, δηλαδή ειδικές 
λωρίδες δαπέδου από πλάκες διαφορετικής υφής και χρώµατος από το 
υπόλοιπο δάπεδο που αποσκοπεί στην καθοδήγηση και την ασφαλή 
διακίνηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. Επίσης, στο τοπικό 
λεωφορείο, οι στάσεις εκφωνούνται για τη διευκόλυνση αυτών των ατόµων. 
Ένας µεγάλος δήµος όµως εκτός από αρκετά πλεονεκτήµατα αντιµετωπίζει 
και µερικά προβλήµατα όπως είδαµε και προηγουµένως, οπότε θα ήταν 
χρήσιµο να προβάλουµε µερικές προτάσεις για την αντιµετώπιση τους. 
Στο θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής», ο δήµος θα µπορούσε 
να αξιοποιήσει ορισµένες ευκαιρίες. Για παράδειγµα θα µπορούσε να προβεί 
στη λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας ή στην αναβάθµιση του 
οδικού φωτισµού µε προµήθεια µη ενεργοβόρων λαµπών.  Ακόµη πιο 
ωφέλιµο θα ήταν να δηµιουργήσει διάφορα προγράµµατα µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση των δηµοτών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Στο θεµατικό τοµέα  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και 
Αθλητισµός», ο δήµος από ότι παρατηρήσαµε δεν έχει σηµαντικά 
προβλήµατα ή ελλείψεις οπότε ίσως για την βέλτιστη λειτουργία  θα µπορούσε 
να ολοκληρώσει προγράµµατα ανέγερσης σχολικών κτιρίων είτε να 
ανακαινίσει τα ήδη υπάρχοντα. 
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3.2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 
 
Ισολογισµός 2009 
 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν Ενεργητικό:  14.289.700,42 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού: 2.509.458,84 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 5.566.772,23 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού: 473.219,37 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
$�.%&�.#11,�%�6.789.:7;,;:

!.!''.##%,% ��# .%$�, # = 2,78 > 1 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει κατά 2,78 φορές τις 
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. 

Το γεγονός ότι ο δείκτης Έµµεσης Ρευστότητας είναι παραπάνω από 2 
σηµαίνει ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι διπλάσιο από τις 
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις, άρα η οικονοµική µονάδα µπορεί να 
εξασφαλίσει άνετα και έγκαιρα τα απαραίτητα ρευστά προκειµένου να 
αποπληρώνει της ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 14.289.700,42 
� Αποθέµατα : 1.212.712,53 
� Έσοδα εισπρακτέα : 2.509.458,84 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 5.566.772,23 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 473.219,37 

 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
$�.%&�.#11,�%)$.%$%.#$%,! �%.!1�.�!&,&�

!.!''.##%,% )1��# .%$�, #
=2,58 > 1 
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Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Καλλιθέας κρίνεται ότι 
διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

	��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 2.395.052,29 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 5.566.772,23 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 473.219,37 

 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�%. �!.1!%,%�

!.!''.##%,% )1��# .%$�, #
= 0,4 < 0,5 

 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Καλλιθέας 
κρίνεται χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή 
ταµειακή ρευστότητα. 

 

Ισολογισµός 2010 
 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν Ενεργητικό:  12.136.360,81 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού: 2.532.520,34 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 3.234.438,33 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού: 349.925,39 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
$%.$ '. '1,&$�%.! %.!%1, �

 .% �.� &,  � ��.�%!, � = 4,1 > 1 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει κατά 4,1 φορές τις 
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 
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Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 12.136.360,81 
� Αποθέµατα : 1.337.378,38 
� Έσοδα εισπρακτέα : 2.532.520,34 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 3.234.438,33 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 349.925,39 

 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
$%.$ '. '1,&$)$.  #. #&, &�%.! %.!%1, �

 .% �.� &,  )1� ��.�%!, �
=3,72 > 1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Καλλιθέας κρίνεται ότι 
διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

	��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 502.247,25 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 3.234.438,33 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 349.925,39 

 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1�!1%.%�#,%!

 .% �.� &,  )1� ��.�%!, �
= 0,14 < 0,5 

 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Καλλιθέας 
κρίνεται χαµηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα δεν διαθέτει επαρκή 
ταµειακή ρευστότητα. 

 

Ισολογισµός 2011 
 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 
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Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν Ενεργητικό:  16.533.458,03 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού: 2.187.708,27 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 2.102.895,18 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού: 344.139,91 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
$'.!  .�!&,1 �%.$&#.#1&,%#

%.$1%.&�!,$&� ��.$ �,�$ = 7,65 > 1 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει κατά 7,65 φορές τις 
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. 

 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 16.533.458,03 
� Αποθέµατα : 1.149.689,51 
� Έσοδα εισπρακτέα : 2.187.708,27 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 2.102.895,18 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 344.139,91 

 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
$'.!  .�!&,1 )$.$��.'&�,!$�%.$&#.#1&,%#

%.$1%.&�!,$&)1� ��.$ �,�$
=7,18 > 1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Καλλιθέας κρίνεται ότι 
διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

	��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
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� ∆ιαθέσιµα : 4.155.263,81 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 2.102.895,18 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 344.139,91 

 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1��.$!!.%' ,&$

%.$1%.&�!,$&)1� ��.$ �,�$
= 1,7 > 0,5 

 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Καλλιθέας 
κρίνεται υψηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 

 

Ισολογισµός 2012 
 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

� Κυκλοφορούν Ενεργητικό:  18.197.070,50 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού: 2.901.711,81 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 1.538.467,66 
� Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού: 611.265,10 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ) = 
$&.$�#.1#1,!1�%.�1$.#$$,&$

$,! &.�'#,''�'$$.%'!,$1 = 9,81 > 1 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει κατά 9,81 φορές τις 
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. 

• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Κυκλοφορούν ενεργητικό : 18.197.070,50 
� Αποθέµατα : 1.414.834,52 
� Έσοδα εισπρακτέα : 2.901.711,81 
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� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 1.538.467,66 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 611.265,10 

 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ) = 
$&.$�#.1#1,!1)$.�$�.& �,!%�%.�1$.#$$,&$

$.! &.�'#,'')1�'$$.%'!,$1
=9,16 > 1 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΑΡ≥1) ο δήµος Καλλιθέας κρίνεται ότι 
διαθέτει επαρκή άµεση ρευστότητα. 

 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

	��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

� Χρεόγραφα: 0 
� ∆ιαθέσιµα : 3.036.363,31 
� Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις : 1.538.467,66 
� Προκαταβολές Πελατών : 0 
� Έξοδα πληρωτέα : 611.265,10 

 

Ταµειακή Ρευστότητα (ΤΡ) = 
1� .1 '. ' , $

$.! &.�'#,'')1�'$$.%'!,$1
= 1,41 > 0,5 

 

Με βάση την επιθυµητή τιµή του δείκτη (ΤΡ≥0,5) του δήµου Καλλιθέας 
κρίνεται υψηλότερη από το επιθυµητό όριο ,άρα διαθέτει επαρκή ταµειακή 
ρευστότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Σύγκριση ∆ήµων Πεντέλης-Καλλιθέας 

Συµπεράσµατα 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα ήταν χρήσιµο να συγκρίνουµε τις τιµές 
των αριθµοδεικτών ρευστότητας (Έµµεση, Άµεση και Ταµειακή) για τη 
διευκόλυνση της σύγκρισης των δήµων Πεντέλης και Καλλιθέας προκειµένου 
µε την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας να καταλήξουµε 
σε ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα. 

                                                 2011  

 

 

                                                 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι οι τιµές των αριθµοδεικτών ρευστότητας του ∆ήµου  

Πεντέλης είναι αρκετά χαµηλότερες εκείνων του ∆ήµου Καλλιθέας. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Πεντέλης είναι αρκετά µεγαλύτερες από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ενώ 

αντίθετα στο ∆ήµο Καλλιθέας το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι σχεδόν 

εφταπλάσιο από τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις. Το ίδιο συµβαίνει και για 

∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΜΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,876 7,65 

ΑΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,876 7,18 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,278 1,7 

  ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΜΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,672 9,81 

ΑΜΕΣΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,672 9,16 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
0,115 1,41 
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το έτος 2012, αν και παρατηρούµε ότι στο δήµο Πεντέλης οι τιµές του 2012 

είναι µικρότερες από τις τιµές του 2011 ενώ στο δήµο Καλλιθέας υπάρχει 

αύξηση των τιµών. 

Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ο δήµος Καλλιθέας µπορεί να 

υπερκαλύψει τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις σε σχέση µε το δήµο Πεντέλης 

που δεν έχει την απαιτούµενη ρευστότητα. 

Από τα έτη 2013-2014 παρατηρούµε ότι ο ∆ήµος Πεντέλης έχει µια αύξηση 

των τιµών ρευστότητας.Με αυτές τις νέες τιµές ο ∆ήµος φαίνεται πως έχει 

ικανοποιητική έµµεση και άµεση ρευστότητα ενώ η ταµειακή ρευστότητα 

εξακολουθεί να είναι σε χαµηλά επίπεδα. 

Για τα έτη 2009-2010 παρατηρούµε ότι ο ∆ήµος Καλλιθέας έχει υψηλές τιµές 

έµµεσης και άµεσης ρευστότητας  που σηµαίνει ότι υπερκαλύπτει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις ενώ η ταµειακή ρευστότητα δεν είναι επαρκής.  

Παρόλα αυτά όµως το γεγονός ότι οι τιµές της έµµεσης ρευστότητας στο δήµο 

Καλλιθέας είναι αρκετά υψηλές µας κάνει να σκεφτούµε την πιθανότητα ο 

δήµος να µην εκµεταλλεύεται αποδοτικά το ενεργητικό του και να παρουσιάζει 

χαµηλή κερδοφορία.  
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ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 

 Τύποι10 

• Αριθµοδείκτης Έµµεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Τύπος: 

Έµµεση Ρευστότητα (ΕΡ)= 
���������ύ�	
�
�����ό�	���

�������ό��
�	�����
ώ�
������
> 1 

Όπου: ΜΛΕ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού & 

           ΜΛΠ = Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

Ο αριθµοδείκτης έµµεσης ρευστότητας µας δείχνει το πόσες φορές το 

κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Για να 

θεωρείται ότι υπάρχει ρευστότητα θα πρέπει ο αριθµητής του κλάσµατος να 

είναι µεγαλύτερος  από τον παρονοµαστή, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης να 

είναι µεγαλύτερο της µονάδας. Υποδηλώνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το 

κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού υπερκαλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, 

θα επαρκεί ρευστοποιούµενο για την αποπληρωµή τους. 

Για να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην πράξη θα πρέπει η τιµή του δείκτη 

να είναι αρκετά υψηλότερη από τη µονάδα. Εποµένως οι επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν υψηλό δείκτη έµµεσης ρευστότητας προσφέρουν µεγαλύτερη 

διασφάλιση στους πιστωτές τους και µικρότερο χρηµατοπιστωτικό κίνδυνο για 

τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενός πάρα πολύ υψηλού  

δείκτη έµµεσης ρευστότητας  σηµαίνει ότι η επιχείρηση διατηρεί 

υπερβάλλουσα ρευστότητα που πιθανόν υποδηλώνει ότι δεν εκµεταλλεύεται 

αποδοτικά το ενεργητικό της και ενδεχοµένως να παρουσιάζει χαµηλή 

κερδοφορία. 

 

 

 
                                                           
10

 Βιβλίο: ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Π. , ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Ν., ΑΝΑΛΥΣΗ & ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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• Αριθµοδείκτης  Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Τύπος: 

Άµεση Ρευστότητα (ΑΡ)= 
��)	*��+έ,���Έ��-�	
������έ�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 1 

Όπου: ΚΕ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

           ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Ο παρών δείκτης θεωρείται ένα αυστηρότερο µέτρο ρευστότητας σε σύγκριση 

µε την έµµεση ρευστότητα γιατί υπολογίζεται χρησιµοποιώντας δεδοµένα 

ισολογισµού αλλά αφήνοντας εκτός κάποιες κατηγορίες λογαριασµών για τους 

οποίους εκτιµάται ότι υπάρχει καθυστέρηση στη ρευστοποίηση τους. Η τιµή 

του δείκτη θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση της µονάδας. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα διαθέσιµα, τα ρευστοποιούµενα χρεόγραφα και οι εισπράξεις των 

απαιτήσεων θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προς πληρωµή 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αν όµως υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή 

σηµαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη από τους πελάτες, τότε και ένας 

δείκτης µε τιµή µεγαλύτερης της µονάδας δεν θα κρίνεται αξιόπιστος. 

Αντιθέτως, υπάρχουν επιχειρήσεις µε δείκτη άµεσης ρευστότητας µικρότερο 

της µονάδας, οι οποίες όµως έχουν υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

αποθεµάτων, δηλαδή πωλούν και ρευστοποιούν γρήγορα τα αποθέµατα 

οπότε χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό ρευστότητας. 

 

 

• Αριθµοδείκτης  Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 

Τύπος: 

Ταµειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
2�
ό������3��+έ��,�

��)������.��έ�	�
��ώ��Έ/�-�	����0έ�
	≥ 0,5 

Όπου: ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Ο αριθµοδείκτης αυτός είναι και το πλέον αυστηρό µέτρο ρευστότητας  γιατί 

περιλαµβάνει στον αριθµητή µόνο τα ρευστά διαθέσιµα και τα χρεόγραφα. Ο 
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δείκτης της ταµειακής ρευστότητας καλό είναι να ισούται ή να υπερβαίνει το 

µισό της µονάδας. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός είναι  µια πραγµατική 

και αυστηρή ένδειξη ρευστότητας, η πληροφοριακή του αξία είναι 

περιορισµένη γιατί στην πράξη οι επιχειρήσεις κρατούν χαµηλό ύψος 

διαθεσίµων, ώστε να πραγµατοποιούν τις προγραµµατισµένες πληρωµές. 
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 Ισολογισµοί 

 ∆ήµος Πεντέλης 

 

Ισολογισµός έτους 201111 

 

                                                           
11http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/27/2011_Isologismos.pdf 
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Ισολογισµός έτους 201212 

 

                                                           
12 
http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/1893/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%C
E%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%C
E%9D%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%A3%202012%20%CE%A4%CE%95%C
E%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A0%CE%9
9%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%99%C
E%9A%CE%9F.pdf 
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Ισολογισµός 201313 

 

 

 
                                                           
13 http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/3610/Isologismos%202013%20SOL.pdf 
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Ισολογισµός 201414 

 

                                                           
14 http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/6365/isologismos%202014%20ada.pdf 
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 ∆ήµος Καλλιθέας 

Ισολογισµός 2009-2010 
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Ισολογισµός 2011 
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Ισολογισµός 2012 
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http://www.eanda.gr/nomikos-logos/programma-kallikratis 

 
3. Τι ακριβώς είναι το επιχειρηµατικό Σχέδιο; 

https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/vdiamant@aegean.gr/files/SamosBiz/
6_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81
%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CC%81%CF%82+%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9
%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CC%81%CF%82+%CE%BA
%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF
%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CC%81%CE%B1.pdf 
 

4. Λίγα λόγια για το ∆ήµο Πεντέλης(Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη) 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%C
F%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%C
E%B7%CF%82 

5. Το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου Πεντέλης 
http://www.penteli.gov.gr/attachments/article/24/_%CE%A0%CE%95%
CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%95%
CE%A0%CE%99%CE%A7_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%
CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_2012_2014_%CE%A3
%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%
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