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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

						Η	πτυχιακή	αυτή	εργασία	αποτελεί	την	κορύφωση	των	σπουδών	μου	στο	

ΑΕΙ	 ΠΕΙΡΑΙΑ	 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	 ΤΟΜΕΑ	 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	 ΚΑΙ	

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	 και	 ουσιαστικά	 θα	 αναφερθώ	 στα	 οικονομικά	

στοιχεία	της	πόλης	στην	οποία	ζω	και	κατάγομαι,	την	Ελευσίνα.	Πλην	βέβαια	

αυτών		των	στοιχείων	κρίνω	πως	πρέπει	να	συμπεριλάβω	στην	εργασία	και	

στοιχεία	 που	 αφορούν	 την	 ιστορία	 της	 Ελευσίνας	 στον	 θρησκευτικό,	

πολιτιστικό	και	βιομηχανικό	τομέα	στα	παλαιότερα	χρόνια.	

				Στο	 πρώτο	 κεφάλαιο	 δίνεται	 μία	 συνοπτική	 εικόνα	 της	 ιστορίας	 της	

Ελευσίνας	 που	 αναφέρεται	 αρχικά	 στην	 αρχαιότητα	 κυρίως	 στον	

θρησκευτικό	 τομέα,	 σε	 εκδηλώσεις	 όπως	 τα	 Ελευσίνια	 Μυστήρια	 που	

λάμβαναν	 χώρα	 χιλιάδες	 	 χρόνια	 	 πριν	 καθώς	 και	 στην	 αγροτική	 και	

βιομηχανική	 ανάπτυξη	 κυρίως	 τον	 20ό	 αιώνα	 και	 μετά.	 Στο	 δεύτερο	

κεφάλαιο	 παρουσιάζεται	 η	 οικονομική	 ανάλυση	 του	 Δήμου	 Ελευσίνας	 σε	

γενικά	πλαίσια,	 τα	 σπουδαιότερα	δημόσια	 έργα	 καθώς	 και	 αξιοθέατα	που	

αξίζει	να	επισκεφθεί	κάποιος.		Επιπλέον	στο	τρίτο	κεφάλαιο	αναφέρομαι	σε	

χρηματοοικονομικούς	 δείκτες	 για	 να	 γίνει	 πιο	 κατανοητή	 η	 οικονομική	

πορεία	 του	Δήμου	από	 το	2012	έως	 το	2016	καθώς	και	συγκρίσεις	αυτών.	

Στο	 τέταρτο	 και	 τελευταίο	 κεφάλαιο,	 διατυπώνονται	 πίνακες	

ανακεφαλαίωσης	 εσόδων	 και	 εξόδων	 και	 βγάζω	 κάποια	 συμπεράσματα-

παρατηρήσεις	σχετικά	με	την	υγεία	της	οικονομίας	του	Δήμου	Ελευσίνας	με	

την	πάροδο	του	χρόνου.	

				Ο	λόγος	που	ασχολήθηκα	με	την	ανάλυση	του	θέματος	αυτού	είναι	γιατί	

θεωρώ	πως	αξίζει	 τον	 κόπο	να	 γνωρίζουμε	όλοι	 κάποια	πράγματα	σχετικά	

με	έναν	Δήμο	ο	οποίος	έχει	τεράστια	πολιτιστική	κληρονομιά	,είναι	γνωστός	

για	την	 ιστορία	του	κυρίως	στην	αρχαιότητα	και	πόσο	μάλλον	όταν	αυτή	η	

πόλη	θέτει	 σοβαρή	υποψηφιότητα	 και	μάλιστα	 έχει	προκριθεί	 στον	 τελικό	

για	πολιτιστική	πρωτεύουσα	της	Ευρώπης		το	2021.	
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Chronology	and	economic	development	of	the	municipality	of	

Eleusis	

By	Polemarchos	Sarantidis	

	

ABSTRACT			

				This	final	work	constitutes	the	climax	of	my	study	in	HIGHER	EDUCATION	

INSTITUTIONS	PIRAEUS	of	TECHNOLOGICAL	SECTOR	ACCOUNTANT	AND	

FINANCING	and	substantially	I	will	be	reported	in	the	economic	elements	of	

city	in	which	I	live	and	come,	Eleusis.	Minus	of	course	these	elements	I	judge	

that	it	should	I	include	in	the	work	and	elements	that	concern	the	history	of	

Eleusis	in	religious,	cultural	and	industrial	sector	in	the	older	years.	

				In	the	first	chapter	is	given	a	concise	picture	of	history	of	Eleusis	that	is	

reported	initially	in	the	antiquity	mainly	in	the	religious	sector,	in	events	as	

Eleusis	Mysteries	that	took	place	thousands	years	before	and	as	well	as	the	

rural	and	industrial	growth	mainly	the	20th	century	and	afterwards.	In	the	

second	chapter	are	presented	the	economic	analysis	of	Municipality	Eleusis	

in	as	generally	speaking	frames,	the	more	important	public	work	as	well	as	

sights	that	it	deserves	visits	somebody.		Moreover	in	the	third	chapter	I	am	

reported	in	financing	indicators	in	order	to	becomes	more	comprehensible	

the	economic	course	of	Municipality	from		2012	until		2016	as	well	as	

comparisons	of	these.	In	the	fourth	and	last	chapter,	are	formulated	tables	of	

recapitulation	of	income	and	expenses	and	draw	certain	conclusions	with	

regard	to	the	health	of	economy	of	Municipality	Eleusis	with	the	byway	of	

time.	

				The	reason	where	I	dealt	with	the	analysis	of	this	subject	is	because	I	

consider	that	it	deserves	the	labour	we	know	all	certain	things	with	regard	to	

a	Municipality	which	has	enormous	cultural	heritage,	is	acquaintance	for	the	

history	mainly	in	the	antiquity	and	how	many	rather	when	this	city	places	
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serious	candidature	and	in	particular	has	qualify	in	final	for	cultural	capital	of	

Europe		2021.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.			ΙΣΤΟΡΙΑ	ΤΗΣ	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	

	 	

1.1	Ιερή	Πόλη	

				Η	Ελευσίνα,	μια	πόλη	με	πληθυσμό	30.000	κατοίκους	και	σε	απόσταση	20	

χιλιομέτρων	δυτικά	 της	Αθήνας,	 είναι	 γνωστή	 για	 την	αρχαία	αλλά	 και	 για	

την	σύγχρονη	βιομηχανική	της	ιστορία.	Κατά	την	δεκαετία	του	1950	γίνεται	η	

πληθυσμιακή	 έκρηξη,	 καθοριστικός	 παράγοντας	 της	 οποίας	 ήταν	 η	

κατάσταση	που	είχε	δημιουργηθεί	στην	ύπαιθρο	από	το	εμφύλιο	πόλεμο	και	

την	 φτώχια	 που	 μάστιζε	 πολλές	 περιοχές.	 Εγκαθίστανται	 στην	 Ελευσίνα	

,κάτοικοι	 που	 κατάγονταν	 από	 την	 Ήπειρο	 ,τα	 Δωδεκάνησα	 ,τη	 Χίο	 ,την	

Κέρκυρα.	 Στα	 μέσα	 της	 δεκαετίας	 του	 1960	 αρχίζει	 η	 εγκατάσταση	 των	

Ποντίων	,ιδιαίτερα	από	τις	χώρες	της	τότε	Σοβιετικής	Ένωσης.	

				Στην	αρχαιότητα	υπήρξε	για	2000	χρόνια	(	1600	π.X.	 -	400	μ.X.	 )	μία	από	

τις	 πέντε	 ιερές	 πόλεις	 με	 τα	 Ελευσίνια	 Μυστήρια	 να	 προσελκύουν	

προσκυνητές	από	όλο	τον	τότε	γνωστό	κόσμο.	Συμβολή	στην	πνευματική	της	

ανάπτυξη,	 σημαντική	 και	 αποτελεσματική	 είχαν	 πολλοί	 Έλληνες	 όπως	 ο	

τραγικός	 ποιητής	 Αισχύλος	 όπου	 προς	 τιμήν	 του	 τηρούνται	 ακόμα	 κάθε	

Σεπτέμβρη	τα	Αισχύλεια,	ο	μεγαλύτερος	πολιτιστικός	θεσμός	της	πόλης	μας	,	

ο	Όμηρος	,	ο	Σικελιανός	και	άλλοι.	

			Η	Ελευσίνα	είναι	μία	 ιδιαίτερη	πόλη	καθώς	συνδυάζει	με	έναν	τρόπο	την	

ιστορική	 της	 μνήμη,	 την	 θάλασσα	 και	 το	 "βαρύ"	 της	 βιομηχανικό	 τοπίο.	Ο	

αρχαιολογικός	 χώρος	στο	 κέντρο	όπου	κοσμεί	ουσιαστικά	 την	πόλη	καθώς	

καθημερινά	 αποτελεί	 πόλο	 έλξης	 για	 τουρίστες	 από	 κάθε	 γωνιά	 του	
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πλανήτη,	 υποδηλώνει	 την	 αρχαία	 προέλευση	 αυτού	 του	 τόπου	 και	 είναι	

πραγματικά	αξιοθαύμαστο	ο	 τρόπος	με	 τον	οποίο	διατηρούνται	 τα	αρχαία	

αυτά	 μνημεία	 ακόμη	 και	 σήμερα.	 Οι	 βαριές	 βιομηχανίες	 δηλαδή	

ΤΙΤΑΝ,ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ	 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,ΠΕΤΡΟΛΑ	 περικυκλώνουν	 την	

πόλη.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 η	 Ελευσίνα	 θέτει	 σοβαρή	 υποψηφιότητα	

καθώς	έχει	προκριθεί	στο	τελικό	για	πολιτιστική	πρωτεύουσα	της	Ευρώπης	

το	έτος	2021.	

	

1.1.1	Μυθολογία	-	Ελευσίνια	Μυστήρια	

	

                 Η	θεά	Δήμητρα	με	την	κόρη	της	Περσεφόνη	
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Μυθολογία	

							Είναι	μία	πόλη	που	λάτρευε	δύο	μεγάλες	θεότητες,	την	Θεά	Δήμητρα	και	

την	κόρης	της	Περσεφόνη.	Η	λατρεία	των	δύο	αυτών	μεγάλων	θεοτήτων	του	

ελληνικού	Πάνθεου,	συνδέθηκε	άμεσα,	από	την	προϊστορική	εποχή,	με	την	

Ελευσίνα,	την	ιερή	πόλη	της	αττικής,	ένα	από	τα	σπουδαιότερα	θρησκευτικά	

κέντρα	 της	 Ελλάδας	που	διατήρησε	 την	 ιερότητά	 του	 επί	 δύο	 χιλιετίες	 και	

διέδωσε	 τη	 λατρεία	 των	 Ελευσίνιων	 θεών	 στον	 αρχαίο	 κόσμο.	 Το	

παλαιότερο	 γραπτό	 κείμενο	 που	 αναφέρεται	 στην	 αρχέγονη	 λατρεία	 της	

Δήμητρας	 είναι	 ο	 Ομηρικός	 Ύμνος	 (	 β'	 μισό	 του	 7ου	 π.χ.	 αιώνα	 ),	 που	

διηγείται	 τα	 πάθη	 και	 τις	 πράξεις	 της	 θεάς,	 σύμφωνα	 με	 την	 τοπική	

παράδοση	της	Ελευσίνας.	Ο	Άδης,	με	την	συγκατάθεση	του	Δία,	άρπαξε	την	

θυγατέρα	της	Δήμητρας	Περσεφόνη,	όταν	εκείνη	έπαιζε	με	τις	Ωκεανίδες	σε	

ένα	ολάνθιστο	λιβάδι.	Επειδή	ούτε	θνητός	ούτε	αθάνατος	άκουσε	τη	φωνή	

της	η	Δήμητρα	συνοδευόμενη	από	την	Εκάτη,	πήγε	στον	Ήλιο,	σαν	επόπτη	

της	 γης,	 να	 την	 πληροφορήσει	 για	 την	 τύχη	 της	 κόρης	 της.	 Ο	 Ήλιος	

ομολόγησε	 την	 αλήθεια	 και	 η	 θεά	 οργίσθηκε	 τόσο	 πολύ	 με	 τον	 Δία,	 τον	

πατέρα	των	θεών,	που	δεν	επέστρεψε	στον	Όλυμπο.	Αφού	μεταμορφώθηκε	

σε	 ηλικιωμένη	 γυναίκα,	 περιπλανήθηκε	 σε	 πόλεις	 και	 αγρούς,	 άγνωστη	

ανάμεσα	 στους	 ανθρώπους.	 Τότε	 έφθασε	 στην	 Ελευσίνα	 και	 κάθισε	 στο	

"Παρθένιο	 φρέαρ	 ","όθεν	 ύδρεύοντο	 πολίται	 έν	 σκιή",	 το	 γνωστό	 σαν	

Καλλίχορο	φρέαρ.	Εκεί	την	συνάντησαν	οι	τέσσερις	του	βασιλιά	Κελεού,	που	

την	 ρώτησαν	από	που	 είχε	 έλθει	 και	 γιατί	 δεν	αναζητούσε	φιλοξενία	 στην	

πόλη.	Η	θεά,	αποκρύπτοντας	την	ταυτότητα	της,	αποκρίθηκε	πως	καταγόταν	

από	την	Κρήτη,	πως	είχε	αιχμαλωτισθεί	από	ληστές,	πως	είχε	δραπετεύσει	

από	 τον	Θορικό	 και	παρακάλεσε	 να	υπηρετήσει,	 όπως	αρμόζει	σε	 γυναίκα	

της	ηλικίας	της,	σε	ένα	σπίτι	της	Ελευσίνας	και	να	μεγαλώσει	ένα	παιδί,	αν	

κάποιος	της	το	εμπιστευόταν.	
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Ελευσίνια	Μυστήρια	

        Tα	Ελευσίνια	Μυστήρια	αποτελούσαν	μία	λατρεία	που	σχετιζόταν	με	τη	θεά	

Δήμητρα	και	την	κόρη	της	Περσεφόνη.	Επειδή,	σύμφωνα	με	το	μύθο,	η	θεά	

ξαναβρήκε	στην	Ελευσίνα	την	κόρη	της	ύστερα	από	την	αρπαγή	της	από	τον	

Πλούτωνα,	οι	λατρευτικές	τελετές	διαδραματίζονταν	εκεί.	Παρόλο	που	τελούνταν	

και	παλαιότερα,	απέκτησαν	ξεχωριστή	θέση	στη	θρησκευτική	ζωή	της	Aθήνας	κατά	

την	Κλασική	περίοδο. 

				Mολονότι	για	τα	Mυστήρια	υπάρχουν	πολλές	αναφορές	στους	αρχαίους					

συγγραφείς,	στις	επιγραφές,	στις	προσωπογραφίες	των	ιερέων	αλλά	και	στις	

αναπαραστάσεις	της	τέχνης,	η	ακριβής	ανασύσταση	της	τελετής	και	του	

φιλοσοφικού	της	υπόβαθρου	είναι	πολύ	δύσκολη.	Η	βασική	αιτία	γι’	αυτό	είναι	η	

τήρηση	μυστικότητας	γύρω	από	τα	όσα	διαδραματίζονταν,	αφού	οι	μυημένοι	

δεσμεύονταν	να	μην	τα	κοινολογήσουν.	

			Έμμεσες	πληροφορίες	για	τα	Μυστήρια	αντλούνται	από	τον	Πλούταρχο,	ο	οποίος	

στη	βιογραφία	του	Αλκιβιάδη	αναφέρεται	στην	ανάρμοστη	και	ασεβή	πράξη	του	

ιδίου	και	των	φίλων	του	να	μιμηθούν	σε	ιδιωτικά	σπίτια	την	τελετή	των	Ελευσίνιων	

Μυστηρίων	και	να	τη	διακωμωδήσουν.	Τα	αρχαιολογικά	δεδομένα	προσφέρουν	

πληροφορίες	για	τον	τόπο	και	το	οικοδόμημα	τέλεσης	των	Μυστηρίων,	το	

Τελεστήριο	της	Ελευσίνας.	

				Η	γιορτή	των	Μυστηρίων	τελούνταν	κάθε	χρόνο	κατά	το	μήνα	Βοηδρομιώνα	

(τέλος	Σεπτεμβρίου).	Η	διοργάνωσή	της	ανατίθετο	σε	δύο	ονομαστές	οικογένειες,	

τους	Ευμολπίδες	και	τους	Κήρυκες.	Από	τους	πρώτους	προερχόταν	ο	Ιεροφάντης,	ο	

οποίος	προΐστατο	στις	απόκρυφες	τελετές.	Από	τους	δεύτερους	ο	Δαδούχος,	που	

είχε	σημαντικό	ρόλο	στη	διαδικασία	της	μύησης,	και	ο	Ιεροκήρυξ,	ο	οποίος	κήρυσσε	

την	έναρξη	των	Mυστηρίων.	Mε	τον	Iεροφάντη	συνεργαζόταν	η	ιέρεια	της	Δήμητρας	

που	διέμενε	μόνιμα	στο	ιερό	της	Ελευσίνας.	

				Δικαίωμα	συμμετοχής	είχαν	όχι	μόνο	οι	πολίτες	αλλά	και	οι	γυναίκες,	οι	δούλοι	

και	οι	ξένοι.	Η	συμμετοχή	στη	γιορτή	δεν	προϋπέθετε	τη	μύηση,	μία	διαδικασία	

προσωπικής	επιλογής,	που	γινόταν	είτε	στην	Ελευσίνα	είτε	στο	Ελευσίνιο	στην	

Αγορά	των	Αθηνών.	Η	μύηση	αποσκοπούσε	στη	συμφιλίωση	με	το	θάνατο	και	την	

προσδοκία	της	μεταθανάτιας	ζωής	και	γι’	αυτό	το	λόγο	είχε	μεγάλη	απήχηση	την	
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εποχή	εκείνη.	Τα	Ελευσίνια	προσέλκυαν	ανθρώπους	από	ολόκληρο	τον	Ελληνικό	

κόσμο	και	τη	Ρωμαϊκή	περίοδο	από	όλη	την	αυτοκρατορία,	καθώς	ο	εορτασμός	

τους	διατηρήθηκε	μέχρι	την	εποχή	του	Θεοδοσίου.	

	

	

																							Το	Τελεστήριο	-	Σχεδιαστική	Αναπαράσταση	εσωτερικού	

     Μετά	την	καταστροφή	του	από	τους	Πέρσες,	το	480	π.Χ.,	το	Τελεστήριο	της	

Ελευσίνας	ανοικοδομήθηκε	σχετικά	σύντομα.	Ήταν	ένα	παραλληλόγραμμο	κτίσμα	

με	3	επτάστυλες	κιονοστοιχίες	στο	εσωτερικό	του	και	7	βαθμίδες	για	τους	θεατές	

στις	τρεις	πλευρές	του.	Ο	Ικτίνος	σχεδίασε	μία	επέκταση	της	αίθουσας,	ώστε	να	

γίνει	τετράγωνη,	και	μία	μεγάλη	πρόσταση.	

			Στο	εσωτερικό	είχε	προβλέψει	πέντε	τετράστυλες	κιονοστοιχίες.	Όμως	τα	

μεταξόνια	διαστήματα	των	εσωτερικών	κιόνων	ήταν	πολύ	μεγάλα	και	

δημιούργησαν	δυσκολίες	στη	στέγαση.	Το	έργο	δεν	πραγματοποιήθηκε	παρά	μια	

γενιά	αργότερα	με	αλλαγές	στο	σχεδιασμό.	Στην	τελική	του	μορφή	το	Τελεστήριο	

είχε	στα	κλασικά	χρόνια	επτά	εξάστυλες	εσωτερικές	κιονοστοιχίες	και	σειρά	επτά	

περιμετρικών	κερκίδων.	

  Η	τεράστια	πρόσταση	των	12+2	κιόνων,	μήκους	60	μέτρων,	προστέθηκε	από	το	
Φίλωνα	περί	το	340	π.Χ.	Μια	άλλη	μεγάλη υπόστυλη	αίθουσα	ήταν	το	Ωδείο του	
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Περικλή,	στη	νότια		κλιτύ	της	Ακρόπολης.	Οικοδομήθηκε	μάλλον	μεταξύ	του	447	και	

442	π.	X.,	είχε	9	σειρές	10	κιόνων	η	καθεμία	και	ξύλινα	εδώλια	κατά	μήκος	των	

τοίχων.	Καλυπτόταν	από	πυραμιδοειδή	στέγη,	η	οποία	διέθετε	πιθανόν	

υπερυψωμένο	φεγγίτη	στο	κέντρο	για	φωτισμό	και	αερισμό.	

	

											Σχεδιαστική	αναπαράσταση	του	εσωτερικού	του	Τελεστηρίου	με	το	

ανάκτορο	και	το	θρόνο	του	Ιεροφάντη	
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1.2		Βιομηχανική	Ανάπτυξη	τον	19ό	-	20ό	Αιώνα	

	

				Το	1875	ιδρύεται	το	Σαπωνοποιείο	Χαριλάου	του	οποίου	ιδρυτές	υπήρξαν	οι	

αδελφοί	Λύσανδρος	και	Εμμανουήλ	Χαρίλαος,	που	είχαν	έρθει	από	το	Γαλάτσι	

Ρουμανίας.	Στην	Ελευσίνα	τους	οδήγησε	η	λειτουργία	κάποιων	οικιακών	

βιοτεχνιών,	σαπουνιού.	Το	προϊόν	μεταφερόταν	πολύ	εύκολα	με	πλοία	ως		την	

Πάτρα,	τη	Σύρο	και	τον	Πειραιά.	Το	1895	ο	Επαμεινώνδας	Χαρίλαος	,	ο	οποίος		είχε	

σπουδάσει	χημικός	σε	Γαλλία	και	Γερμανία	,	συνεταιρίζεται	με	τον	επίσης	χημικό	

Νικόλαο	Κανελλόπουλο.	Η	παραγωγή	έφτανε	τους		600	τόνους	,	από	τους	οποίους	

οι	175	τόνοι	σε	χώρες	της	Μεσογείου	όπως	Ιταλία,	Ισπανία.	Ο	"Σάπων	Ελευσίνος"	

συναγωνίζεται	το	γαλλικό.	Όταν	πρωτολειτούργησε	απασχολούσε	20	εργάτες.	

Έπειτα	από	λειτουργία	5	ετών	δηλαδή	το	1900	είχε	90	εργάτες	εκ	των	οποίων	οι	10	

από	αυτούς	γυναίκες.		Το	1928	είχε	250	εργάτες.	Η	λειτουργία	του	σταμάτησε	την	

δεκαετία	του	1960.	

				Το	1892	ιδρύεται	το	δεύτερο	Σαπωνοποιείο	από	τους	Χατζημελέτη	-	Χατζηηλία.	

Απασχολούσε	10	μόνο	εργάτες	και	έκλεισε	το	1922.	

				Το	1900	ο	Επαμεινώνδας	Χαρίλαος	σε	συνεργασία	με	τον	Λέοντα	Οικονομίδη	

ιδρύουν	την	Οινοποιητική	-	Οινοπνευματική	Εταιρεία	Χαρίλαος	και	Σία",	που	το	

1906	ήταν	από	τις	σημαντικότερες	βιομηχανικές	μονάδες	της	Ελευσίνας.	Το	1906	

άλλαξε	ονομασία	σε	"Ελληνική	Εταιρεία	Οίνων	και	Οινοπνευμάτων"	,	το	γνωστό	

ΒΟΤΡΥΣ.	Παρήγαγε	κρασιά	,	οινόπνευμα	και	κονιάκ.	Σαν	πρώτη	ύλη	

χρησιμοποιούσε	την	σταφίδα.	Το	1929	απασχολούσε	περισσότερους	από	250	

εργαζόμενους.	Η	λειτουργία	του	σταμάτησε	το	1986.	

				Το	1902	η	"Εταιρεία	Χατζηκυριάκου	-	Ζαχαρίου	και	Σία	"	ιδρύει	το	πρώτο	ελληνικό	

εργοστάσιο	τσιμέντου	,	με	ετήσια	παραγωγή	18.000	τόνους.	Το	1911	παίρνει	την	

επίσημη	ονομασία	Ανώνυμος	Εταιρεία	Τσιμέντου	"	O	TITAN	".	To	1928	

απασχολούνται	400	εργαζόμενοι	και	στην	περίοδο	ακμής	έφτασαν	τους	1300.	

Σήμερα	η	λειτουργία	έχει	περιοριστεί	στην	παραγωγή	λευκού	τσιμέντου	.	Η	κύρια	

παραγωγή	έχει	μεταφερθεί	στο	εργοστάσιο	του	Καμαρίου	λίγο	έξω	από	την	

Ελευσίνα	,	ενώ	οι	εξαγωγές	προς		το	εξωτερικό	γίνονται	με	καράβια	που	φορτώνουν	

και	φεύγουν	από	το	εργοστάσιο	του	ΤΙΤΑΝ	στην	παραλία	της	Ελευσίνας.	
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				Το	1922	ιδρύθηκε	η	Ανώνυμος	Εταιρεία	Οινοπνευματοποιίας	,	ο	γνωστός	

ΚΡΟΝΟΣ.	Η	Εταιρεία	λειτουργούσε	με	έδρα	τον	Πειραιά	,	από	το	1911.	Προϊόν		

παραγωγής		ήταν	το	οινόπνευμα	και	χρησιμοποιούσε	σαν	πρώτη	ύλη	τα	σταφύλια.	

Το	1928	είχε	περίπου	250	με	300	εργαζόμενους	ενώ	το	1970	είχε	περίπου	150.	Η	

λειτουργία	του	σταμάτησε	το	1986.	

			Το	1925	από	τον	Μενέλαο	Σακελαρίου	ιδρύθηκε	η	πρώτη	βιομηχανία	

βερνικοχρωμάτων	στην	Ελλάδα	,	με	επωνυμία	"	Χημικό	Εργοστάσιο	Χρωμάτων	και	

Βερνικιών	ΙΡΙΣ	Ε.Ε.	-	Μενέλαος	Σακελαρίου	και	Σία.	Σαν	πρώτη	ύλη	

χρησιμοποιούνταν	το	ρετσίνι.	Η	περίοδος	ακμής	της	εταιρείας	ήταν	η	δεκαετία	του	

1950.	Έκλεισε	λίγο	πριν	το	1970.	

				Το	1929	λειτουργούν	:	TITAN,	Oινοποιητική	εταιρεία	ΚΡΟΝΟΣ	,	Ανώνυμη	εταιρεία	

Οίνων	και	Οινοπνευμάτων,	ένα	υαλουργείο,	επτά		εργοστάσια	κατεργασίας	ρητίνης	

,	που	απασχολούν	1500	άτομα		,	από	Ελευσίνα	,	Μάνδρα	,	Βίλια	,	και	πρόσφυγες	

που	εργάζονται	περιστασιακά	.	

Στην	αρχή	της	δεκαετίας		του	1930	υπήρχαν	3	κεραμοποιεία	:	

• Το	κεραμοποιείο	Ιωάννη	Πατάλα.	

• Το	κεραμοποιείο	Θανασουλοπούλου	το	οποίο	λειτούργησε	μέχρι	το	1935.	

Ήταν	το	μεγαλύτερο	και	απασχολούσε	40	-	50	άτομα	και	περιστασιακά	

έφτανε	και	τα	100	

• Το	κεραμοποιείο	Παπαγεωργίου	

Σταμάτησαν	την	λειτουργία	τους	στο	τέλος	της	δεκαετίας	του	1950	,	γιατί	

δεν	υπήρχε	πια	πρώτη	ύλη	στην	Ελευσίνα.	
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				Τα	χρόνια	της	βιομηχανικής	ανάπτυξης	εμφανίζονται	και	τα	πρώτα	κρούσματα	

ρύπανσης	.	Η	θάλασσα	ρυπαίνεται	από	πετρέλαιο	,	που	τα	πλοία	ξεφόρτωναν	για	

την	τροφοδοσία	των	εργοστασίων	.	Το	πρόβλημα	επισημαίνει	με	ψήφισμά	του	το	

κοινοτικό	συμβούλιο	στις	28	/	6	/	1938,	που	ζητούσε	από	την	τότε	κυβέρνηση	να	

λάβει	τα	απαραίτητα	μέτρα	.	Αποτέλεσμα	:	Συνέχεια	στο	ψήφισμα	δεν	υπήρχε.	Η	

ρύπανση	της	πόλης	είχε	αρχίσει.	

				Το	1953	αρχίζει	η	λειτουργία	της	Χαλυβουργικής		Α.	Ε	.	Το	ξεκίνημα	της	

επιχείρησης		έγινε	το	1925	,	όταν	ο	ιδρυτής	Θ.	Αγγελόπουλος		και	τα	παιδιά	του	

ασκούσαν	εμπόριο	σιδήρου	.	Το	1932	η	έδρα	ήταν	στον	Πειραιά	και	είχε	την	

επωνυμία		"	Ελληνικά	Συρματουργεία		Θ.	Αγγελόπουλος		και	Υιοί	"	.	Η	χαλυβουργική	

ξεκίνησε	με	600	περίπου	εργαζόμενους	και	την	δεκαετία	του	1970	έφτασε	τους	

2700.	

					Το	1955	ιδρύεται	η	"	Ελαιουργική	-		Κεντρική	Συνεταιριστική		Ένωσις		

Ελαιοπαραγωγών	Ελλάδος	".	Το	πρώτο	εργοστάσιο	λειτούργησε	στην	παραλία	εκεί	

όπου	λειτουργούσε	το	σαπωνοποιείο	Χατζημελέτη.	

						Στη	δεκαετία	του	1960	ιδρύθηκαν	μικρές	μονάδες		,	όπως	το	παγοποιείο	

Γαστουνιώτη		και	τα	ναυπηγεία	Σάββα.	

					Την	ίδια	περίοδο	ιδρύονται	στην	ευρύτερη	περιοχή	του	ΘΡΙΑΣΙΟΥ,	τα	Διυλιστήρια	

Ασπροπύργου	,	δίπλα	τους	η	ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ	,	η	βιομηχανία	ΧΑΛΥΨ	και	τα	ναυπηγεία	

Σκαραμαγκά.	

						Το	1969	αρχίζουν	την	λειτουργία	τους		τα	ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	Μέχρι	το	1975	

απασχολούσε	περίπου	300	άτομα	.	Κατόπιν	έρχεται	στην	ιδιοκτησία	του	Ελληνικού	

Δημοσίου.	Το	1992	ιδιωτικοποιείται	πάλι.	

							Μέσα	σε	όλες	αυτές	τις	εταιρείες	έρχεται	να	προστεθεί	και	η	ΠΕΤΡΟΛΑ		Α.Ε	το	

1973		η	οποία	καταλαμβάνει	χώρο	περίπου	1800	στρεμμάτων	έχοντας	84	δεξαμενές	

αποθήκευσης	πετρελαιοειδών	,	συνολικού	όγκου	3600	κυβικών	μέτρων	.	Τα	

απόβλητα	του	εργοστασίου	δίνουν	την	χαριστική	βολή	σε	θάλασσα	και	αέρα	της	

περιοχής.	
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						Την	ίδια	περίοδο,	ξεκινούν	την	δραστηριότητα	τους		και	άλλες	μικρότερες		

βιομηχανίες		όπως		για	παράδειγμα	,	η	Αγροτική	-		Αλιευτική	,	Μπακόπουλος	

Α.Β.Ε.Ε,	Διαλυτήρια	πλοίων		,	Ξυλεμπορική		Δημητρόπουλος	-	Πολυχρονόπουλος,	

Υαλουργεία	OWENS	και	άλλα	.	

				Στην	δεκαετία	του	1980	-	1990	,	πολλές	από	τις		υπάρχουσες		βιομηχανίες	

κλείνουν	και	ανοίγουν	άλλες	,	συνήθως		πιο	μικρές.	Στην	θέση	των	εργοστασίων	

παραγωγής		έρχονται	αποθηκευτικοί	χώροι	,	οι	οποίοι	αναπτύσσονται	σε	χώρους	,	

στην	βόρεια	πλευρά	της	πόλης,	κοντά	στην	Αττική	Οδό.	

			Τέλος	,	στην	Ελευσίνα	σώζονται	5	ανενεργοί	βιομηχανικοί	χώροι	(	

ΒΟΤΡΥΣ,ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ,ΚΡΟΝΟΣ,ΡΕΤΣΙΝΑΔΙΚΟ	ΝΕΖΗ,	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ),	στους		οποίους	

αυτούς		χώρους		γίνονται	πολιτιστικές		εκδηλώσεις		αρκετές	φορές		χρόνο.	

																																																									ΚΡΟΝΟΣ	
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																																							ΚΡΟΝΟΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ-ΙΡΙΣ	

	

	

																																											ΤΙΤΑΝ	ΑΠΟ	ΘΑΛΑΣΣΑ	
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																																	ΧΑΛΥΒΟΥΡΙΚΗ	ΑΠΟ	ΘΑΛΑΣΣΑ	

	

	

	

	

	

	

	



[13]	
	

1.3	Ιστορικά	Αξιοθέατα	της	Ελευσίνας	

	

						Κατά	μήκος	της	ανατολικής	πλευράς	της	οδού	Δήμητρος	σώζονται	υπέργεια	

τμήματα	του	ρωμαϊκού	υδραγωγείου,	που	κτίστηκε	από	τον	αυτοκράτορα	Αδριανό	

το	125	μ.Χ.	και	έφερνε	νερό	από	τις	πηγές	της	Πάρνηθας	για	την	ύδρευση	του	Ιερού	

και	της	αρχαίας	πόλης	της	Ελευσίνας.		

	

																																														ΡΩΜΑΙΚΟ	ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ		

						

					Στην	πλατεία	ηρώων	βρίσκεται	ο	ναός	αφιερωμένος	στον	Άγιο	Ζαχαρία,	στους	

τοίχους	του	οποίου	έχουν	ενσωματωθεί	μαρμάρινα	αρχιτεκτονικά	μέλη	και	αρχαίες	

επιγραφές.	Είναι	κτισμένος	πάνω	σε	θεμέλια	τρίκλιτης	παλαιοχριστιανικής	

βασιλικής	(5ος	-	6ος	αιώνας	μ.Χ.),	λείψανα	της	οποίας	είναι	ορατά	γύρω	από	το	ναό.	

Επίσης	στην	πλατεία	ηρώων	υπάρχει	και	ο	άγαλμα	του	άγνωστου	στρατιώτη,	το	

μαρμάρινο	μνημείο	των	πεσόντων		Ελευσινίων	στους	εθνικούς	αγώνες.	
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																																																								ΝΑΟΣ	ΑΓΙΟΥ	ΖΑΧΑΡΙΑ	

	

		

																																				ΑΓΑΛΜΑ	ΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ										
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Σε	απόσταση	περίπου	ενός	χιλιόμετρου	πριν	από	τον	τερματισμό	της	στην	

Ελευσίνα,	η	αρχαία	Ιερά	Οδός	συναντούσε	την	κοίτη	του	Ελευσινιακού	

Κηφισού.	Στο	σημείο	αυτό	κατασκευάστηκε	κατά	τη	ρωμαϊκή	περίοδο	(2ος	

αιώνας	μ.Χ.)	μία	λίθινη	γέφυρα,	μήκους	50	μέτρων,	που	αποτελείται	από	

τέσσερα	τόξα.	Η	γέφυρα	που	βρίσκεται	κοντά	στην	ανατολική	είσοδο	της	

σύγχρονης	πόλης,	είναι	ένα	από	τα	καλύτερα	σωζόμενα	μνημεία	αυτού	του	

είδους.		

																														

																																																														ΓΕΦΥΡΑ		

	

								Μέσα	στον	Αρχαιολογικό	χώρο,	στην	Ν.Α.	πλαγία	του	λόφου	της	ακρόπολης,	

βρίσκεται	το	αρχαιολογικό	μουσείο	Ελευσίνας,	ένα	κτίσμα	του	τέλους	του	19ου	

αιώνα.	Στις	έξη	αίθουσες	και	στο	προαύλιό	του	εκτίθενται	ευρήματα	κυρίως	από	τις	

ανασκαφές	του	Ιερού	της	Δήμητρας	και	του	δυτικού	νεκροταφείου	της	Ελευσίνας.	

Τα	γνωστότερα	εκθέματα	είναι	ο	πρωτοαττικός	αμφορέας	με	την	παράσταση	της	

τύφλωσης	του	κύκλωπα	Πολύφημου	(7ος	αιώνας	π.Χ.),	το	ακέφαλο	άγαλμα	της	

Δήμητρας	(5ος	αιώνας	π.Χ.),	αναθηματικά	ανάγλυφα	που	εικονίζουν	την	αποστολή	

του	Τριπτόλεμου	(4ος	αιώνας	π.Χ.),	καθώς	και	το	υπερφυσικού	μεγέθους	άγαλμα	

της	Καρυάτιδας	που	στήριζε	τη	στέγη	των	Μικρών	Προπυλαίων	(10ος	αιώνας	π.Χ.).	
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							Ο	αρχαιολογικός	χώρος	επίσης	περιλαμβάνει	το	λόφο	της	ακρόπολης,	όπου	

αναπτύχθηκαν	οι	οικισμοί	της	αρχαίας	Ελευσίνας	από	τους	προϊστορικούς	χρόνους	

μέχρι	την	ύστερη	αρχαιότητα	και	κυρίως	το	περίφημο	Ιερό	της	Δήμητρας	όπου	

ετελούντο	τα	Ελευσίνια	Μυστήρια,	στην	ανατολική	πλαγιά	του	λόφου.	Η	ακρόπολη	

και	το	Ιερό	περιβάλλονταν	από	ψηλά	τείχη	ενισχυμένα	με	πύργους.	

							Ο	επισκέπτης,	κατά	τη	διαδρομή	του	στο	χώρο,	διασχίζει	αρχικά	αυλή	όπου	

βρίσκονται	ο	ναός	της	Προπυλαίας	Αρτέμιδος,	η	Εσχάρα,	τα	λείψανα	μιας	κρήνης	

και	δύο	θριαμβικών	αψίδων.	Ακολούθως	εισέρχεται	στον	Περίβολο	του	Ιερού	από	

τα	επιβλητικά	Μεγάλα	Προπύλαια,	δίπλα	στα	οποία	σώζεται	το	Καλλίχορο	Φρέαρ.	

Στη	συνέχεια	της	πορείας	του	περνά	από	τα	Μικρά	Προπύλαια,	έχοντας	στα	δεξιά	

του	το	σπήλαιο	του	Πλουτωνείου	και	ανηφορίζοντας	την	Πομπική	Οδό	φθάνει	στον	

κυρίως	ναό	της	Δήμητρας,	το	Τελεστηρίο.		

							Μέσα	στον	αρχαιολογικό	χώρο,	στο	βράχο	που	υψώνεται	πάνω	από	το	

Τελεστήριο	είναι	χτισμένος	ένας	γραφικός	μεταβυζαντινός	ναΐσκος,	αφιερωμένος	

στα	Εισόδια	της	Θεοτόκου.	

	

				

																																						ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΜΟΥΣΕΙΟ																					
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																																											ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΟΣ	ΧΩΡΟΣ	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ		

		

ΡΟΛOΪ	ΚΑΙ	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΔΗΜΟΥ	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	

	

					Η	ανάλυση	της	οικονομικής	κατάστασης	και	των	προοπτικών	του	Δήμου	

βασίστηκε	στους		οικονομικούς	απολογισμούς	και	οικονομικές	καταστάσεις	των	

ετών	2011	έως	και	2015	,	σε	δεδομένα	της	Οικονομικής	Υπηρεσίας	και	σε	στατιστικά	

στοιχεία	της	ΕΣΥΕ	(Εθνική	Στατιστική	Υπηρεσία	της	Ελλάδος).	

					Παράλληλα	αξιοποιήθηκαν	οι	επισημάνσεις	και	εκτιμήσεις	της	Οικονομικής	

Υπηρεσίας.	

					Αρχικά	αναλύονται	όλες	οι	κατηγορίες	και	υποκατηγορίες	εσόδων	-	εξόδων	από		

τους		ταμιακούς	απολογιστικούς		πίνακες		και		ακολουθεί		μία		σειρά		

χρηματοοικονομικών	αριθμοδεικτών	και	πινάκων,	που	θα	αναλυθούν	στο	3ο	

κεφάλαιο,	με	τους	οποίους		επιχειρείται	η	ανάλυση	και	αξιολόγηση	των	

οικονομικών	του	Δήμου.	Όλα	τα	ποσά	είναι	σε	ευρώ	και	σε	πολλές	περιπτώσεις	

έχουν	στρογγυλευθεί	τα	δεκαδικά.	
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2.1	Έσοδα	
	
Έσοδο	είναι	κάθε	αύξηση	που	παρουσιάζουν	τα	οικονομικά	στοιχεία	μιας	

επιχείρησης	στη	διάρκεια	της	λογιστικής	χρήσης	,	είτε	υπό	τη	μορφή	αύξησης	

στοιχείων	του	Ενεργητικού	είτε	με	μείωση	των		Υποχρεώσεων.	

	

Τα	έσοδα	προκύπτουν	με	τους	εξής	τρόπους.	Είτε	από	πώληση	αγαθών,	είτε	από		

Παροχή	υπηρεσιών,	είτε	από	χρησιμοποίηση	από	τρίτους	στοιχείων	του	

Ενεργητικού		της.	

		

Παράδειγμα	:		

	

Η	πώληση	αγαθών	/	παροχή	υπηρεσιών	επί	πιστώσει	είναι	πηγή	εσόδων		γιατί	

προκαλεί	αύξηση	της		Καθαρής	Θέσης		ισόποση	αύξηση	των	απαιτήσεων	της	

πωλήτριας		επιχείρησης.	Το	ίδιο	συμβαίνει	και	όταν	τρίτοι	χρησιμοποιούν	στοιχεία	

του	Ενεργητικού	της	(	π.χ.	ενοικίαση	εξοπλισμού	)	

	

Τα	έσοδα	διακρίνονται	σε	:	

Ø Λειτουργικά	και	μη	Λειτουργικά	

Ø Τακτικά	και	Έκτακτα	

Ø Δεδουλευμένα	και	μη	Δεδουλευμένα	

Ø Πραγματοποιημένα	και	Τεκμαρτά	

	

Λειτουργικά	είναι	τα	έσοδα	που	προέρχονται	από	τις	συνήθεις	δραστηριότητες	της	

επιχείρησης.(	π.χ.	πωλήσεις	αγαθών/υπηρεσιών	,	ενοίκια	,	πιστωτικοί	τόκοι	κτλ)	

	

Μη	Λειτουργικά	είναι	όσα	προκύπτουν	από	ασυνήθιστες	δραστηριότητες	ή	από	

διάφορα	έκτακτα	γεγονότα.	(π.χ.	έσοδα	προηγούμενων	χρήσεων	κτλ)	

	

Τακτικά	είναι	τα	έσοδα	που	χαρακτηρίζονται	απο	περιοδικότητα	και	είναι	σε	

κάποιο	βαθμό	προβλέψιμα.	
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Έκτακτα	είναι	τα	έσοδα	που	δεν	επαναλαμβάνονται	και	οφείλονται	συνήθως	σε	

ασυνήθιστες	δραστηριότητες	ή	εξωγενή	γεγονότα.	

	

Δεδουλευμένα	είναι	τα	πραγματοποιημένα	λειτουργικά	έσοδα	

	

Μη	Δεδουλευμένα	δεν	είναι	έσοδα,	γιατί	δεν	έχουν	ακόμη	πραγματοποιηθεί	αν	και	

έχει	εισπραχθεί	η	αξία	τους.	Ουσιαστικά	πρόκειται	για	προεισπραχθέντα	έσοδα,	τα	

οποία	υποδηλώνουν	υποχρέωση	της	επιχείρησης	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	για	

τις	οποίες	προπληρώθηκε.	

	

Πραγματοποιημένα	είναι	όλα	τα	έσοδα	που	προκύπτουν	από	συναλλαγές	ή	

διάφορα	γεγονότα	και	επηρεάζουν	θετικά	ή	αρνητικά	την	Καθαρή	Θέση	της	

επιχείρησης.	

Τεκμαρτά	είναι	τα	έσοδα	τα	οποία	δεν	οφείλονται	σε	λογιστικά	γεγονότα	,	αλλά	

τεκμαίρονται	και	συνεπώς	δεν	έχουν	καμία	επίδραση	στην	διαμόρφωση	της	

Καθαρής	Θέσης	(	π.χ.	έσοδα	από	ιδιόχρηση	ακινήτων).	

	

Ακολουθεί	πίνακας	Εσόδων:	

	
																														ΚΩΔΙΚΗ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ	ΟΤΑ						
																																									ΚΑΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	&	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
	
	
	
ΚΩΔΙΚΟΣ	 													ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	

	0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	
01	 ΠΡΟΣΟΔΟΙ	ΑΠΟ	ΑΚΙΝΗΤΗ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
02	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΚΙΝΗΤΗ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
03	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	ΤΕΛΗ	ΚΑΙ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
04	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΛΟΙΠΑ	ΤΕΛΗ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΚΑΙ	ΠΑΡΟΧΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
05	 ΦΟΡΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
06	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
07	 ΛΟΙΠΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	
	1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	
11	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΕΚΠΟΙΗΣΗ	ΚΙΝΗΤΗΣ	ΚΑΙ	ΑΚΙΝΗΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
12	 ΕΚΤΑΚΤΕΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΚΑΛΥΨΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	ΔΑΠΑΝΩΝ	
13	 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
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14	 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	
15	 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
16	 ΛΟΙΠΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	
	2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	(	Π.Ο.Ε	)ΠΟΥ	

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	ΦΟΡΑ	
21	 ΕΣΟΔΑ	Π.Ο.Ε	ΤΑΚΤΙΚΑ	
22	 ΕΣΟΔΑ	Π.Ο.Ε	ΕΚΤΑΚΤΑ	
	3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	Π.Ο.Ε		
31	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
32	 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΠΟ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΣΟΔΑ	ΚΑΤΑ	ΤΑ	

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	ΕΤΗ	
	4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	

ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	
42	 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
	5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	

	Πίνακας	1	:	Κατάταξη	εσόδων	ανά	κωδικό	
		
	



[23]	
	

	2.2	Έξοδα	

Έξοδο	είναι	κάθε	μείωση	που	παρουσιάζουν	τα	οικονομικά	στοιχεία	μιας	

επιχείρησης	κατά	τη	διάρκεια	της	λογιστικής	χρήσης	υπό	τη	μορφή	μείωσης	του	

Ενεργητικού	ή	αύξησης	των	Υποχρεώσεων.	

Οι	δραστηριότητες	της	επιχείρησης	που	προξενούν	έξοδα	είναι	η	ανάλωση	ή	

χρησιμοποίηση	από	την	επιχείρηση	στοιχείων	του	Ενεργητικού	της,	η		

χρησιμοποίηση	υπηρεσιών	τρίτων,	η	χρησιμοποίηση	στοιχείων	Ενεργητικού	τρίτων.	

Παραθέτω	ένα	παράδειγμα	για	να	γίνει	πιο	σαφής	ο	όρος.	Καθώς	η	επιχείρηση	

αναλώνει	καύσιμα	ή	υλικά,	το	κόστος	τους	μετατρέπεται	σε	έξοδα	(καύσιμα	

αναλωθέντα,	υλικά	συσκευασίας	αναλωθέντα).	Επίσης	το	κόστος	των	

εμπορευμάτων	μετασχηματίζεται	στο	έξοδο	κόστος	πωληθέντων	κατά	την	

παράδοση	των	πωληθέντων	στον	αγοραστή.	Επιπροσθέτως,	όταν	χρησιμοποιούμε	

στοιχεία	του	πάγιου	ενεργητικού	(εκτός	της	γης)	,	αναλώνουμε	μέρος	από	το	

απόθεμα	των	υπηρεσιών	του	,	με	αποτέλεσμα	να	μετατρέπεται	το	κόστος	τους	στο	

έξοδο	της	απόσβεσης.	

	

Τα	έξοδα	διακρίνονται	σε	:	

Ø Λειτουργικά	και	μη	Λειτουργικά	

Ø Τακτικά	και	Έκτακτα	

Ø Πραγματοποιημένα	και	Τεκμαρτά	

Ø Ταμειακά	και	μη	Ταμειακά	

	

Λειτουργικά	 είναι	 τα	 έξοδα	 που	 οφείλονται	 σε	 συνήθεις	 δραστηριότητες	 της	

επιχείρησης	π.χ.	μισθοί	,	κόστος	πωληθέντων	κτλ.	

	

Μη	 Λειτουργικά	 είναι	 όσα	 οφείλονται	 σε	 ασυνήθιστες	 δραστηριότητες	 ή	 σε	

διάφορα	έκτακτα	γεγονότα	π.χ.	έξοδα	προηγούμενων	χρήσεων	,	πρόστιμα	κτλ.	

Παρατήρηση:	Μόνο	 τα	 λειτουργικά	 έξοδα	 συμβάλλουν	 στη	 δημιουργία	 εσόδων.	

Αυτό	 συμβαίνει	 γιατί	 προσδοκούμε	 ότι	 μέσω	 αυτών	 θα	 επιτύχουμε	 αντίστοιχα	

έσοδα.	Η	απόσβεση	ενός	μηχανήματος	είναι	λειτουργικό	έξοδο,	γιατί	με	την	ύπαρξη	
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του	μηχανήματος	και	την	χρησιμοποίηση	του	παράγουμε	προιόντα,	τα	οποία	όταν	

πωληθούν	θα	αποφέρουν	έσοδα	

	

Τακτικά	 είναι	 τα	 έξοδα	 που	 επαναλαμβάνονται	 σε	 τακτά	 χρονικά	 διαστήματα																	

και	είναι	σε	κάποιο	βαθμό	προβλέψιμα	

	
Έκτακτα	 είναι	 τα	 έξοδα	 που	 δεν	 επαναλαμβάνονται	 και	 οφείλονται	 συνήθως	 σε	
ασυνήθιστες	δραστηριότητες	ή	γεγονότα	που	δεν	μπορούν	να	προβλεφθούν	
	
Πραγματοποιημένα	είναι	τα	έξοδα	που	έχουν	δουλευτεί	
	
Τεκμαρτά	 είναι	 όσα	 δεν	 οφείλονται	 σε	 κάποιο	 λογιστικό	 γεγονός	 αλλά	

τεκμαίρονται.	Για	παράδειγμα	,	ο	όρος	τεκμαρτό	ενοίκιο	υποδηλώνει	το	ενοίκιο	που	

θα	 πληρώναμε	 για	 το	 ακίνητο	 που	 χρησιμοποιούμε,	 αν	 δεν	 ήταν	 δικό	 μας.	 Άρα	

καταλαβαίνουμε	 ότι	 τα	 τεκμαρτά	 έξοδα	 δεν	 επηρεάζουν	 το	 ύψος	 της	 Καθαρής	

Θέσης.	

	

Ταμειακά	 έξοδα	είναι	αυτά	που	προκαλούν	 ταμειακή	εκροή.	 (π.χ.	μισθοί	 ,	 τόκοι	 ,	

ενοίκια)	

	

Το	μόνο	μη	ταμειακό	έξοδο	είναι	η	απόσβεση.	

	

Ακολουθεί	πίνακας	Εξόδων	:	

																						
																							ΚΩΔΙΚΗ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ	ΟΤΑ	
																																		ΚΑΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	&	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
	
ΚΩΔΙΚΟΣ	 																																				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	
60	 ΑΜΟΙΒΕΣ	ΚΑΙ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
61	 ΑΜΟΙΒΕΣ	ΑΙΡΕΤΩΝ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	
62	 ΠΑΡΟΧΕΣ	ΤΡΙΤΩΝ	
63	 ΦΟΡΟΙ	-	ΤΕΛΗ	
64	 ΛΟΙΠΑ	ΓΕΝΙΚΑ	ΕΞΟΔΑ	
65	 ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	ΔΑΝΕΙΩΝ	
66	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	-	ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΩΝ	
67	 ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΓΙΑ	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	ΣΕ	ΤΡΙΤΟΥΣ	



[25]	
	

68	 ΛΟΙΠΑ	ΕΞΟΔΑ	
7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
71	 ΑΓΟΡΕΣ	ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΕΡΓΩΝ	ΚΑΙ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΑΓΙΩΝ		
73	 ΕΡΓΑ	
74	 ΜΕΛΕΤΕΣ	-	ΕΡΕΥΝΕΣ	
75	 ΤΙΤΛΟΙ	ΠΑΓΙΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	
8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	 ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	(	Π.Ο.Ε	)	
82	 ΛΟΙΠΕΣ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	
85	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΜΗ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	
9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	

Πίνακας	2	:	Κατάταξη	εξόδων	ανά	κωδικό	
	
2.3	Δημόσια	Έργα	
	
2.3.1	Γενικά	
	
				Από	 το	 2003	 ξεκίνησε	 η	 πορεία	 προς	 μια	 νέα,	 σύγχρονη,	 αλλά	 και	 ανθρώπινη	

Ελευσίνα.	 Μια	 πόλη	 λειτουργική	 για	 τους	 πολίτες	 της,	 που	 ανταποκρίνεται	 στις	

προκλήσεις	 του	 21ου	 αιώνα,	 με	 οικολογική	 ευαισθησία	 και	 σεβασμό	 στο	

περιβάλλον.		

					Η	 Ελευσίνα	 κάνει	 πλέον	 αισθητή	 την	 παρουσία	 της	 στη	 ζωή	 του	 λεκανοπεδίου	

της	Αττικής.	Η	περιφρονημένη	πόλη	του	χθες	είναι	παρελθόν.	Οι	πλούσιες	δράσεις	

της	 σε	 όλους	 τους	 τομείς,	 αλλά	 και	 το	 νέο	 ελκυστικό	 πρόσωπο	 της,	 έχουν	 γίνει	

πόλος	έλξης	για	επισκέπτες,	απ	όλες	τις	περιοχές	της	Αθήνας.	Παράλληλα	το	κράτος,	

μετά	από	σκληρούς	και	επίμονους	αγώνες,	άρχισε	επιτέλους	να	απαντά	θετικά	στα	

δίκαια	και	ως	 χθες	 χρονίζοντα	αιτήματα.	 Σήμερα	στην	πόλη	υλοποιούνται	μεγάλα	

και	 σημαντικά	 έργα	 υποδομής,	 όπως	 για	 παράδειγμα,	 κάθε	 γειτονιά	

αναμορφώνεται,	ώστε	να	είναι	πιο	φιλική	για	τους	κατοίκους	της,	οι	υπηρεσίες	του	

Δήμου	 συνεχώς	 αναβαθμίζονται,	 ώστε	 να	 εξυπηρετούν	 άμεσα,	 εύστοχα	 και	 με	

χαμόγελο	τους	πολίτες,	φτιάχνονται	νέες	πλατείες	που	προσελκύουν	κόσμο	για	να	

χαλαρώσουν.	 Επίσης	 χώροι	 πρασίνου	 και	 αναψυχής	 δημιουργούνται	 σε	 κάθε	

περιοχή	αυξάνοντας	έτσι	την	δημοτικότητα	της	πόλης	μας	κάνοντας	την	πόλο	έλξης	

σε	κάθε	φυσικό	πρόσωπο	ανεξαρτήτως	φύλου,	ηλικίας	κλπ.		

					Ταυτόχρονα	βρίσκονται	σε	εξέλιξη	μεγάλα	έργα	υποδομής	τα	οποία	με	την	σειρά	

τους	 αναβαθμίζουν	 τον	 Δήμο.	 Μερικά	 από	 αυτά	 είναι,	 η	 ολοκλήρωση	 της	
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αποχέτευσης,	 η	 αποκατάσταση	 των	 βιομηχανικών	 κτιρίων	 του	 πρώην	 ΙΡΙΣ,	 η	

ανάκτηση	 του	 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	 και	 του	 ΚΡΟΝΟΥ,	 η	 ανάκτηση	 και	 ανάπλαση	 της	

παραλίας,	 η	 ανάπλαση	 της	 Ελαιουργικής	 ως	 πολυχώρου,	 η	 νομιμοποίηση	 και	

κατασκευή	του	κολυμβητηρίου,	ως	τμήμα	αθλητικού	πάρκου	συνολικής	έκτασης	70	

στρεμμάτων,	 η	 ανάπλαση	 και	 η	 δενδροφύτευση	 των	 λατομείων	 εκτάσεως	 350	

στρεμμάτων,	 η	 απόκτηση	 και	 δημιουργία	 τουλάχιστον	 πέντε	 νέων	 μεγάλων	

πλατειών	 και	 χώρων	 στάθμευσης,	 εκτάσεως	 οκτώ	 στρεμμάτων	 και	 2000	 θέσεων	

στάθμευσης.	

	

2.3.2	Aποχέτευση	
	
		Το	 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ	 ΔΙΚΤΥΟ	 αποτελεί	 το	 μεγαλύτερο	 έργο	 υποδομής	 και	 το	

σημαντικότερο	έργο	προστασίας	του	περιβάλλοντος,	που	έγινε	ποτέ	στην	Ελευσίνα	

και	ολόκληρο	το	Θριάσιο	Πεδίο.	

			Χάρις	 στη	 συστηματική	 προσπάθεια	 του	 Δήμου	 Ελευσίνας	 και	 του	 πρώην	

Δημάρχου	 της	 κ.	 Γιώργου	 Αμπατζόγλου,	 η	 πόλη	 προέβη	 σε	 κινήσεις	 που	

αποδείκτηκαν	απόλυτα	εύστοχες,	καθώς	κέρδισε	τη	μάχη	για	την	Αποχέτευση,	όχι	

μόνο	 για	 την	 Ελευσίνα	 αλλά	 και	 για	 όλο	 το	 Θριάσιο	 Πεδίο.	 Το	 έργο	

πραγματοποιείται	μετά	την	προσφυγή	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	την	καταγγελία	και	

την	καταδίκη	της	χώρας	μας	που	ακολούθησε.	Έγιναν	επίσης	σωτήριες	παρεμβάσεις	

στο	Συμβούλιο	Επικράτειας	και	στο	Ελεγκτικό	Συνέδριο,	που	με	τις	αποφάσεις	τους	

δικαίωσαν	τον	Δήμο	Ελευσίνας	,	ο	οποίος	ήταν	ο	μόνος	από	την	Αυτοδιοίκηση,	που	

παρενέβη	και	άναψαν	το	πράσινο	φως	για	να	συνεχιστούν	οι	εργασίες.	Τα	βήματα	

που	 ακολούθησαν	 ήταν	 τα	 εξής:	 Από	 τον	Φεβρουάριο	 έως	 τον	 Απρίλιο	 του	 2009	

έγιναν	 σημαντικά	 βήματα	 επιτάχυνσης	 του	 έργου,	 μετά	 την	 επιστολή	 της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 για	 επιβολή	 προστίμου.	 Ωστόσο	 ξεπεράστηκαν	 οι	 δυσκολίες	

στο	 θέμα	 της	 χωροθέτησης	 του	 βιολογικού	 καθαρισμού	 ενώ	 στη	 συνέχεια	

εγκρίθηκαν	 η	 πλήρης	 μελέτη	 από	 την	 ΕΥΔΑΠ	 και	 από	 το	 Ελεγκτικό	 Συνέδριο,	 η	

σύμβαση	 με	 την	 εταιρεία	 ΕΔΡΑΣΗ,	 η	 οποία	 διαδέχεται	 τον	 ΚΟΥΡΤΙΔΗ	 στην	

κατασκευή	 του	 πρωτεύοντος	 δικτύου.	 Επιπλέον	 παραδόθηκε	 στο	 Δήμο	 από	 την	

ΕΥΔΑΠ	η	μελέτη	για	τον	Παράδεισο	(	σημείο	της	πόλης	)	και	το	Αεροδρόμιο,	που	δεν	

είχαν	 περιληφθεί	 στην	 αρχική	 μελέτη,	 διότι	 δεν	 είχαν	 πράξη	 εφαρμογής	 μέχρι	 το	
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2004.	 Επίσης	 ξεκίνησαν	με	 γοργό	ρυθμό	 τα	 έργα	 για	 τον	βιολογικό	 καθαρισμό	 τα	

οποία	τελείωσαν	το	καλοκαίρι	του	2010	και	αποτελεί	λαμπρό	έργο	που	λειτουργεί	

με	όλες	τις	προδιαγραφές	για	την	ασφαλή	επεξεργασία	των	λυμάτων	του	Θριασίου	

Πεδίου.Με	λίγα	λόγια	ένα	σημαντικό	βήμα	για	 την	προστασία	 του	περιβάλλοντος	

υλοποιήθηκε.	

				Για	 την	 ιστορία	 έχουν	 κατασκευαστεί	 52.156	 μέτρα	 αγωγών	 δευτεροβάθμιου.	

Μέχρι	σήμερα	έχουν	γίνει	από	τον	Δήμο	έχουν	γίνει	1900	συνδέσεις	και	στο	δίκτυο	

παροχετεύουν	 περίπου	 600	 ακίνητα.	 Υπάρχουν	 βεβαίως	 και	 ακίνητα	 που	 έχουν	

συνδεθεί	 με	 το	 δίκτυο	 και	 δεν	 το	 έχουν	 δηλώσει	 στις	 υπηρεσίες	 του	 Δήμου	 για	

οικονομικούς	λόγους.	

	

2.3.3	Ανάπλαση	των	εγκαταστάσεων	του	εργοστασίου	ΤΙΤΑΝ	

	

				Νέα	δεδομένα	που	θα	αλλάζουν	το	πρόσωπο	της	Ελευσίνας	και	τις	συνθήκες	ζωής	

των	 κατοίκων	 της	 προς	 το	 καλύτερο,	 ενώ	 θα	 συμβάλλου	 και	 στην	 αύξηση	 της	

επισκεψιμότητας	 στον	 αρχαιολογικό	 χώρο,	 αλλά	 και	 στην	 απόκτηση	 νέων	 χώρων	

πρασίνου,	τέθηκαν	στην	συνάντηση	που	πραγματοποιήθηκε	την	1η	Μαρτίου	2010,	

με	 στόχο	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 οδικού	 χάρτη	 για	 τη	 μελλοντική	 ανάπλαση	 των	

εγκαταστάσεων	του	εργοστασίου	ΤΙΤΑΝ	στην	Ελευσίνα.	

				Η	 δημοτική	 αρχή	 της	 πόλης	 μας	 με	 τις	 δυναμικές	 και	 καίριες	 παρεμβάσεις	 της	

πέτυχε	ώστε	 η	 Α.Ε.	 Τσιμέντων	 ΤΙΤΑΝ	 να	 αυτοδεσμευθεί	 σε	 τέσσερις	 σημαντικούς	

άξονες:	1)	Να	απομακρύνει	την	παραγωγή	λευκού	τσιμέντου	από	την	Ελευσίνα	σε	

λιγότερο	 από	 επτά	 χρόνια	 και	 να	 μην	 υπάρξει	 στο	 μέλλον	 νέα	 εγκατάσταση	

κλιβάνου	 λευκού	 τσιμέντου	 στην	 πόλης	 μας,	 2)	 Να	 αναπλάσει	 το	 χώρο	 των	

λατομείων	και	ανασυστήσει	τον	Ενετικό	Πύργο,	3)	Να	φτιάξει	δρόμο	περιφερειακό	

των	 αρχαιοτήτων,	 4)	 Να	 ενοποιήσει	 τον	 αρχαιολογικό	 χώρο	 με	 το	 χώρο	 επτά	 επί	

Θήβαις	με	την	παράλληλη	διαμόρφωση	χώρων	πρασίνου.	
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Χώρος	πριν	την	ανάπλαση	

	

	
Χώρος	μετά	την	ανάπλαση	
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2.3.4	Ανακύκλωση	-	Λιπασματοποίηση	
	

			Οι	επιδόσεις	της	Ελευσίνας	στην	ανακύκλωση	αναφέρονται	ως	υποδειγματικές	

στη	χώρα	μας.	Στα	σχολεία	και	ιδιαίτερα	στα	δημοτικά,	τα	παιδιά	συμμετέχουν	

από	μικρές	ηλικίες	σε	προγράμματα	που	αφορούν	την	ανακύκλωση	γεννώντας	

σε	 αυτά	 το	 ένστικτο	 πως	 οτιδήποτε	 είναι	 δυνατόν	 να	 ανακυκλωθεί	 πρέπει	 να	

ανακυκλωθεί.	

			Κατά	 τη	 λειτουργία	 της	 μονάδας	 ΚΔΑΥ	 (	 Κέντρο	 Διαλογής	 Ανακυκλώσιμων	

Υλικών	 ),	 στη	 βιομηχανική	 περιοχή	 των	 Διυλιστηρίων	 -	 Ναυπηγείων,	

πραγματοποιείται	η	 ταξινόμηση	και	διαχωρισμός	 των	υλικών	συσκευασίας,	σε	

επιμέρους	 κατηγορίες	 όπως:	 χαρτί	 -	 χαρτόνι	 συσκευασίας,	 χαρτί	 εντύπων,	

χάρτινες	συσκευασίες	υγρών,	πλαστικές	φιάλες,	λοιπά	πλαστικά,	πλαστικό	φιλμ,	

γυάλινες	φιάλες	και	δοχεία,	συσκευασίες	από	λευκοσίδηρο	και	αλουμίνιο.	

				Ο	Δήμος	μας	χρησιμοποιεί		περίπου	δέκα	τόνους	πλαστικές	σακούλες	το	

χρόνο	για	τις	ανάγκες	της	υπηρεσίας	καθαριότητας,	τις	οποίες	αντικαθιστούμε	

με	βιοδιασπόμενες	σακούλες,	ενώ	θα	διανεμηθούν	στους	κατοίκους	τσάντες	

πολλαπλών	χρήσεων	για	τα	ψώνια	ώστε	να	αντικαταστήσουμε	το	πλαστικό.	

			Επιπροσθέτως,	όσον	αφορά	το	θέμα	της	λιπασματοποίησης,	ο	Δήμος,	κάθε	

χρόνο	δίνει	δωρεάν	στους	δημότες	100	κάδους	οικιακής	λιπασματοποίησης,	

ώστε	να	μειωθούν	τα	απόβλητα	προς	τον	ΧΥΤΑ	(			Χώρος	Υγειονομικής	Ταφής	

Απορριμμάτων).	Ταυτόχρονα	με	σύγχρονη	κλειστή	συσκευή	λιπασματοποίησης	

μετατρέπει	τα	πράσινα	απόβλητα	από	τα	κλαδέματα	σε	λίπασμα	και	το	διαθέτει	

στους	δημότες.	
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																																																					ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ-	t/y	
																							
									Διάγραμμα	1	:	Ανακύκλωση	ετών	2005	-	2009	
	
	

2.3.5	Ελευσίνα	-	πράσινη	πόλη	
	
Στα	πρότυπα	των	διεθνών	προδιαγραφών,	η	Ελευσίνα	ως	σύγχρονη	πόλη	λαμβάνει	

μέτρα	 για	 να	 καταφέρει	 να	 μειώσει	 την	 κατανάλωση	 ενέργειας	 και	 τις	 εκπομπές	

αερίων	 του	 θερμοκηπίου,	 σχεδιάζοντας	 και	 υλοποιώντας	 με	 επιτυχία	 μια	 σειρά	
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δημοτικών	δράσεων.	Οι	δράσεις	αυτές	στέκονται	στο	πλευρό	των	πολιτών	της	και	

σε	απόλυτη	συνάφεια	με	τη	ζωή	τους	εντός	της.	

			Έχει	 μάλιστα	 εκπονήσει	 ένα	 πρωτοπόρο	 σχέδιο	 το	 οποίο	 εφαρμόζει	 σταδιακά,	

ώστε	 να	μειώσει	 την	δημοτική	 κατανάλωση	ενέργειας	 κατά	25%	και	 τις	 εκπομπές	

αερίων	 του	 θερμοκηπίου	 κατά	 55.000	 τόνους	 ετησίως.	 Και	 να	 σκεφτείτε	 ότι	 το	

αντίστοιχο	πρόγραμμα	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	για	όλους	τους	Δήμους	στοχεύει	να	μειώσει	

τα	αέρια	του	θερμοκηπίου	κατά	μόλις	7.000	τόνους	ετησίως.	

Διάγραμμα	2	:	Ελευσίνα	-	πράσινη	πόλη	

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	51	%,	Δημοτική	κατανάλωση	ενέργειας	4	%,	Κυκλοφορία	17	%,	
Πράσινη	ενέργεια	28	%	

	
Το	πρόγραμμα	του	Δήμου	μας,	στο	συγκεκριμένο	τομέα,	περιλαμβάνει	δράσεις	που	

αφορούν	 ,	 την	ανακύκλωση,	την	αξιοποίηση	των	λοιπών	αποβλήτων,	ώστε	να	μην	

οδηγούνται	σε	 ταφή,	 την	παραγωγή	πράσινης	ενέργειας	 ισοδύναμης	προς	το	75%	

της	δημοτικής	κατανάλωσης	για	τους	κοινόχρηστους	χώρους	και	τη	θέρμανση	2.000	

οικιών,	 την	 μείωση	 της	 κατανάλωσης	 στο	 δημοτικό	 φωτισμό,	 την	 μείωση	 της	

κυκλοφορίας	 με	 την	 ανάπτυξη	 ποδηλατοδρόμων	 και	 τοπικής	 συγκοινωνίας,	 ενώ,	

ήδη	 αντικαταστάθηκαν	 236	 φωτιστικά	 σώματα	 με	 νέα	 σώματα	 μειωμένης	

κατανάλωσης	κατά	25%	και	καλύτερης	απόδοσης.	

ΜΕΙΩΣΗ	ΑΕΡΙΩΝ	ΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	κατά	
55.000	τόνοι/έτος	ισοδύναμου	CO2	

Ανακύκλωση	

Δημοτική	κατανάλωση	
ενέργειας	

Κυκλοφορία		

Πράσινη	ενέργεια	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3.		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ	ΔΕΙΚΤΕΣ	

	

								Η	 Χρηματοοικονομική	 Επιστήμη	 στα	 πλαίσια	 των	 διαδικασιών	

Προγραμματισμού,	 Οργάνωσης,	 Διαχείρισης	 και	 Ελέγχου	 μιας	 Οικονομικής	

Μονάδας,	 παρέχει	 διάφορα	 εργαλεία,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 οι	 οικονομικοί	

αριθμοδείκτες.	Η	χρήση	τους	υπαγορεύεται	από	το	χρηματοοικονομικό	μάνατζμεντ,	

για	 την	 διεξαγωγή	 ασφαλών	 συμπερασμάτων	 και	 την	 δημιουργία	 προτάσεων	 για	

την	επίλυση	των	προβλημάτων	που	τυχόν	προκύψουν.	Η	μέθοδος	των	δεικτών	είναι	

ιδιαίτερα	 χρήσιμη	 στις	 περιπτώσεις	 που	 ο	 αναλυτής	 δεν	 έχει	 στη	 διάθεσή	 του	

λεπτομερείς	 πληροφορίες	 για	 τις	 συνθήκες	 χρηματοοικονομικής	 λειτουργίας	 των	

εξεταζόμενων	 οργανισμών.	 Οι	 δείκτες	 συνοψίζουν	 με	 συστηματικό	 τρόπο	 μεγάλο	

αριθμό	 χρηματοοικονομικών	 δεδομένων,	 την	 εξέλιξη	 των	 οποίων	 θέλουμε	 να	

εξετάσουμε.		

						Οι	 οικονομικοί	 δείκτες	 είναι	 σχέσεις/συσχετίσεις	 μεταξύ	μεγεθών	 λογιστικής	 ή	

στατιστικής	φύσης	με	στόχο	την	ανάλυση	της	κατάστασης	του	οργανισμού.	Οι	ΟΤΑ	

αποτελούν	μη	κερδοσκοπικούς	οργανισμούς	οπότε	οι	στόχοι	 τους	διαφέρουν	από	

μια	 επιχείρηση	 που	 στόχο	 έχει	 τη	 μεγιστοποίηση	 του	 κέρδους.	 Παρόλα	 αυτά,	 η	

χρήση	 δεικτών	 και	 άλλων	 εργαλείων	 της	 σύγχρονης	 οικονομικής	 επιστήμης,	

απαιτείται	 να	 γίνεται	 και	 από	 τους	 ΟΤΑ,	 καθώς	 έτσι	 θα	 διασφαλίσουν	 την	

υλοποίηση	 μακροπρόθεσμων	 αναπτυξιακών	 στόχων.	 Επίσης	 μπορούν	 να	

εντοπιστούν	πολλά	προβλήματα	και	να	δοθούν	λύσεις	σ’	αυτά.	

						Δίνουν	 πληροφόρηση	 στους	 δημότες	 σχετικά	 με	 την	 χρήση	 των	 δημοτικών	

πόρων	και	την	δημιουργία	ωφελειών	προς	αυτούς.	Οι	πολίτες	πλέον,	δεν	χρειάζεται	

να	διαβάσουν	πολυσέλιδα	κείμενα	για	 να	πληροφορηθούν	σχετικά	με	 την	πορεία	

του	Δήμου	τους	αλλά	μέσα	σε	δύο-τρεις	σελίδες	έχουν	σύντομα	και	περιεκτικά	όλη	

την	 πληροφόρηση	 που	 χρειάζονται.	 Επιπλέον	 δίνουν	 πληροφόρηση	 στους	

χρηματοδότες.	

							Κατά	συνέπεια,	για	τον	κυρίαρχο	και	βασικό	σκοπό	της	μελέτης	μας,	που	αφορά	

τη	συγκριτική	οικονομική	ανάλυση	των	οικονομικών	μεγεθών	που	αποτυπώνονται	

στον	Προϋπολογισμό	τους,	χρησιμοποιούνται	δείκτες	ως	η	πλέον	ενδεδειγμένη,	
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αποδοτική	και	σταθερή	μέθοδος	προκειμένου	να	καταλήξουμε	σε	πλήρως	ασφαλή	

συμπεράσματα.	 Αρχικά	 παρουσιάζεται	 το	 περιεχόμενο	 των	 όρων	 που	 θα	

χρησιμοποιηθούν	παρακάτω.	

ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	(κωδικός	0)	 :	Περιλαμβάνει	Θεσμοθετημένοι	πόροι	υπέρ	των	ΟΤΑ	

για	λειτουργικές	δαπάνες,	Εισοδήματα	κινητής	και	ακίνητης	περιουσίας,	Έσοδα	από	

ανταποδοτικά	 τέλη	 και	 δικαιώματα,	 Έσοδα	 από	 φόρους,	 τέλη	 και	 εισφορές	 και	

Έσοδα	από	τοπικά	δυνητικά	τέλη	και	εισφορές.	

ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	(κωδικός	01)	 :	Περιλαμβάνει	Έσοδα	από	δωρεές,	κληροδοτήματα	

και	 κληρονομιές,	 Έσοδα	 από	 εκποίηση	 περιουσιακών	 στοιχείων,	 Έκτακτες	

επιχορηγήσεις	για	λειτουργικές	δαπάνες,	Έσοδα	από	επιχορηγήσεις	για	επενδύσεις	

και	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα-Παράβολα.	

ΙΔΙΑ	 ΤΑΚΤΙΚΑ	 ΕΣΟΔΑ	 (Kωδικοί	 01-02-03-04-05-07)	 :	Περιλαμβάνει	 Τακτικά	 έσοδα	

εκτός	 από	 τις	 επιχορηγήσεις,	 Τακτικά	 έσοδα	 ΠΟΕ,	 Εισπρακτέα	 υπόλοιπα	 από	

βεβαιωθέντα	τακτικά	έσοδα	σε	προηγούμενα	έτη,	Χρηματικό	υπόλοιπο	από	τακτικά	

έσοδα.	

ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	(Κωδικός	06,12,13):	Περιλαμβάνει	Τακτικές	

επιχορηγήσεις	για	λειτουργικές	δαπάνες,	Έκτακτες	επιχορηγήσεις	για	λειτουργικές	

δαπάνες,	Επιχορηγήσεις	για	επενδύσεις.	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ	 ΕΣΟΔΑ	 (Ομάδες	 0-1-2-3-4-5)	 :	 Περιλαμβάνει	 Τακτικά	 έσοδα,	 Έκτακτα	

έσοδα,	 Έσοδα	 ΠΟΕ,	 εισπράξεις	 από	 δάνεια	 και	 απαιτήσεις	 από	 ΠΟΕ,	 Εισπράξεις	

υπέρ	του	δημοσίου	και	τρίτων	και	Χρηματικό	υπόλοιπο.	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ	 ΕΞΟΔΑ	 (Ομάδες	 6-7-8-9)	 :	 Περιλαμβάνει	 Έξοδα	 χρήσης,	 Επενδύσεις,	

Πληρωμές	ΠΟΕ	και	αποδόσεις,	Αποθεματικό.	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ	 ΠΟΣΟ	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	 (Ομάδα	 7)	 :	 Αγορές	 κτιρίων,	 τεχνικών	 έργων	 και	

προμήθειες	 παγίων,	 Έργα,	 Μελέτες,	 Τίτλοι	 πάγιας	 επένδυσης	 (συμμετοχές	 σε	

επιχειρήσεις).	

ΚΟΣΤΟΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	(Κωδικός	60)	:	Αμοιβές	και	Έξοδα	προσωπικού.	
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ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	(Κωδικός	65)	:	Πληρωμές	για	την	εξυπηρέτηση	δημοσίας	πίστεως.	

	

3.1	Δείκτες	εσόδων	

Για	τους	υπολογισμούς	των	δεικτών	εσόδων	οι	κωδικοί	που	συμμετέχουν	στο	

προσδιορισμό	είναι	οι	παρακάτω	:		

	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΣΟΔΟΥ	 ΚΩΔΙΚΟΣ	

Τακτικά	έσοδα	 0	

Ίδια	τακτικά	έσοδα	 01-02-03-04-05-07	

Σύνολο	επιχορηγήσεων	 06-12-13	

Τακτικά	έσοδα	(Π.Ο.Ε.)	 21	

Συνολικά	έσοδα	 Ομάδες	6-7-8-9	

Κάτοικοι	 -	

Πίνακας	3	:	Κατηγορίες	-	Κωδικοί	υπολογισμού	Δεικτών	Εσόδων	

	

Οικ.	έτος						

2012	

Οικ.	έτος					

2013								

Οικ.	έτος											

2014	

Οικ.	έτος								

2015	

Οικ.	έτος				

2016	

35.854.844,40	 33.987.390,72	 29.867.504,02	 27.870.952,70	 26.433.000,00	

9.633.776,55	 13.018.496,21	 8.964.306,04	 8.710.466,57	 8.212.000,00	

26.756.943,09	 24.873.468,76	 22.373.468,70	 19.764.181,53	 18.891.300,00	

2.291.448,54	 2.403.933,78	 3.157.707,11	 2.654.941,09	 2.000.000,00	

45.152.852,68	 44.088.765,97	 41.495.818,56	 38.672.954,32	 39.886.357,00	

29.902	 29.902	 29.902	 29.902	 29.902	

Πίνακας	4		:	Αντιστοιχία	Κωδικών	ανά	Οικονομικό	Έτος	
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3.1.1	Δείκτης	αυτονομίας	(Δ.Α.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	:	Τακτικά	προς	συνολικά	έσοδα	(	εισπραχθέντα	)	.	Όσο	

μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	του	δείκτη	ως	ποσοστό,	τόσο	μεγαλύτερη	αυτονομία	σε	

θέματα	προϋπολογισμού	και	οικονομικής	διαχείρισης	διαθέτει	ένας	ΟΤΑ.	

• Δ.Α.	(2012)	:	79,4	%	
• Δ.Α.	(2013)	:	77	%	
• Δ.Α.	(2014)	:	71,9	%	
• Δ.Α.	(2015)	:	72	%	
• Δ.Α.	(2016)	:	66.2	%	

	

3.1.2	Δείκτης	λειτουργικής	αυτονομίας	(Δ.Λ.Α.)	

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΗΣ	 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	 :	 Ίδια	 τακτικά	 έσοδα	 προς	 σύνολο	 τακτικών	

εσόδων	(	εισπραχθέντα	)	.	Tα	ίδια	τακτικά	έσοδα	περιλαμβάνουν	τις	κατηγορίες	01	

(ακίνητη	περιουσία),	02	(κινητή	περιουσία),	03	(τέλη	&	δικαιώματα),	04	(λοιπά	τέλη	

δικαιώματα	και	παροχή	υπηρεσιών),	05	(φόροι	και	εισφορές)	και	07	(λοιπά	τακτικά	

έσοδα).	Όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	του	δείκτη,	τόσο	μικρότερη	είναι	η	εξάρτηση	

ενός	ΟΤΑ	από	τις	τακτικές	επιχορηγήσεις	της	Κεντρικής	Διοίκησης.	

• Δ.Ε.	(2012)	:	26,8	%	

• Δ.Ε.	(2013)	:	38,3	%	

• Δ.Ε.	(2014)	:	30	%	

• Δ.Ε.	(2015)	:	31,25	%	

• Δ.Ε.	(2016)	:	31,1	%	
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3.1.3	Δείκτης	εξάρτησης	(Δ.Ε.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	 :	 Σύνολο	 επιχορηγήσεων	 της	 κεντρικής	 -	 περιφερειακής	

διοίκησης	και	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	προς	συνολικά	έσοδα	(εισπραχθέντα).	Όσο	

μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	του	δείκτη,	τόσο	περισσότερο	εξαρτάται	ένας	ΟΤΑ	από	μη	

ελεγχόμενες	πηγές	εσόδων.		

Οι	 επιχορηγήσεις	 ταξινομούνται,	 λειτουργικά	 και	 λογιστικά,	 σε	 τακτικές	 και	

έκτακτες.	 Οι	 τακτικές	 χρηματοδοτούν	 όλους	 τους	 ΟΤΑ,	 είναι	 νομοθετικά	

κατοχυρωμένες	και	τα	κριτήρια	κατανομής	τους	είναι	σε	μεγάλο	βαθμό,	γνωστά	και	

μετρήσιμα.	 Οι	 έκτακτες	αφορούν	 δημόσιες	 πολιτικές	 που	 χρηματοδοτούνται	 απο	

Υπουργεία	 συνήθως	 με	 προγραμματικές	 συμβάσεις	 και	 εθνικά	 προγράμματα	 στα	

οποία	εντάσσονται	οι	ΟΤΑ	με	ειδικές	διαδικασίες	(ΕΠΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ).	

Ένας	ΟΤΑ	θεωρείται	 εξαρτημένος	από	 τις	 τακτικές	 επιχορηγήσεις,	 όταν	 το	ύψος	

των	 ιδίων	 τακτικών	 του	 εσόδων	 είναι	 ιδιαίτερα	 χαμηλό,	 ενώ	 το	 ύψος	 των	

εκτάκτων	 επιχορηγήσεων	 αποτελεί	 δείκτη	 δραστηριοποίησης	 μόνο	 στην	

περίπτωση	 που	 το	 σύνολο	 των	 εκτάκτων	 εσόδων	 δεν	 ξεπερνά	 το	 30%	 των	

συνολικών.	

	

• Δ.Ε.	(2012)	:	58%	

• Δ.Ε.	(2013)	:	56,4%	

• Δ.Ε.	(2014)	:		53,9%	

• Δ.Ε.	(2015)	:		51,1%	

• Δ.Ε.	(2016)	:		47,4%	
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3.1.4	Δείκτες	εσόδων	ανά	κάτοικο	

	

ΔΕΙΚΤΕΣ	ΕΣΟΔΩΝ	ΑΝΑ	ΚΑΤΟΙΚΟ	:	Συνολικά	έσοδα	ανά	κάτοικο	(απογραφή	ΕΣΥΕ	20-

11,	πραγματικός	πληθυσμός)	και	ίδια	τακτικά	έσοδα	ανά	κάτοικο	(εισπραχθέντα).	

Ο	 πρώτος	 δείκτης	 προσδιορίζει	 το	 μέσο	 κατά	 κεφαλή	 έσοδο	 που	 αντιστοιχεί	 σε	

κάθε	κάτοικο	του	Δήμου	και	ο	δεύτερος	αποτελεί	μια	πρώτη	προσέγγιση	των	πόρων	

που	αντλούνται	ή	και	αξιοποιούνται	σε	τοπικό	επίπεδο.	

	

Υπολογισμός	πρώτου	δείκτη	:	

• Δ.Ε.Κ.	(2012)	:	1598	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2013)	:	1474	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2014)	:	1388	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2015)	:	1293	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2016)	:	1333	€/κατ.	

	

Υπολογισμός	δεύτερου	δείκτη	:	

• Δ.Ε.Κ.	(2012)	:	322	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2013)	:	435	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2014)	:	300	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2015)	:	291	€/κατ.	

• Δ.Ε.Κ.	(2016)	:	275	€/κατ.	

		

Παρατηρείται	ότι	ο	πρώτος	δείκτης	κινείται	σε	υψηλά	επίπεδα	που	οφείλονται	στο	

μεγάλο	 μέγεθος	 των	 επιχορηγήσεων,	 ενώ	 ο	 δεύτερος	 καταγράφει	 μικρότερη	 τιμή	

που	 οφείλεται	 στα	 μικρά	 ίδια	 τακτικά	 έσοδα	 και	 τη	 χαμηλή	 τοπική	 φορολογική	

επιβάρυνση	των	πολιτών.	
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3.2	Δείκτες	Εξόδων	-	Δαπανών	

	

Για	τους	υπολογισμούς	των	δεικτών	εξόδων-δαπανών	οι	κωδικοί	που	συμμετέχουν	

στο	προσδιορισμό	είναι	οι	παρακάτω	:	

	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΞΟΔΟΥ	 ΚΩΔΙΚΟΣ	

Σύνολο	επιχορηγήσεων	προς	το	

Δήμο	
06-12-13	

Σύνολο	εξόδων	 Ομάδες	6-7-8-9	

	Πίνακας	5	:	Κατηγορίες	-	Κωδικοί	υπολογισμού	Δεικτών	Εξόδων	-	Δαπανών	

Οικ.	έτος						

2012	

Οικ.	έτος					

2013								

Οικ.	έτος											

2014	

Οικ.	έτος								

2015	

Οικ.	έτος				

2016	

26.756.943,09	 24.873.468,76	 22.373.468,70	 19.764.181,53	 18.891.300,00	

40.390.844,09	 40.410.627,45	 38.223.122,52	 31.871.404,54	 31.659.356,00	

Πίνακας	6	:	Αντιστοιχία	Κωδικών	ανά	Οικονομικό	Έτος	

	

3.2.1	Δείκτης	λειτουργικής	εξάρτησης	(Δ.Λ.Ε.)	

		

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ	 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	 :	 Σύνολο	 επιχορηγήσεων	 της	 κεντρικής,	

περιφερειακής	 διοίκησης	 και	 της	 ευρωπαϊκής	 ένωσης(εισπραχθείσες)	 προς	

συνολικά	 έξοδα(πληρωθέντα).	 Όσο	 μεγαλύτερη	 η	 τιμή	 του	 δείκτη,	 τόσο	

περισσότερο	 εξαρτώνται	 οι	 δραστηριότητες	 ενός	 ΟΤΑ	 από	 με	 ελεγχόμενες	 πηγές	

εσόδων.		

• Δ.Λ.Ε.	(2012)	:	66,2	%	

• Δ.Λ.Ε.	(2013)	:	61,5	%	

• Δ.Λ.Ε.	(2014)	:	61,1%	

• Δ.Λ.Ε.	(2015)	:	62%	

• Δ.Λ.Ε.	(2016)	:	59,6	%	
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3.3	Δείκτες	Δανειακής	Επιβάρυνσης	

	

Για	 τους	 υπολογισμούς	 των	 δεικτών	 δανειακής	 επιβάρυνσης	 οι	 κωδικοί	 που	

συμμετέχουν	στο	προσδιορισμό	είναι	οι	παρακάτω	:	

	

Κατηγορία	 Κωδικός	

Ετήσιο	τοκοχρεολύσιο	 65	

Σύνολο	τακτικών	εσόδων		 0	

	Πίνακας		7	:	Κατηγορίες	-	Κωδικοί	υπολογισμού	Δεικτών	Δανειακής	Επιβάρυνσης										

Οικ.	έτος						

2012	

Οικ.	έτος					

2013								

Οικ.	έτος											

2014	

Οικ.	έτος								

2015	

Οικ.	έτος				

2016	

1.065.521,58	 995.977,65	 478.544,20	 406.180,49	 251.135,00	

35.854.844,40	 33.987.390,72	 29.867.504,02	 27.870.952,70	 26.433.000,00	

Πίνακας		8	:	Αντιστοιχία	Κωδικών	ανά	Οικονομικό	Έτος	

	

3.3.1	Δείκτης	αποπληρωμής	δανειακών	υποχρεώσεων	(Δ.Α.Δ.Υ.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	:	Ετήσια	τοκοχρεολύσια	προς	

σύνολο	 τακτικών	 εσόδων(εισπραχθέντα).	 Με	 τον	 δείκτη	 αυτό	 υπολογίζεται	 το	

ποσοστό	 των	 τακτικών	 εσόδων	 που	 δεσμεύεται	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	

τοκοχρεωλυτικών	δόσεων	των	δανείων	που	έχει	συνάψει	ο	Δήμος	με	 το	Ταμείο	

Παρακαταθηκών	 και	 Δανείων(Τ.Π.Δ.)	 και	 άλλα	 χρηματοπιστωτικά	 ιδρύματα.	 Η	

τιμή	 του	 δείκτη	 εκτιμά	 τόσο	 την	 ικανότητα	 του	 Δήμου	 να	 ανταπεξέρχεται	 στις	

δανειακές	 του	 υποχρεώσεις	 όσο	 και	 την	 δανειοληπτική	 ικανότητα	 και	

χρησιμοποιείται	ως	κριτήριο	αξιολόγησης	από	όλα	τα	πιστωτικά	 ιδρύματα.	Όσο	

μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	του	δείκτη,	τόσο	μικρότερο	τμήμα	των	τακτικών	εσόδων	

απομένει	για	την	κάλυψη	των	λειτουργικών	δαπανών.	
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• Δ.Α.Δ.Υ.(2012)	:	3	%	

• Δ.Α.Δ.Υ.(2013)	:	3	%	

• Δ.Α.Δ.Υ.(2014)	:	1,6	%	

• Δ.Α.Δ.Υ.(2015)	:	1,45	%	

• Δ.Α.Δ.Υ.(2016)	:	0,09	%	

	

	

3.4	Δείκτες	Ανθρωπίνων	πόρων	

	

Για	 τους	 υπολογισμούς	 των	 δεικτών	 ανθρωπίνων	 πόρων	 οι	 κωδικοί	 που	

συμμετέχουν	στον	προσδιορισμό	είναι	οι	παρακάτω	:	

	

Κατηγορία	 Κωδικός	

Συνολικό	κόστος	απασχόλησης	 60	

Σύνολο	εξόδων	 Ομάδες	6-7-8-9	

Αριθμός	προσωπικού	 -	

Τακτικά	έσοδα	 0	

Πίνακας	9	:	Κατηγορίες	-	Κωδικοί	υπολογισμού	Δεικτών	Ανθρωπίνων	πόρων	

Οικ.	έτος						

2012	

Οικ.	έτος					

2013								

Οικ.	έτος											

2014	

Οικ.	έτος								

2015	

Οικ.	έτος				

2016	

6.132.690,31	 5.898.299,40	 5.565.495,82	 5.123.133,45	 5.331.000,00	

40.390.844,09	 40.410.627,45	 38.223.122,52	 31.871.404,54	 31.659.356,00	

304	 304	 304	 304	 304	

35.854.844,40	 33.987.390,72	 29.867.504,02	 27.870.952,70	 26.433.000,00	

Πίνακας	10	:	Αντιστοιχία	Κωδικών	ανά	Οικονομικό	Έτος	
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3.4.1	Δείκτης	κόστους	ανθρωπίνου	δυναμικού	(	Δ.Κ.Α.Δ.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΟΣΤΟΥΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	:	Συνολικό	κόστος	απασχόλησης	προς	

συνολικά	έξοδα	(πληρωθέντα).	Με	τον	δείκτη	αυτό	συσχετίζεται	το	συνολικό	

κόστος	απασχόλησης	με	το	σύνολο	των	εξόδων.	Όσο	μεγαλύτερος	είναι	ο	δείκτης,	

τόσο	περιορίζεται	η	δυνατότητα	του	Δήμου	για	επενδύσεις.	Αντίστοιχα,	όσο	

μικρότερη	είναι	η	τιμή	αυτού	του	δείκτη,	τόσο	αυξάνεται	η	δυνατότητα	του	ΟΤΑ	για	

υλοποίηση	επενδύσεων,	άσκηση	κοινωνικής	πολιτικής	κ.α.	

	

• Δ.Κ.Α.Δ.	(2012)	:	15,1%	

• Δ.Κ.Α.Δ.	(2013)	:	14,5	%	

• Δ.Κ.Α.Δ.	(2014)	:	14,8	%	

• Δ.Κ.Α.Δ.	(2015)	:	16	%	

• Δ.Κ.Α.Δ.	(2016)	:	16,8	%	

	

3.4.2	Δείκτης	απόδοσης	προσωπικού	(Δ.Α.Π.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΑΠΟΔΟΣΗΣ	 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	 :	 Συνολικά	 έξοδα	 (πληρωθέντα)	 προς	 σύνολο	

προσωπικού.	Με	 τον	 δείκτη	 αυτό	 επιτυγχάνεται	 μία	 εκτίμηση	 της	 απόδοσης	 του	

προσωπικού.	 Η	 τιμή	 του	 αποτελεί	 συνάρτηση	 τόσο	 του	 αριθμητή	 που	 είναι	 τα	

συνολικά	 έξοδα	 όσο	 και	 του	 παρανομαστή	 δηλαδή	 ο	 αριθμός	 εργαζομένων.	 Δεν	

πρέπει	να	συγχέεται	με	δείκτες	παραγωγικότητας	ή	αξιολόγησης	του	προσωπικού,	

αλλά	 να	 προσδιορίζει	 μια	 τάξη	 μεγέθους	 δαπανών	 που	 αναλογούν	 σε	 κάθε	

εργαζόμενο	ή	 το	 τμήμα	 των	δραστηριοτήτων	 του	Δήμου	που	υλοποιεί	ή	 έχει	υπό	

την	ευθύνη	του	κάθε	άτομο.	

	

• Δ.Α.Π.	(2012)	:	132.865	€	

• Δ.Α.Π.	(2013)	:	132.930	€	

• Δ.Α.Π.	(2014)	:	125.734	€	

• Δ.Α.Π.	(2015)	:	104.840	€	

• Δ.Α.Π.	(2016)	:	104.143	€	
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Αυτές	 είναι	 οι	 δαπάνες	 που	 κατά	 μέσον	 όρο	 κάθε	 εργαζόμενος	 στον	 Δήμο,	

υλοποίησε.	

	

3.4.3	Δείκτης	κάλυψης	κόστους	προσωπικού	(Δ.Κ.Κ.Π.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΚΑΛΥΨΗΣ	 ΚΟΣΤΟΥΣ	 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	 :	 Συνολικό	 κόστος	 απασχόλησης	

(πληρωθέντα)	 προς	 σύνολο	 τακτικών	 εσόδων	 (εισπραχθέντα).	 Με	 τον	 δείκτη	

αυτόν	υπολογίζεται	η	αναλογία	των	τακτικών	εσόδων	του	Δήμου	που	κατευθύνεται	

στην	 κάλυψη	 του	 κόστους	 του	 προσωπικού.	 Πρόκειται	 για	 δείκτη	 ο	 οποίος	 έχει	

πρακτική	 σημασία,	 επειδή	 οι	 δαπάνες	 για	 το	 προσωπικό	 αποτελούν	 σημαντικό	

στοιχείο	 του	 λειτουργικού	 κόστους,	 παρουσιάζουν	 συστηματική	 ταμειακή	 ροή.	

Είναι	 προφανές	 ότι	 όσο	 υψηλότερη	 είναι	 η	 τιμή	 του	 δείκτη,	 τόσα	 περισσότερα	

χρήματα	 από	 τα	 τακτικά	 έσοδα	 του	 Δήμου	 δεσμεύονται	 για	 την	 κάλυψη	 του	

κόστους	του	προσωπικού.	Αντίθετα	όσο	μικρότερο	είναι	το	σχετικό	ποσοστό,	τόσο	

αυξάνεται,	η	δυνατότητα	του	Δήμου	για	υλοποίηση	επενδύσεων,	ενώ	ταυτόχρονα	

επιτυγχάνεται	καλύτερη	αξιοποίηση	του	προσωπικού.	Η	ανώτερη	τιμή	που	μπορεί	

να	εμφανίσει	ο	δείκτης	είναι	50	%.	

	

• Δ.Κ.Κ.Π.	(2012)	:	17,1	%	

• Δ.Κ.Κ.Π.	(2013)	:	17,3	%	

• Δ.Κ.Κ.Π.	(2014)	:	18,6	%	

• Δ.Κ.Κ.Π.	(2015)	:	18,3	%	

• Δ.Κ.Κ.Π.	(2016)	:	20,1	%	

	

Βλέπουμε	 σαν	 μέσο	 όρο	 από	 όλα	 τα	 έτη	 (20.2%)	 που	 προσέγγισε	 το	 κόστος	

προσωπικού,	ότι	επιτρέπει	τη	χρηματοδότηση	των	υποδομών	και	άλλων	πολιτικών.	

Το	ποσοστό	κρίνεται	ικανοποιητικό	αν	λάβουμε	υπόψη	βέβαια	ότι	μπορεί	να	πέσει	

και	 άλλο,	 αν	 αυξηθούν	 τα	 τακτικά	 έσοδα	 που	 σημαίνει	 με	 την	 σειρά	 του	 όμως	

φορολογική	επιβάρυνση	στους	πολίτες.	
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3.4.4	Δείκτης	μέσου	κόστους	προσωπικού	(Δ.Μ.Κ.Π.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	 ΜΕΣΟΥ	 ΚΟΣΤΟΥΣ	 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	 :	 Συνολικό	 κόστος	 απασχόλησης	

(πληρωθέντα)	 προς	 σύνολο	 προσωπικού.	Με	 τον	 δείκτη	 αυτόν	 υπολογίζεται	 το	

μέσο	 κόστος	 του	 Δήμου	 ανά	 εργαζόμενο.	 Βέβαια,	 το	 ύψος	 του	 εξαρτάται	 από	

πολλούς	 παράγοντες	 όπως	 έτη	 προϋπηρεσίας,	 επίπεδο	 εκπαίδευσης,	 κλάδοι	 κλπ	

και	όχι	μόνο	από	τον	αριθμό	των	εργαζομένων.	Εδώ	θα	λάβουμε	υπόψη	μόνο	τον	

αριθμό	των	εργαζομένων.	

• Δ.Μ.Κ.Π.	(2012)	:	20.173,32	€	

• Δ.Μ.Κ.Π.	(2013)	:	19.402,30	€	

• Δ.Μ.Κ.Π.	(2014)	:	18.307,55	€	

• Δ.Μ.Κ.Π.	(2015)	:	16.852,24	€	

• Δ.Μ.Κ.Π.	(2016)	:	17.536,18	€	

	

Τα	μεγέθη	αυτά	 είναι	πολύ	 χρήσιμα	 για	 ταμιακό	προγραμματισμό	 του	Δήμου	 και	

επιτρέπουν	εκτιμήσεις	κόστους	υπηρεσιών	και	άσκησης	αρμοδιοτήτων.	

	

3.5	Δείκτες	Επενδύσεων		

	

Για	του	υπολογισμούς	των	δεικτών	επενδύσεων	οι	κωδικοί	που	συμμετέχουν	στον	

προσδιορισμό	είναι	οι	παρακάτω	:		

	

Κατηγορία	 Κωδικός	

Σύνολο	επενδύσεων	

(πληρωθέντα)	

Ομάδα	7	

Συνολικά	έξοδα	 Ομάδες	6-7-8-9	

Συνολικές	επιχορηγήσεις	για	

επενδύσεις	(εισπραχθέντα)	

06-12-13	

Πίνακας	11	:	Κατηγορίες	-	Κωδικοί	υπολογισμού	Δεικτών	Επενδύσεων	
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Οικ.	έτος						

2012	

Οικ.	έτος					

2013								

Οικ.	έτος											

2014	

Οικ.	έτος								

2015	

Οικ.	έτος				

2016	

2.086.378,81	 2.071.495,78	 2.621.840,73	 1.494.730,12	 1.274.300,00	

40.390.844,09	 40.410.627,45	 38.223.122,52	 31.871.404,54	 31.659.356,00	

26.756.943,09	 24.873.468,76	 22.373.468,70	 19.764.181,53	 18.891.300,00	

Πίνακας	12	:	Αντιστοιχία	Κωδικών	ανά	Οικονομικό	Έτος	

	

3.5.1	Δείκτης	επενδυτικής	προσπάθειας	(Δ.Ε.Π.)	

	

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ	 :	Σύνολο	επενδύσεων	προς	συνολικά	έξοδα	

(πληρωθέντα).	 Με	 αυτόν	 τον	 δείκτη	 υπολογίζεται	 το	 ποσοστό	 των	 συνολικών	

εξόδων	που	κατευθύνεται	σε	επενδύσεις(έργα,	μελέτες,	εξοπλισμοί,	συμμετοχές	σε	

επιχειρήσεις)	 και	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 τη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	 ζωής	 των	

κατοίκων	 και	 των	 υπηρεσιών	 προς	 τους	 τοπικούς	 φορείς,	 καθώς	 και	 την	

αναβάθμιση	του	Δήμου	ως	τόπου	εγκατάστασης	επιχειρήσεων	και	νοικοκυριών.	

	

• Δ.Ε.Π.	(2012)	:	5,1	%		

• Δ.Ε.Π.	(2013)	:	5,1	%	

• Δ.Ε.Π.	(2014)	:	6,8	%	

• Δ.Ε.Π.	(2015)	:	4,6	%	

• Δ.Ε.Π.	(2016)	:	4	%	

	

Μέσος	 όρος(5,12	 %).	 Αν	 λάβουμε	 υπόψη	 τον	 μέσο	 όρο,	 βλέπουμε	 ότι	 ο	 Δήμος	

Ελευσίνας	ανάλωσε	 το	 5,12	%	 των	συνολικών	 του	 εξόδων	σε	 τοπικές	 επενδύσεις.	

Με	βάση	τις	ανάγκες	της	περιοχής	σε	υποδομές,	το	ποσοστό	αυτό	θα	μπορούσε	να	

είναι	υψηλότερο.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

	

Συνοψίζοντας,	στους	πίνακες	παρακάτω	απεικονίζονται	αναλυτικά	τα	έσοδα	και	
έξοδα	κάθε	έτους	και	τα	συμπεράσματα-παρατηρήσεις	σχετικά	με	την	οικονομική		
πορεία	του	δήμου	τα	5	τελευταία	έτη.	

	

ΕΣΟΔΑ	

	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΕΤΗ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	

ΕΣΟΔΩΝ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 35.854.844,40	 33.897.390,72	 29.867.504,02	 27.870.952,70	 26.433.000,00	

01	 ΠΡΟΣΟΔΟΙ	 ΑΠΟ	 ΑΚΙΝΗΤΗ	

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	

38.472,30	 55.122,65	 61.795,13	 47.968,77	 30.000,00	

02	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΚΙΝΗΤΗ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	 79.187,75	 74.645,11	 58.043,57	 42.715,74	 42.000,00	

03	 ΕΣΟΔΑ	 ΑΠΟ	 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	

ΤΕΛΗ	ΚΑΙ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	

9.210.718,44	 8.936.496,01	 6.819.253,10	 7.259.541,16	 7.000.000,00	

04	 ΕΣΟΔΑ	 ΑΠΟ	 ΛΟΙΠΑ	 ΤΕΛΗ	

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	 ΚΑΙ	 ΠΑΡΟΧΗ	

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

330.574,81	 291.083,75	 336.887,70	 329.810,63	 270.000,00	

05	 ΦΟΡΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	 1.131.958,73	 976.548,69	 1.087.379,36	 1.004.485,89	 850.000,00	

06	 ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	

ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	

25.009.921,37	 23.587.894,51	 21.425.197,98	 19.160.486,13	 18.221.000,00	

07	 ΛΟΙΠΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 54.311,00	 65.600,00	 78.947,18	 25.944,38	 20.000,00	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 1.625.875,06	 1.783.800,96	 1.280.398,68	 961.479,77	 944.700,00	

11	 ΕΣΟΔΑ	 ΑΠΟ	 ΕΚΠΟΙΗΣΗ	

ΚΙΝΗΤΗΣ	 ΚΑΙ	 ΑΚΙΝΗΤΗΣ	

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	

3.176,66	 140,87	 87,16	 0,00	 400,00	

12	 ΕΚΤΑΚΤΕΣ	 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	 ΓΙΑ	

ΚΑΛΥΨΗ	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	

ΔΑΠΑΝΩΝ	

241.776,68	 104.669,04	 80.463,86	 36.345,00	 136.000,00	

13	 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	 ΓΙΑ	

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	

752.622,52	 1.180.480,21	 867.806,86	 567.350,00	 534.300,00	

14	 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	

99.500,00	 250,00	 0,00	 0,00	 0,00	

15	 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 528.519,20	 429.562,95	 331.072,78	 357.146,71	 274.000,00	
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ	

16	 ΛΟΙΠΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 280,00	 68.697,89	 968,02	 637,66	 0,00	

2	 ΕΣΟΔΑ	 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	 ΕΤΩΝ	 (Π.Ο.Ε.)	

ΠΟΥ	 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	 ΓΙΑ	

ΠΡΩΤΗ	ΦΟΡΑ	

2.318.032,71	 2.900.720,95	 3.471.024,94	 2.832.980,09	 2.100.000,00	

21	 ΕΣΟΔΑ	Π.Ο.Ε	ΤΑΚΤΙΚΑ	 2.291.448,54	 2.403.933,78	 3.157.707,11	 2.654.941,09	 2.000.000,00	

22	 ΕΣΟΔΑ	Π.Ο.Ε	ΕΚΤΑΚΤΑ	 26.584,17	 496.787,17	 313.317,83	 178.039,79	 100.000,00	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	 ΑΠΟ	 ΔΑΝΕΙΑ	 ΚΑΙ	

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	Π.Ο.Ε	

575.668,41	 540.562,09	 735.160,42	 1.483.421,52	 1.200.000,00	

31	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

32	 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	 ΥΠΟΛΟΙΠΑ	 ΑΠΟ	

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	 ΕΣΟΔΑ	ΚΑΤΑ	 ΤΑ	

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	ΕΤΗ	

575.668,41	 540.562,09	 735.160,42	 1.483.421,52	 1.200.000,00	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	 ΥΠΕΡ	 ΤΟΥ	

ΔΗΜΟΣΙΟΥ	 ΚΑΙ	 ΤΡΙΤΩΝ	 ΚΑΙ	

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

2.661.105,47	 2.067.430,44	 1.953.405,39	 2.251.423,41	 2.300.000,00	

41	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	 ΥΠΕΡ	 ΤΟΥ	

ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	

1.949.187,78	 2.047.226,38	 1.892.689,95	 2.173.762,39	 2.250.000,00	

42	 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	 711.917,69	 20.204,06	 60.715,44	 77.661,05	 50.000,00	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 2.117.326,33	 2.808.860,81	 4.188.325,11	 3.272.696,04	 6.908.657,00	

51	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	

2.117.326,33	 2.808.860,81	 4.188.325,11	 3.272.696,04	 6.908.657,00	

ΣΥΝΟΛΑ	 45.152.852,68	 44.088.765,97	 41.495.818,56	 38.672.654,32	 39.886.357,00	

Πίνακας	13	:	Ανακεφαλαίωση	Εσόδων	(αναλυτικός	πίνακας)	

	

																																ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΣΟΔΩΝ	-	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

	

				Παρατηρείται	στην	διάρκεια	αυτή	των	5	ετών	που	αναλύουμε,	αρχικά	μία	πτώση	

στα	Συνολικά	έσοδα	η	οποία	φτάνει	από	το	2012	έως	και	το	2015	στα	6.480.208,33	

€,	 ποσό	 το	 οποίο	 για	 τα	 δεδομένα	 του	 Δήμου	 είναι	 ιδιαίτερα	 σοβαρό.	 	 Αυτό	

οφείλεται	 κυρίως,	 όπως	 φαίνεται	 και	 στον	 πίνακα	 στην	 σταδιακή	 μείωση	 των	

Τακτικών	 Εσόδων	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 στα	 Έσοδα	 από	 ανταποδοτικά	 τέλη	 και	

δικαιώματα	και	στα	Έσοδα	από	επιχορηγήσεις	για	λειτουργικές	δαπάνες.	
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				Μεγάλη	 διαφορά	 επιπροσθέτως	 διακρίνεται	 στον	 κωδικό	 42	 επιστροφές	

χρημάτων	οπού	για	τα	δεδομένα	του	πίνακα	και	των	ποσών	που	βρίσκονται	μέσα	

σε	 αυτόν,	 από	 711.917,69	 €	 το	 2012,	 φτάνουμε	 στις	 20.204,06	 €	 	 την	 αμέσως	

επόμενη	χρονιά.	

				Επιπλέον	στο	Χρηματικό	υπόλοιπο	προηγούμενης	χρήσης	με	κωδικό	51,	υπάρχει	

μία	 σημαντική	 αύξηση	 από	 το	 2012	 στο	 2016,	 όπου	 είχαμε	 2.117.326,33	 €	 και	

6.908.657,00	€	αντίστοιχα.	

				Επιπλέον,	διαπιστώνεται	πως	η	μεγαλύτερη	πηγή	εσόδων	για	τον	Δήμο	και	στα	5	

αυτά	 έτη	 είναι	 τα	 Έσοδα	 από	 επιχορηγήσεις	 για	 λειτουργικές	 δαπάνες	 καθώς	

αποτελούν	το	μεγαλύτερο	μέρος	των	εσόδων	κάθε	οικονομικού	έτους	του	Δήμου.	

	

	

	

ΕΞΟΔΑ	

	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΕΤΗ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	

ΕΞΟΔΩΝ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 34.993.219,46	 35.683.545,30	 32.575.383,17	 27.746.105,55	 27.435.056,00	

60	 ΑΜΟΙΒΕΣ	 ΚΑΙ	 ΕΞΟΔΑ	

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	

6.132.690,31	 5.898.299,40	 5.565.495,82	 5.123.133,45	 5.331.000,00	

61	 ΑΜΟΙΒΕΣ	 ΑΙΡΕΤΩΝ	 ΚΑΙ	

ΤΡΙΤΩΝ	

1.097.902,00	 1.014.763,40	 834.703,51	 444.914,91	 400.000,00	

62	 ΠΑΡΟΧΕΣ	ΤΡΙΤΩΝ	 1.657.106,71	 2.590.987,52	 2.400.743,48	 1.918.045,41	 2.374.000,00	

63	 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	 38.572,70	 36.494,69	 38.287,26	 28.961,09	 80.000,00	

64	 ΛΟΙΠΑ	ΓΕΝΙΚΑ	ΕΞΟΔΑ	 158.865,26	 120.503,20	 239.123,61	 109.455,30	 54.000,00	

65	 ΠΛΗΡΩΜΕΣ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	 ΔΗΜΟΣΙΑΣ	

ΠΙΣΤΗΣ	

1.065.521,58	 995.977,65	 478.544,20	 406.180,49	 251.135,00	

66	 ΔΑΠΑΝΕΣ	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	

908.615,64	 1.327.247,82	 1.080.281,80	 827.604,34	 1.196.056,00	

67	 ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	

ΣΕ	ΤΡΙΤΟΥΣ	

23.933.945,26	 23.699.271,62	 21.937.203,49	 18.881.810,56	 17.743.865,00	

68	 ΛΟΙΠΑ	ΕΞΟΔΑ	 0,00	 0,00	 1.000,00	 6.000,00	 5.000,00	
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7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 2.086.378,81	 2.071.465,78	 2.621.840,73	 1.494.730,12	 1.274.300,00	

71	 ΑΓΟΡΕΣ	ΚΤΙΡΙΩΝ,	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	

ΕΡΓΩΝ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	

ΠΑΓΙΩΝ	

280.085,09	 683.883,50	 452.661,45	 429.575,86	 300.000,00	

73	 ΕΡΓΑ	 1.559.775,91	 1.086.162,00	 2.071.093,76	 1.015.639,41	 874.300,00	

74	 ΜΕΛΕΤΕΣ,	 ΕΡΕΥΝΕΣ,	

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ	 ΕΡΓΑΣΙΕΣ	

ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	

246.517,81	 301.450,28	 98.085,52	 49.514,85	 100.000,00	

75	 ΤΙΤΛΟΙ	ΠΑΓΙΑΣ	

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	

ΣΕ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	

0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 3.311.245,82	 2.655.586,37	 3.025.898,62	 2.630.568,87	 2.950.000,00	

81	 ΠΛΗΡΩΜΕΣ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)	

1.358.098,04	 966.580,27	 1.156.186,14	 346.050,26	 650.000,00	

82	 ΛΟΙΠΕΣ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	 1.953.147,78	 1.689.006,10	 1.869.712,48	 2.284.518,61	 2.300.000,00	

85	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 ΜΗ	

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	

0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

ΣΥΝΟΛΑ	 40.390.844,09	 40.410.627,45	 38.223.122,52	 31.871.404,54	 31.659.356,00	

Πίνακας	14	:	Ανακεφαλαίωση	Εξόδων	(αναλυτικός	πίνακας)	

		

	

	

														ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΞΟΔΩΝ	-	ΔΑΠΑΝΩΝ	-	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

				Παρατηρείται	πως	στην	διάρκεια	των	5	τελευταίων	ετών	έχει	μειωθεί	το	γενικό	

σύνολο	των	Εξόδων	-	Δαπανών	από	το	2012	έως	το	2016.	Η	τάξη	μεγέθους	για	τα	

ποσά	που	αναφέρομαι	είναι	από	40.390.844,09	€	(2012)	σε	31.659.356,00	€	(2016)	

δηλαδή	μια	διαφορά	της	τάξεως	8.731.488,09	€	ποσό	ιδιαίτερα	σημαντικό	αν	

κρίνουμε	από	το	γενικό	σύνολο.	Η	κύρια	αιτία	της	απόκλισης	-	μείωσης	των	Εξόδων-	

Δαπανών	οφείλεται	στις	Πληρωμές	-	μεταβιβάσεις	σε	τρίτους	με	κωδικό	67.	Το	2012	

είχαμε	πληρωμές	ύψους	23.933.945,26	€	ενώ	το	2016	είχαμε	17.763.845,00	€	

δηλαδή	μία	διαφορά	ύψους	6.170.100,26	€.		Το	ποσό	αυτό,	σε	ποσοστό	

μεταφράζεται	περίπου	ως	το	70,66	%	από	την	συνολική	διαφορά	εξόδων	μεταξύ	

του	έτους		2012	και	του	2016.	
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				Επίσης,	μεγάλη	διαφορά	για	τα	δεδομένα	εμφανίζεται	στον	κωδικό	65	πληρωμές	

για	την	εξυπηρέτηση	δημόσιας	πίστης	σε	σχέση	με	το	έτος	2012	και	2016.	

				Βασικό	ρόλο	-	βέβαια	για	τους	εργαζόμενους	δεν	είναι	το	ιδανικό	-	παίζει	η	

μείωση	του	κωδικού	60		Αμοιβές	και	έξοδα	προσωπικού	όπου	τα	έξοδα	του	Δήμου	

για	τις	αμοιβές	και	γενικά	τα	έξοδα	που	είχε	για	το	προσωπικό	μειώθηκαν	σταδιακά	

από	το	2012	έως	το	2016.	Η	μείωση	αυτή	μπορεί	να	αφορά	περικοπές	μισθών	των	

υπαλλήλων.	

				Βέβαια	υπάρχουν	και	κωδικοί	οι	οποίοι	εμφάνισαν	αύξηση	στην	πάροδο	των	5	

τελευταίων	ετών	όπως	ο	κωδικός	62	Παροχές	τρίτων	και	κωδικός	66	Δαπάνες	

προμήθειας	αναλωσίμων.	
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																																											ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	

	

Α)	ΕΓΓΡΑΦΑ	ΔΗΜΟΥ	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	

Ø Προϋπολογισμός	οικονομικού	έτους	2012	

Ø Προϋπολογισμός	οικονομικού	έτους	2013	

Ø Προϋπολογισμός	οικονομικού	έτους	2014	

Ø Προϋπολογισμός	οικονομικού	έτους	2015	

Ø Προϋπολογισμός	οικονομικού	έτους	2016	

	

	

Β)	ΒΙΒΛΙΑ	

Ø Ενημερωτική	έκδοση	Δήμου	Ελευσίνας	2006	

Ø Βαγγέλης	Π.	Λιάπης	(1993).	Η	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	στα	νεότερα	χρόνια	

Ø Δήμος	Ελευσίνας	Βιομηχανικές	Αναμνήσεις	

	

Γ)	ΑΡΘΡΑ	

Ø Εφημερίδα,	ΔΥΤΙΚΑ	ΝΕΑ.	<<	Η	Ιερή	πόλη	της	Ελευσίνας>>,	

Παρασκευή	23	Ιανουαρίου	2015	

	

Δ)	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ	ΤΟΠΟΙ	

Ø http://www.elefsina.gr/history/syntomo_istoriko.aspx?sflang=e

l	

Ø http://www.euretirio.com/	
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																																														ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

	

Aνακεφαλαίωση	Προϋπολογισμών	Οικ.Ετών	2012-2016	
	
H	 Ανακεφαλαίωση	 των	 προϋπολογισμών	 θα	 συνταχθεί	 παρακάτω	 με	 την	 μορφή	

πινάκων	 και	 διαγραμμάτων	 από	 στοιχεία	 που	 απέσπασα	 από	 το	 Δημαρχείο	

Ελευσίνας.	Κάθε	Οικονομικό	Έτος	εμφανίζεται	ξεχωριστά.	

	
	
Οικονομικό	Έτος	2012	
	
																								ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΣΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2012	

	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 51.114.349,10	 51.114.349,10	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 7.053.541,82	 7.053.541,82	

2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)ΠΟΥ	
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	

ΦΟΡΑ	

5.634.228,74	 5.634.228,74	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	

Π.Ο.Ε.	

9.047.643,92	 9.047.643,92	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

2.415.000,00	 2.415.000,00	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 4.735.236,42	 4.735.236,42	

Γενικά	Σύνολα	 80.000.000,00	 80.000.000,00	
Πίνακας	15	:	Έσοδα	Οικονομικού	Έτους	2012	
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			ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2012	
	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 56.392.007,00	 56.392.007,00	

7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 17.458.828,12	 17.458.828,12	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 4.684.641,59	 4.684.641,59	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 1.464.523.29	 1.464.523.29	

Γενικά	Σύνολα	 80.000.000,00	 80.000.000,00	
Πίνακας	16	:	Έξοδα	Οικονομικού	Έτους	2012	
	
	

	
	

			Διάγραμμα	3	:	Εμφάνιση	Εσόδων	-	Εξόδων	Οικονομικού	Έτους	2012	
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Οικονομικό	Έτος	2013	
	

					ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΣΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2013	

	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 36.836.415,74	 36.836.415,74	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 2.180.528,57	 2.180.528,57	

2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)ΠΟΥ	
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	

ΦΟΡΑ	

4.839.491,69	 4.839.491,69	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	

Π.Ο.Ε.	

13.359.879,46	 13.359.879,46	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

2.304.000,00	 2.304.000,00	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 4.546.037,52	 4.546.037,52	

Γενικά	Σύνολα	 64.066.352,98	 64.066.352,98	
Πίνακας	17	:	Έσοδα	Οικονομικού	Έτους	2013	
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						ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2013	
	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 39.834.559,58	 39.834.559,58	

7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 7.208.261,97	 7.208.261,97	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 16.070.376,99	 16.070.376,99	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 953.154,44	 953.154,44	

Γενικά	Σύνολα	 64.066.352,98	 64.066.352,98	
Πίνακας	18	:	Έξοδα	Οικονομικού	Έτους	2013	

																																				
	
	

			Διάγραμμα	4	:	Εμφάνιση	Εσόδων	-	Εξόδων	Οικονομικού	Έτους	2013	
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Οικονομικό	Έτος	2014	
	
																											ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΣΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2014	

	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 30.976.855,90	 30.976.855,90	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 2.000.871,95	 2.000.871,95	

2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)ΠΟΥ	
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	

ΦΟΡΑ	

4.477.772,06	 4.477.772,06	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	

Π.Ο.Ε.	

7.982.499,96	 7.982.499,96	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

3.275.006,99	 3.275.006,99	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 5.116.993,14	 5.116.993,14	

Γενικά	Σύνολα	 53.830.000,00	 53.830.000,00	
Πίνακας	19	:	Έσοδα	Οικονομικού	Έτους	2014	
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				ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2014	
	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 37.277.007,20	 37.277.007,20	

7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 5.557.668,70	 5.557.668,70	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 10.787.669,53	 10.787.669,53	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 207.654,57	 207.654,57	

Γενικά	Σύνολα	 53.830.000,00	 53.830.000,00	
Πίνακας	20	:	Έξοδα	Οικονομικού	Έτους	2014	

	

		Διάγραμμα	5	:	Εμφάνιση	Εσόδων	-	Εξόδων	Οικονομικού	2014	
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Οικονομικό	Έτος	2015	
	
																											ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΣΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2015	

	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 29.323.592,56	 29.323.592,56	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 1.066.756,41	 1.066.756,41	

2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)ΠΟΥ	
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	

ΦΟΡΑ	

3.470.566,82	 3.470.566,82	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	

Π.Ο.Ε.	

14.074.032,24	 14.074.032,24	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

2.004.000,00	 2.004.000,00	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 4.800.000,00	 4.800.000,00	

Γενικά	Σύνολα	 54.738.948,03	 54.738.948,03	
Πίνακας	21	:	Έσοδα	Οικονομικού	Έτους	2015	
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2015	
	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 35.407.847,90	 35.407.847,90	

7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 3.504.191,24	 3.504.191,24	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 15.537.133,00	 15.537.133,00	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 289.775,89	 289.775,89	

Γενικά	Σύνολα	 54.738.948,03	 54.738.948,03	
Πίνακας	22	:	Έξοδα	Οικονομικού	Έτους	2015	
			

			Διάγραμμα	6	:	Εμφάνιση	Εσόδων	-	Εξόδων	Οικονομικού	Έτους	2015	
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Οικονομικό	Έτος	2016	
	
																													ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΣΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2016	

	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

0	 ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΣΟΔΑ	 26.979.389,67	 26.979.389,67	

1	 ΕΚΤΑΚΤΑ	ΕΣΟΔΑ	 1.915.172,52	 1.915.172,52	

2	 ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	

(Π.Ο.Ε.)ΠΟΥ	
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΓΙΑ	ΠΡΩΤΗ	

ΦΟΡΑ	

2.702.000,00	 2.702.000,00	

3	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΔΑΝΕΙΑ	
ΚΑΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	

Π.Ο.Ε.	

18.295.922,73	 18.295.922,73	

4	 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	ΤΟΥ	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

2.800.000,00	 2.800.000,00	

5	 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	 8.227.000,00	 8.227.000,00	

Γενικά	Σύνολα	 60.919.484,92	 60.919.484,92	
Πίνακας	23	:	Έσοδα	Οικονομικού	Έτους	2016	
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ	
	

Κωδικός	 Περιγραφή	 Οικονομικό	έτος	2016	
	 Ψηφισθέντα	 Εγκριθέντα	

6	 ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗΣ	 34.064.347,91	 34.064.347,91	

7	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	 6.006.294,64	 6.006.294,64	

8	 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	 20.584.000,00	 20.584.000,00	

9	 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	 264.842,37	 264.842,37	

Γενικά	Σύνολα	 60.919.484,92	 60.919.484,92	
Πίνακας	24	:	Έξοδα	Οικονομικού	Έτους	2016	
	

			Διάγραμμα	7	:	Εμφάνιση	Εσόδων	-	Εξόδων	Οικονομικού	Έτους	2016	
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