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Περίληψη   
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αναγκαίων πληροφοριών που 

αφορούν και περιγράφουν, την εξέλιξη του Δήμου Κεφαλλονιάς με τη χρήση δημοσιευμένων 

στοιχείων, ισολογισμών, του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και μέσω της εφαρμογής 

αριθμοδεικτών πάνω σε δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του δήμου.  

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Δήμος, Εξέλιξη, Κεφαλλονιά, ισολογισμός, αριθμοδείκτες, επιχειρησιακό πρόγραμμα, άξονες 

ανάπτυξης, στρατηγική 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis aims to highlight the necessary information concerning the evolution of the 

Municipality of Kefallonia using the published data, balance sheets, the operational program, as well 

as by applying indexes on published financial data of the municipality. 

 

Keywords: 

Municipality, Evolution, Kefallonia, Balance Sheet, Numbers, Operational Program, Development 

Axes, Strategy 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η παρούσα ερευνητική πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη στοιχείων που θα 

καθοδηγήσουν τον αναγνώστη με πληροφοριακή πληρότητα στη διαμόρφωση της εικόνας 

του Δήμου Κεφαλλονιάς.  

 

Για το σκοπό αυτό επισκέφτηκα το οικονομικό τμήμα του Δημαρχείου Κεφαλλονιάς, στην 

πόλη του Αργοστολίου, και έπειτα αναζήτησα δημόσια έγραφα από τους διαδικτυακούς 

τόπους τόσο του Δήμου Κεφαλλονιάς, όσο και από το υπουργείο εσωτερικών, από όπου 

αντλήθηκαν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, τόσο για τη παρούσα όσο και τη 

παρελθοντική εικόνα του Δήμου.  

 

Προκειμένου να γίνουν αντιληπτές, η διάσταση τόσο του χώρου , όσο και του χρόνου, αλλά 

και του ανθρώπινου παράγοντα που επηρεάζει, αλλά και από την οποία επηρεάζεται, η 

εξέλιξη ενός δήμου, κάθε κεφάλαιο της εργασίας απευθύνεται σε έναν διαφορετικό άξονα 

μελέτης του ίδιου θέματος. Την εξέλιξη του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

 

 Αρχικά κρίθηκε σημαντική, η παρουσίαση του τόπου της νήσου Κεφαλλονιάς, που ξεκινά 

με μια συνοπτική ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, της ιστορίας, των 

κατοίκων και της οικονομίας της.  

Έπειτα, γίνεται παρουσίαση της έννοιας του δήμου, καθώς και της διαμόρφωσης αυτού με 

την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και της διάρθρωσης της εξουσίας και τον 

ευθηνών που προκύπτουν από τη νέα του δομή. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία η παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος, ενός 

θεσμού που αποτελεί μία βασική προσθήκη στην οργάνωση, έννοια, και τέλος λειτουργία 

του δήμου, τόσο στο καθημερινό όσο και στο μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, βαδίζοντας 

σε συγκεκριμένους άξονες εξέλιξης. 

Τέλος με την χρήση οικονομικών αριθμοδεικτών έγινε μια προσέγγιση στην οικονομική 

εικόνα του δήμου. Χρησιμοποιώντας τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών, παράχθηκαν 

κάποια συμπεράσματα μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να διακρίνει τον χαρακτήρα αλλά 

και ψήγματα από μελλοντικές εκδοχές του δήμου στην πορεία του με όραμα την «..ανάδειξη 

της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις1». 

 

                                                      
1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κεφαλλονιάς, έτη 2013-2014 

http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

1.1 Μια σύντομη αφήγηση της ιστορίας. 

Λειτουργώντας σα λιμάνι- πέρασμα, μιας και δεν είχε πολλές καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, αλλά όντας πλούσια σε ξυλιά (κεφαλλονίτικη ελάτη), η γνωστή σε εμάς, νήσος 

Κεφαλλονιά άλλαξε πολλές φορές κατοίκους, με τους κατακτητές να επιβάλλονται στους 

κατεκτημένους. Με την κυριολεκτική έννοια αλλά και  μέσα από τις επιρροές της κουλτούρας 

και του τρόπου ζωής. 

Πρώτος από τους ιστορικούς συγγραφείς που αναφέρει το όνομα Κεφαλληνία είναι ο 

Ηρόδοτος, η προηγούμενη ονομασία του νησιού Σάμος ή Σάμη έχει χαθεί πριν από αυτή την 

αναφορά, χωρίς να γνωρίζουμε το πότε, και πλέον ονομάζεται Κεφαλλονιά. Σύμφωνα με το 

Ιστορικό βιβλίο «Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας» του συγγραφέα Ευστάθιου Λιβιεράτου, 

Διδάκτορος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου, η ονομασία του νησιού προήλθε από 

το πελασγικό φύλο που κατοικούσε την ορεινή Ακαρνανία, συγγενικό των Τηλεβοών και των 

Ταφίων, και πιο συγκεκριμένα από τις κορυφές (κεφαλών) των βουνών όπου κατοικούσαν , 

μιας και ήταν ορεσίβιος λαός. Έπειτα αυτό το όνομα έγινε γνωστότερο καθώς οι Κεφαλήνες 

εξαπλώθηκαν με την κατάκτηση του νησιού Τάφου (Κεφαλληνίας) από τον βασιλιά Κέφαλο 

και τους απογόνους του2. 

Μάλιστα, το όνομα αρχικά γραφόταν «Κεφαληνία», ίσως και λόγω της πίστης ότι πήρε 

το όνομα από τον ίδιο τον Κέφαλο, ενώ ο Όμηρος μάλλον για λόγους μέτρου στην Οδύσσεια 

και Ιλιάδα αναφέρεται στους «Κεφαλλήνες».  

                                                      
2 «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» του συγγραφέα Ευστάθιου Κ. Λιβιεράτου Διδάκτορος 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου. 
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Εικόνα 1: Χάρτης της Κεφαλονιάς, Κριστόφορο Μπουοντελμόντι, 14203 

Υπάρχουν στοιχεία ότι η Κεφαλλονιά κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή. Οι 

πρώτοι γνωστοί κάτοικοι ήταν Λέλεγες, οι οποίοι κατοίκησαν το νησί την εποχή του 15ου αι. 

π.Χ., φέρνοντας μαζί τους τη λατρεία του Ποσειδώνα. Την εποχή του χαλκού, ένας άλλος 

αρχαίος Ελληνικός λαός, οι Ταφίοι ή Τηλεβόες είχαν εγκατασταθεί στην γύρω θάλασσα, και 

κατοικούσαν στο νησί, ή διατηρούσαν εμπορική βάση στο νησί και συναλλάσσονταν στενά 

με τους κατοίκους του νησιού.  

Κατά την αρχαιότητα άκμασαν τέσσερις πόλεις, οι οποίες ήταν ανεξάρτητα κράτη: η 

Κράνη, οι Πρόννοι, η Σάμη και η Πάλη. 

Το νησί κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και κατά το μεσαίωνα αποτέλεσε τμήμα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπήρξε μάλιστα και έδρα του Θέματος της Κεφαλληνίας, που 

περιλάμβανε και τα γειτονικά νησιά του Ιονίου. Κατακτήθηκε από τους Νορμανδούς, τους 

                                                      
3 https://el.wikipedia.org/wiki/Κεφαλονιά 
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Ενετούς και για λίγα χρόνια από τους Οθωμανούς. Επανήλθε στην κυριαρχία της Βενετίας 

μέχρι το 1797, οπότε την κατέλαβαν οι Γάλλοι. Κατά τη σύντομη γαλλική κατοχή, ο λαός του 

νησιού εξεγέρθηκε, επηρεασμένος από τη Γαλλική Επανάσταση και ανέτρεψε το φεουδαρχικό 

καθεστώς, το οποίο αποκαταστάθηκε με το Ιωνικό Κράτος, το οποίο ήταν υπό την επιρροή 

διαφόρων δυνάμεων, εκ των οποίων η βρετανική επιρροή έφερε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. 

Οι Βρετανοί επένδυσαν στην υποδομή του νησιού, το οδικό δίκτυο, γέφυρες και λιμάνια, ενώ 

έκαναν και δραστικές περικοπές στην δημοκρατία που είχαν εφαρμόσει οι Γάλλοι με το 

σύνταγμα τον Επτανήσων και την κατάργηση του Libro de Oro. Το 1864 ενώθηκαν τα 

Επτάνησα με το Βασίλειο της Ελλάδος.4 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου το νησί κατέλαβαν, για μικρό χρονικό 

διάστημα, οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις. 

Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καταλήφθηκε αρχικά από τους Ιταλούς, που απέβλεπαν 

στην ενσωμάτωση της Επτανήσου στην Ιταλία καθιερώνοντας νομισματική και οικονομική 

ένωση. Με την ιταλική συνθηκολόγηση, το 1943, οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κεφαλονιά όπου 

μετά από μεγάλη μάχη με τα Ιταλικά στρατεύματα, εκτέλεσαν τους περισσότερους από 

αυτούς. Στην Κεφαλονιά αναπτύχθηκε ισχυρό κίνημα Αντίστασης από το ΕΑΜ, ενώ κατά την 

περίοδο του Εμφυλίου δόθηκαν πολλές μάχες μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και των 

ανταρτών, που δρούσαν στο νησί μέχρι τα τέλη του 1949. 

Σημαντική ιστορική περίοδος για τη Κεφαλονιά ξεκινά το έτος 1953, όταν 

ισοπεδώθηκαν όλα σχεδόν τα οικήματα του νησιού λόγω ισχυρών σεισμικών φαινομένων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1951 η Κεφαλονιά αριθμούσε 47.369 κατοίκους. 

Στην απογραφή του 1961, την πρώτη μετά τους σεισμούς, ο πληθυσμός είχε μειωθεί κατά 

σχεδόν 16% φτάνοντας τους 39.793 μόνιμους κατοίκους. Στην δεκαετία που ακολούθησε η 

εσωτερική μετανάστευση αυξήθηκε, ενώ αρκετοί κάτοικοι από φτωχότερα μέρη της Ελλάδος 

εγκαταστάθηκαν στο νησί. Σχετικά αργά αναπτύχθηκε ο τουρισμός στο νησί καθώς οι 

Κεφαλλονίτες είχαν έσοδα από τη ναυτιλία, τον παραδοσιακά ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα 

και το συνάλλαγμα.  

                                                      
4 https://el.wikipedia.org/wiki/Κεφαλονιά 
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Ο Ιόνιος πληθυσμός, και οι κεφαλλονίτες έχουν τη φήμη ως ιδιαίτεροι χαρακτήρες, με 

έντονα πολιτισμικά στοιχεία, μουσικότητα στη γλώσσα και το γνωστό τους ταπεραμέντο, που 

πλάστηκε από τις ιστορικές συγκυρίες και την επαφή με τόσες διαφορετικές κουλτούρες.  

 

1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά & Γεωμορφολογία5 

Ακολουθεί μια παρουσίαση των Βασικών Χαρακτηριστικών και της Γεωμορφολογίας 

του τόπου. 

Η Κεφαλονιά είναι το έκτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας και το μεγαλύτερο του Ιονίου 

Πελάγους. Έχει συνολική έκταση 781 τ.χλμ. και ακτογραμμή μήκους 254 χλμ. Βρίσκεται 

απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου, νότια της Λευκάδας και βόρεια της 

Ζακύνθου. 

Είναι κατ’ εξοχήν ένα ορεινό νησί, με μεγάλο κάθετο διαμελισμό. Μεγαλύτερο βουνό 

του νησιού είναι ο Αίνος (με τη κορυφή του το Μεγάλο Σωρό 1628μ. η ψηλότερη στα 

Επτάνησα), ο οποίος απλώνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού με διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ. 

Την ίδια σχετικά διεύθυνση ακολουθούν και οι προεκτάσεις του Αίνου. Η Ανατολική πλευρά 

του Αίνου είναι γεμάτη από έλατα του είδους: Κεφαλληνιακή Ελάτη –  Abies Cephalonica, 

ενώ υπάρχει και μεγάλη βλάστηση θαμνοειδών. Στο νησί σχηματίζονται δύο χερσόνησοι, προς 

Βορρά της Ερίσου - ορεινή στο μεγαλύτερο μέρος της – και Δυτικά της Παλικής, πεδινή και 

η πιο εύφορη της Κεφαλονιάς. 

Το νησί παρουσιάζει περιορισμένο θαλάσσιο διαμελισμό. Στο βορειοανατολικό τμήμα 

σχηματίζονται οι κόλποι της Σάμης και της Αντίσαμου, στο βορειοδυτικό ο κόλπος του 

Αργοστολίου και στο νότιο ο όρμος του Λουρδά. Οι ακτές του νησιού είναι ψηλές και 

βραχώδεις, μάλιστα στη δυτική μεριά είναι απότομες και δύσκολα προσβάσιμες. Τα παράκτια 

ρήγματα των δυτικών ακτών της Κεφαλονιάς αποτελούν το όριο της ζώνης της 

υφαλοκρηπίδας των Επτανήσων και της χώρας.  

 

                                                      
5 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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1.2.1  Κλίμα  

Το κλίμα είναι γενικά εύκρατο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου  

μεσογειακού τύπου, δηλαδή με ξηρό καλοκαίρι και με βροχερό και ήπιο χειμώνα. Η χλωρίδα 

και η πανίδα είναι ιδιαίτερα πλούσιες ενώ πολλά σπάνια είδη του ζωικού βασιλείου βρίσκουν 

καταφύγιο στο νησί.  

 

1.2.2 Γεωλογικοί σχηματισμοί και σπήλαια  

Γεωλογικά έχει υποστεί συνεχείς αλλαγές λόγω του τεκτονικού του εδάφους της. Το 

ορόσημο της έντονης σεισμικής της δραστηριότητος τοποθετείται στον Αύγουστο του 1953.  

Χαρακτηριστικό της Κεφαλονιάς είναι οι ιδιόμορφοι γεωλογικοί σχηματισμοί που 

οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα. Στην είσοδο του λιμανιού του Αργοστολίου, στο ακρωτήριο 

των Αγίων Θεοδώρων, οι Καταβόθρες οφείλονται σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Πρόκειται για 

υπόγεια τούνελ, όπου εισχωρούν τα θαλασσινά νερά για να ακολουθήσουν τη διαδρομή κάτω 

από τη θάλασσα και τα βουνά και να καταλήξουν στη Σάμη.   

 

1.2.3 Σεισμολογικά Στοιχεία  

Η Κεφαλονιά θεωρείται ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή με πολλές σεισμικές εστίες, ως 

επί το πλείστον υποθαλάσσιες. Το νησί, βρίσκεται στην παρυφή του κυρτού μέρους του 

ελληνικού τόξου, όπου εκδηλώνονται οριζόντιες συμπιεστικές δυνάμεις, προϊόν της 

σύγκλισης μιας ωκεάνιας λιθοσφαιρικής πλάκας και μιας ηπειρωτικής λιθοσφαιρικής πλάκας.   

 

1.2.4 Οικονομία  

Η οικονομία του νησιού βασίζεται κυρίως στα γεωργικά προϊόντα (σταφύλι, κρασί, 

μέλι, λάδι, σύκα), στα κτηνοτροφικά προϊόντα, στην αλιεία και τα τελευταία χρόνια στον 

τουρισμό. Χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα είναι το μικρό μέγεθος των 

εκμεταλλεύσεων, ο μικρός βαθμός εκμηχάνισης της παραγωγής και η χαμηλή 



 

10 

 

παραγωγικότητα. Η γεωργική γη δέχεται έντονες πιέσεις από την τουριστική δραστηριότητα 

και την οικιστική ανάπτυξη. Τα βασικά γεωργικά προϊόντα της Κεφαλονιάς είναι το λάδι και 

το κρασί. Υπάρχουν σειρά προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (π.χ. κρασιά «Ρομπόλα»), καθώς και προϊόντα που μπορούν να τύχουν 

πιστοποίησης (τυροκομικά Κεφαλονιάς). 

 

 

 

1.3 Διαχείριση Αποβλήτων 6 

Στην Κεφαλλονιά λειτουργεί θεσμοθετημένος Φορέας Διαχείρισης Στέρεων 

Αποβλήτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, με την επωνυμία ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δήμου Ιθάκης.  Ο ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνος για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

Διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ, στο σύστημα συλλογής συγκέντρωσης αποβλήτων (σύμμεικτων & 

ανακυκλώσιμων) τη βιολογική προεπεξεργασία των αποβλήτων και βιολογικής ιλύος 

(μηχανική).  

Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων  

▪ 1 εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στο 

οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος της βιοξήρανσης.   

▪ 2 μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού  

▪ 1 ΧΥΤΑ   

                                                      
6 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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1.4 Πληθυσμός & Δημογραφικά Χαρακτηριστικά7 

 

  

 

                                                      
7 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 

 

    

  Πληθυσμός  

1991  

Πληθυσμός  

2001  

Πληθυσμός 2011  

Ελλάδα   10.259.900   10.964.020   10.815.197   

Περ. Ιονίων Νήσων   189.430   212.984   207.855   

Δήμος Κεφαλλονιάς  

(νησιωτική επικράτεια)  

29.392   36.404   35.801   

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΑΡΡΕΝΕΣ  ΘΗΛΕΙΣ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΙΜΟΥ  

ΠΛΗΘ./ΚΜ²  

ΕΛΛΑΔΑ   10.815.197  

  

5.303.690   5.484.000   81,96  

ΠΕΡ.ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ   

207.855   102.020   104.450   90,10   

ΔΗΜΟΣ  

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   

35.801  

  

17.865   17.936   45,52  

http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
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1.5  Ηλικιακή Σύνθεση Πληθυσμού8 

Πηγή: Ελλ. Στατιστική Αρχή, Απογραφή 2001 

 

 

 

                                                      
8 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2,  ΔΗΜΟΣ 

2.1 Έννοια του δήμου 

 

  Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την έννοια του Δήμου. Με μια αναζήτηση σε ένα 

εννοιολογικό λεξικό μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η έννοια δήμος μπορεί να αφορά μια 

εδαφική έκταση που κατοικείται, περιοχή, χώρα ή μια διοικητική περιφέρεια, εδαφικό 

διαμέρισμα.9 Ταυτόχρονα όμως κουβαλά και την έννοια του πλήθους των ανθρώπων ως οι 

κάτοικοι μιας περιοχής, ο πληθυσμός ο λαός, το πλήθος, αλλά και την έννοια του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, την συνέλευση του λαού, του λαού ως θεσμικό όργανο της 

πολιτείας.  

Στην Ελλάδα ο δήμος αποτελεί πρωτοβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ). Σε άλλες χώρες οι α΄ βάθμιοι ΟΤΑ αναφέρονται αδιακρίτως ως κοινότητες (π.χ. 

γαλλική commune, ιταλική comune, γερμανική Gemeinde/Kommune κλπ). 

Λόγω της οικονομικής οπτικής με την οποία εξετάζουμε την έννοια του δήμου, 

προκειμένου να μελετήσουμε την ανάπτυξη του δήμου Κεφαλονιάς, θα σταθούμε στο κομμάτι 

της διοικητικής περιφέρειας και συγκεκριμένα, όπως εμφανίζεται στο ψηφιακό αρχείο του 

ΥΠ.ΕΣ.10  

«Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα και αποτελούν τον 

Πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπέρ των δήμων συντρέχει το τεκμήριο 4 διοίκησης 

των Τοπικών υποθέσεων. Η Εδαφική περιφέρεια κάθε δήμου που συνιστάται με το 

‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’ Αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων 

ΟΤΑ. Οι Δήμοι και οι κοινότητες, Που συνενώθηκαν με το ν.2539/1997, Αποτελούν τοπικές 

κοινότητες του νέου δήμου που δημιουργήθηκε με τις διατάξεις του ν.  3852/  2010,  Εφόσον 

έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 Κατοίκους και δημοτικές κοινότητες, Εφόσον έχουν πληθυσμό 

μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.»11 

                                                      
9 http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/lemma.html?id=58%CF%89 
10 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf 
11 

http://web.archive.org/web/20100705024807/http://www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEK

A87_07062010.pdf 
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Όπως είναι σαφές από τα στοιχεία αυτά, η διαμόρφωση της παρούσας έννοιας του 

δήμου όπως θα την εξετάσουμε, πήρε την τελευταία μορφή με την εφαρμογή του Καλλικράτη, 

που έφερε αρκετές αλλαγές στη μέχρι τότε διαμόρφωση της Τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της παρούσας οργανωτικής δομής και διάρθρωσης 

του δήμου, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη όψη της ανάπτυξης του δήμου Κεφαλονιάς, 

παραθέτω παρακάτω στοιχεία, από δημόσια έγραφα όπου φαίνεται καθαρά, η φύση και 

λειτουργεία του δήμου. 

 Καθώς και στοιχεία  από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, μια εκτενή εργασία 

που δημιουργήθηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη , όπου γίνεται εκτενή 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του δήμου  και θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 3. 

 

 

 2.2 Δομή Και Λειτουργία Της Τοπικής Και Περιφερειακής Δημοκρατίας12 

 

2.2.1 Διοίκηση του δήμου 

 

Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την 

επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό 

έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες 

έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 –5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό 

από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε 

δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους, 

τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες 

(30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες 

έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με 

πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατό πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, 

                                                      
12 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και 

άνω κατοίκους.  

 

 

2.2.2 Μονοπρόσωπα Και Συλλογικά Αιρετά Όργανα Του Δήμου Κεφαλλονιάς13  

 

Ακολουθεί μια εκτενέστερη παρουσίαση των αιρετών οργάνων του δήμου: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου, έχει κάθε 

είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.  

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 αποτελείται σήμερα από 41 

Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια με εξαίρεση τη θητεία της δημοτικής 

αρχής που εκλέχθηκε για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές της 7ης & 14ης Νοεμβρίου 

2010, η οποία λήγει στις 31/8/2014.  

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς αποτελείται από 9 δημοτικούς 

συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν 

στις παρατάξεις της μειοψηφίας.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς αποτελείται από 9 δημοτικούς 

συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας 

είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.  

  Η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από άρθρο 76 Ν. 3852/2010 

(Καλλικράτης) είναι ένα σημαντικό Θεσμοθετημένο όργανο όπου μπορεί να σφυρηλατείται 

μια ενότητα στους στόχους και στη λύση των προβλημάτων ενός Δήμου. Δίνει ένα βήμα στους  

κοινωνικούς  εταίρους, στους  φορείς  αλλά και στους απλούς δημότες,   για να μπορούν από 

κοινού με τη Δημοτική Αρχή  να καταγράφουν και να δρομολογούν   λύσεις  στα μικρά και 

μεγάλα ζητήματα που  απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.  

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την 

επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

του τουρισμού και την προβολή του δήμου και απαρτίζεται από αιρετούς καθώς και 

εκπροσώπους συλλογικών φορέων και πολίτες. 

                                                      
13 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Έργο του Συμπαραστάτη είναι η παροχή των υπηρεσιών του συμπαραστάτη του 

δημότη και της επιχείρησης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Κεφαλλονιάς όπως αυτά 

προσδιορίζονται επακριβώς στη διάταξη του άρθρου 77 του Ν 3852/2010.  

 

 

2.2.3 Εποπτεία – Συντονισμός Υπηρεσιών14   

 

Το Δήμαρχο Κεφαλλονιάς επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος, και 

στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ ύλην (άσκηση εποπτείας 

συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

και ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες).  

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτικών ενοτήτων εποπτεύονται 

συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο που ορίζεται με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου. 

Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των 

θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείμενης 

θεματικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων 

διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει το κεντρικό αυτοτελές τμήμα 

Διοικητικών υπηρεσιών).  

  Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με το Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετησίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων 

δράσης του Δήμου.  

Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία 

Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειμένου αυτά:   

• να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται 

για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές 

υπηρεσίες,   

                                                      
14 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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• να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 

κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των 

πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία,   

• να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν 

ζητηθεί από τους πολίτες και να μεριμνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες.  

 

 

2.2.4 Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων (διοικητικών ενοτήτων) 15 

 

Ο Προϊστάμενος μιας Διοικητικής Ενότητας ευθύνεται έναντι του αμέσως 

υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των 

λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας 

τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου 

με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής 

ενότητας:  

 1. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το τμήμα 

Προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας 

καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες.  

2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 

ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.  

3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον 

υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.  

4. Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά 

τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.   

5. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής 

ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές 

ανάγκες.  

                                                      
15 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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6. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, 

μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.  

7. Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσεις της διοικητικής 

ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές 

υπηρεσίες.  

8. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής 

μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή 

υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  

9. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο 

του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον 

απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.  

10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 

κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά έγγραφα 

και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά 

επιπέδου.  

11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 

διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.  

12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις 

παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα 

ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.  

13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου ή των 

νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου.  

14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της 

διοικητικής ενότητας.  

15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.   

16. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες 

της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών 
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διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής 

ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

  2.2.5 Διάρθρωση, Δραστηριότητες & Διαδικασίες Των Υπηρεσιών Του Δήμου16 

  

Η οργανωτική δομή του Καλλικρατικού Δήμου Κεφαλλονιάς αποτυπώνεται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας βάσει της 435/2011 Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012). Στην ίδια απόφαση περιγράφονται 

αναλυτικά οι αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης, Τμήματος, γραφείου και Αυτοτελούς 

υπηρεσίας.   

Συγκεντρωτικά οι οργανικές μονάδες του Δήμου είναι:  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  10  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

28  

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ  5  

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ -  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

3  

  

                                                      
16 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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17 Σε κάθε οργανική μονάδα ορίζεται προϊστάμενος για το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο. 

 

 

                                                      
17http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 

  

http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
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18   

2.2.6 Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Και Ιδιωτικού Δικαίου Του Δήμου Κεφαλλονιάς   

  

     Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ19 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς συστάθηκε στις 14 Ιουνίου του 

2011, διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελεί ουσιαστικά καθολικό 

διάδοχο των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάση του Ν. 

3852/2010. 

Σκοπός λειτουργίας και αντικείμενα δραστηριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών 

που αφορούν τους ακόλουθους τομείς : Αθλητισμού Πολιτισμού και Πολιτιστικής ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος, Έρευνας & Τεχνολογίας, Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο 

                                                      
18 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 

 
19 http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/kinofelis-epicheirisi-dimou-kefallonias-

k.e.di.ke.php 

http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
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αντικείμενο που αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε 

περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. 

     Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας - Ο.Κ.Α.Π20 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από δεκαπενταμελές Συμβούλιο, σκοπός του Οργανισμού 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η οργάνωση 

λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στους ακόλουθους 

τομείς: 

α) Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής 

β) Προώθησης της Απασχόλησης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων και Ευπαθών 

Ομάδων 

γ) Παιδείας (Βιβλιοθήκες, δημιουργική απασχόληση παιδιών κλπ.) 

δ) κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό του Νομικού Προσώπου και 

αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν 

εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους κατά το Ν. 

3463/2006 ή τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το Ν. 3852/2010 και ασκούνται 

αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου και όσες εξαιρούνται με οποιαδήποτε νομοθετική 

ρύθμιση. 

 

Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης21 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α. 

Κεφαλλονιάς) είναι ένα νεοσύστατο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς 

χαρακτήρα που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α.. Το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο της Δ.Ε.Υ.Α. αποτελείται από τον ιδρυτικό νόμο «Περί κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και η λειτουργία της διέπεται από τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.  

                                                      
20 http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/organismos-kinonikis-allilengyis-pedeias---

o.k.a.p.php 
21 http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/dimotiki-epicheirisi--ydrevsis-ke-apochetevsis-

dimou-kefallonias.php 
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Σκοπός της επιχείρησης είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του 

κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, εμφιάλωσης νερού 

και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Κεφαλλονιάς.   

 

Φορέας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων22 

 

Η Εταιρία Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α. Ε. 

(ΟΤΑ)αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς, μοναδικοί μέτοχοι στην επιχείρηση είναι οι Δήμοι 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης (με ποσοστό 99,8% ο Δήμος Κεφαλονιάς και 0,2% ο Δήμος 

Ιθάκης).Σκοπός  της Επιχείρησης είναι η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ που βρίσκεται στην περιοχή 

ΠΑΛΩΣΤΗ Ζόλων και είναι ιδιοκτησία της ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ σύμφωνα με όλες τις 

σύγχρονες προδιαγραφές. 

 

Άλλα νομικά πρόσωπα του δήμου είναι: 

 

Δημοτικό Γηροκομείο,  

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,  

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

 

 

 

2.2.7 Συστήματα Διαχείρισης και  Λειτουργίας23   

   

Τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνει ριζικές 

αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Η εφαρμογή μεθόδων που μέχρι πριν 

λίγα χρόνια αποτελούσαν «εργαλεία» του ιδιωτικού τομέα κατ΄ αποκλειστικότητα, σήμερα 

χρησιμοποιούνται και στον δημόσιο τομέα. Τέτοια εργαλεία είναι τα Συστήματα Διαχείρισης 

Ποιότητας, μοντέλα αριστείας, συστήματα δεικτών, επιχειρησιακά σχέδια, οργανωτικός και 

                                                      
22 http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/foreas-diacheirisis-stereon-apovliton.php 
23 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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λειτουργικός ανασχεδιασμός, κ.α. Χαρακτηριστικά δείγματα που αποδεικνύουν τα παραπάνω 

είναι ότι:  

• Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF/ΚΠΑ), το πρότυπο ειδικά για την βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα αναπτύχθηκε 

κατά τα πρότυπα του EFQM (European Foundation of Quality Management), 

δηλαδή το πρότυπο της Επιχειρηματικής Αριστείας.  

• Ο Νόμος 3230/2004 εισάγει στη Δημόσια Διοίκηση όρους και έννοιες όπως  

«Διοίκηση μέσω στόχων», «Μέτρηση Αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας», 

«Στρατηγική Διοίκηση», μία ορολογία η οποία πηγάζει από τα συστήματα ποιότητας και τις 

πλέον «προχωρημένες» μεθόδους και τεχνικές του σύγχρονου management.  

  

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει πιστοποιηθεί αναφορικά με τη Διαχειριστική του Επάρκεια 

ως προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο προβλέπεται μεταβολή του θεσμικού πλαισίου περί επάρκειας 

(διοικητική επάρκεια – τεχνική εμπειρογνωμοσύνη), συνεπώς στους στρατηγικούς στόχους 

του προγράμματος πρέπει να είναι σαφής ο προσανατολισμός για την προετοιμασία του 

διοικητικού μηχανισμού προς αυτή την κατεύθυνση.  

Επιπλέον ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει προχωρήσει στην προκαταρκτική φάση 

προετοιμασίας οργανικών του μονάδων για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου αξιολόγησης 

και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης πρόκειται στο πρώτο εξάμηνο του 2013 να εντάξει πλήρως στο CAF τρεις 

υπηρεσίες και να προετοιμάσει τις υπόλοιπες.   

 

 2.2.7.1 Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα24 

 

  Ο Δήμος Κεφαλλονιάς εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για την τήρηση 

των οικονομικών καταστάσεων του και αυτών των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών του 

Προσώπων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν και οι λύσεις που δίνονται για το Δήμο 

αφορούν:  

                                                      
24 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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 Στη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και 

Αποτελέσματα Χρήσεως) που επιτρέπει την απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου και δίνει την δυνατότητα σύγκρισης δημοσιευμένων στοιχείων  

 Στην άμεση, αξιόπιστη και ακριβή πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων και 

μεγεθών του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή είναι σε θέση να γνωρίζει:   Ανά πάσα στιγμή τα 

πάγια στοιχεία, τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της.  

 Ανά μονάδα χρόνου τα αποτελέσματα που πέτυχε από τις οικονομικές της 

δραστηριότητες   

 Ανά υπηρεσία το κόστος λειτουργίας της και το αποτέλεσμα που πέτυχε   

 Στο σωστό προγραμματισμό των πληρωμών και εισπράξεων για την υλοποίηση των 

έργων  

 Στον καλύτερο δυνατό οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο του Δήμου και 

των Νομικών του Προσώπων εκ μέρους των οργάνων τους.  

  

2.2.8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα25 

  

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς εφαρμόζει τη νομοθεσία περί δημοσιότητας των πράξεων του 

στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – Ιστοσελίδα www.kefallonia.gov.gr και στην 

εσωτερική του λειτουργία χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Genesis  SingularLogic που 

απευθύνονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως: Δημοτολόγιο, Εκλογικοί 

Κατάλογοι, Μητρώο Αρρένων, Πρωτόκολλο, Λογιστική, Ενιαία οικονομική διαχείριση, ΤΑΠ, 

Τέλη, εισφορές, HRMS. Η ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία στις κεντρικές υπηρεσίες 

του Δήμου γίνεται με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και η φιλοξενία της ιστοσελίδας.   

   

  

                                                      
25 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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2.2.9 Ανθρώπινο Δυναμικό   

  

 Η δυνατότητες του δήμου κρίνονται από την δυναμική του ανθρώπινου παράγοντα που τον 

απαρτίζει. Έτσι, κρίνεται σημαντική η συνοπτική παρουσίαση του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου, με κριτήριο την μέχρι τώρα πιστοποιημένη εκπαιδευτική του εμπειρία στις διάφορες 

ειδικότητες και επίπεδα.  

 

2.2.9.1 Τακτικό Ανθρώπινο Δυναμικό Κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 26 

 

  

                                                      
26 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 



 

27 

 

2.2.9.2 Τακτικό Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορίας Π.Ε. Κατά Κλάδο- Ειδικότητα  

  

 27 

  

 * Το αποσπασμένο προσωπικό δεν προσμετράται στην πραγματική δύναμη του Δήμου.  

 

                                                      
27 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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2.2.9.3 Τακτικό Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορίας Τ.Ε. Κατά Κλάδο- Ειδικότητα 

 28 

  

* Το αποσπασμένο προσωπικό δεν προσμετράται στην πραγματική δύναμη του Δήμου.  

 

  

                                                      
28 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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2.2.11 SWOT  Ανάλυση – Εσωτερικό  Περιβάλλον Δήμου Κεφαλλονιάς29 

Πίνακας ανάλυσης τύπου  SWOT (Strength  Weakness  Opportunity  Threats)

  

                                                      
29 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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2.3 Η Αποστολή, το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου (ΕΠΙΠΕΔΟ NUTS III)30  

  

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί 

αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η δημοτική 

αρχή διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, 

συνεπικουρούμενη από τα Νομικά Πρόσωπα που συστήνει ή/ και συμμετέχει.   

  

 

2.3.1 Η αποστολή του Δήμου Κεφαλλονιάς31  

  

Αποστολή  του Δήμου Κεφαλλονιάς  είναι:  

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με 

σκοπό την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου Κεφαλλονιάς».  

  

Το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής 

κατάστασης τόσο της περιοχής ευθύνης του όσο και του ίδιου του Δήμου ως Ο.Τ.Α., για την 

περίοδο υπό εξέταση, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα 

επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα του 

Δήμου Κεφαλλονιάς είναι:  

  

«Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις».  

  

                                                      
30 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
31 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Για την υλοποίηση του ανωτέρω οράματος, ο Δήμος Κεφαλλονιάς εκπονεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2013-2014, στο οποίο αναλύεται αφενός, η υφιστάμενη 

κατάσταση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και αφετέρου, η 

στρατηγική που θα εφαρμόσει ο Δήμος για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.   

  

Το στρατηγικό σχέδιο, παρά τον βραχυπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα (όπως 

τεκμηριώνεται στο Εισαγωγικό Κεφάλαιο), στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 

ευκαιριών του Δήμου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και κινδύνων/ περιορισμών 

που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς.  

  

Οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες υιοθετούνται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κεφαλλονιάς καθώς και για την 

εκπλήρωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου αφορούν στις εξής:  

  

 Κινητοποίηση των τοπικών ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων και 

δυνατοτήτων  

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών  

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς  

 Πολιτισμική ποικιλομορφία  

 Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών  

 Βελτίωση των υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος  

 Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών  

 Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η ανάληψη 

σχετικών πρωτοβουλιών  

 Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του Τουρισμού  
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2.3.2  SWOT  Ανάλυση – Εξωτερικό  Περιβάλλον Δήμου Κεφαλλονιάς 32 

Πίνακας 2.3.1 

 

                                                      
32 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Πίνακας  2.3.2
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Πίνακας 2.3.3 

 

 

  



 

35 

 

 

2.4 Η Στρατηγική του Δήμου – Άξονες και Μέτρα33 (ΕΠΙΠΕΔΟ NUTS III)  

  

  Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και 

πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει τον προσδιορισμό 

των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι 

τοπικής ανάπτυξης) και 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).  

  

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού του 

Δήμου Κεφαλλονιάς απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων:   

  

A. Το επίπεδο Δημάρχου - Δημοτικού Συμβουλίου – Εκτελεστικής Επιτροπής, στο οποίο 

καθορίζεται η Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του 

Δήμου για την τριετία 2011-2014 και  

B. Το επίπεδο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, στο οποίο 

καταρτίζονται τα Σχέδια Δράσης και προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι και δράσεις για την 

επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου.  

  

Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων και Μέτρων με βάσει 

τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού.  

  

Οι προτεινόμενοι Άξονες του Στρατηγικού σχεδίου είναι τέσσερις:  

  

α/α  Περιγραφή  

ΑΞΟΝΑΣ 1  Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής  

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

                                                      
33 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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ΑΞΟΝΑΣ 3   Τοπική Οικονομία και Απασχόληση  

ΑΞΟΝΑΣ 4  Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 

Δήμου  

  

  

Οι τρείς πρώτοι άξονες αφορούν στην ευρύτερη ανάπτυξη του νησιού και ο τέταρτος στην 

εσωτερική βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με σαφείς επιδράσεις στο εξωτερικό 

περιβάλλον.   

Κάθε Άξονας του Στρατηγικού σχεδίου διακρίνεται σε επιμέρους Μέτρα και κάθε Μέτρο 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Στόχους, όπως αναλύονται στους Πίνακες 2.4.1 έως 2.4.5.34  

 

 

 

Πίνακας 2.4.1 

   

                                                      
34 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Πίνακας  2.4.2

 

 

 

 

Πίνακας 2.4.3 
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Πίνακας 2.4.4 

 
 

 

Πίνακας 2.4.5 
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2.4.1 Σημείωση 

 

Τέλος κρίνεται σημαντικό, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις σημειώσεις του επιχειρησιακού 

προγράμματος, να αναφέρουμε ότι : 

 

Η χρονική σύμπτωση της εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (2011) με την εφαρμογή αλλεπάλληλων Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δηλαδή δύο αλληλοσυγκρουόμενων παραμέτρων, έχουν ως 

αποτέλεσμα:35 

Α. Την υπονόμευση της ίδιας της φύσης της μεταρρύθμισης και τον 

αποπροσανατολισμό από τους αρχικούς της στόχους 

Β. Την ανάδειξη της αδυναμίας της διοίκησης του κράτους σε όλα τα επίπεδα να 

υλοποιήσει ταυτόχρονα ριζικές αλλαγές λόγω των μεταρρυθμίσεων με διαρκώς 

μειούμενους πόρους και αυστηρούς περιορισμούς, άρα τον περιορισμό της 

παροχικής και ρυθμιστικής φύσης της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Γ. Την δυσχέρεια τήρησης της Αρχής της Προσαρμοστικότητας της διοίκησης 

καθώς και τη σύγκρουση της αρχής της Καθολικής Υπηρεσίας με το νέο δημοσιονομικό 

πλαίσιο των ΟΤΑ. 

 

 

  

                                                      
35 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια , το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί μία 

βασική προσθήκη στην οργάνωση, έννοια, και τέλος λειτουργία του δήμου. 

Από την οργάνωση της πληροφορίας μέχρι τους σχολιασμούς του για την υφιστάμενη 

κατάσταση του δήμου, τα σχέδια, το όραμα και τη στρατηγική, αντιλαμβανόμαστε ότι μέσω 

αυτού, ο κάθε δήμος μπορεί σε πρώτη φάση να αντιληφθεί της δυνατότητες και της αδυναμίες 

του. Ακόμη και αν η οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους δεν είναι έτοιμη να 

υποστηρίξει στην πλήρη δυναμική του την εξέλιξη των ΟΤΑ, μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος τίθενται κάποια θεμέλια, μία βάση αναφοράς για το κάθε επόμενο βήμα. 

Με το πρόγραμμα Καλλικράτης, και τη συνένωση των προηγούμενων διοικήσεων σε 

μία οι στόχοι των μηχανισμών του δήμου βγαίνουν από το μίκρο-σκοπικό επίπεδο εξέτασης, 

και εξετάζουν τον τόπο ως σύνολο. Έτσι οι ανάγκες πλέον καλύπτονται με σκοπό μία ευρύτερη 

εξέλιξη και όχι τοπικά περιορισμένη, μέσω των παλιών μηχανισμών. 

Παρόλο που ο μάκρο-σκοπικός τρόπος εξέτασης φαίνεται δύσκαμπτος , όλο και 

περισσότερα εργαλεία αναδεικνύονται για να τον εξυπηρετήσουν. Τόσο η χρήση των 

διαδικτυακών τόπων ενημέρωσης και ανάρτησης μιας δημόσιας εικόνας του ΟΤΑ, όσο και η 

πιο καθολική και συνενωμένη δομή του, από 8 διαφορετικά κέντρα (7 Δήμοι & 1 κοινότητα) 

σε ένα, μπορούν να αναδειχθούν σαν εργαλεία, για τον επαναπροσδιορισμό της πορείας  του 

δήμου, της νήσου Κεφαλληνίας.  

Έτσι στην πορεία του δήμου, με τη βοήθεια και συμπαράσταση των δημοτών και των 

ενεργών υπαλλήλων του δήμου διαμορφώνεται το νέο τερέν για την ανάπτυξη. 

Όσα  προαναφερθέντα, θα γίνουν σαφή με την εκτενέστερη παρουσίαση και αναφορά 

στο τρόπο δημιουργίας του επιχειρησιακού προγράμματος, το σχεδιασμό του, και τους 

πυλώνες πληροφορίας και ανάλυσης που αυτό περικλείει. 
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3.1 Οι στόχοι 

Στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τομείς 

αρμοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 

 

3.2 Το περιεχόμενο  

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική 

περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική 

μέριμνα κοκ).  Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής 

της οργάνωσης και λειτουργίας. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις των Νομικών 

Προσώπων που εποπτεύει ο Δήμος.  

 

3.3 Σκοπός Του Προγράμματος (όπως θεσπίστηκε από το νομοθέτη)36  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως θεσπίστηκε με το ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και το ν. 

3852/2010 (νέα πενταετής διάρκεια) αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης 

των πολιτικών του, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

του ικανότητας. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων και πρόγραμμα για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού 

χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου των ζητημάτων που 

απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 

                                                      
36 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της 

αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού.  

γ. Αποτελεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των νομικών 

προσώπων:  

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και 

αναλύεται αφενός μεν στο πενταετές πρόγραμμα δράσης (το παρόν έχει διάρκεια 1,5 

έτους), αφετέρου δε στα ετήσια προγράμματα δράσης όλων των δημοτικών υπηρεσιών 

και των νομικών προσώπων.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των νομικών 

προσώπων: Με τη σύνταξη των ετήσιων προγραμμάτων δράσης εξειδικεύεται το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου. Με αυτή τη 

διαδικασία επιμερίζονται οι δράσεις του προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.  

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής 

του συμμετέχουν συλλογικά όργανα του Δήμου, υπηρεσίες, κοινωνία και φορείς με 

σαφώς καθορισμένο τρόπο. 

 

 

3.4 Διάρθρωση Του Προγράμματος Του Δήμου Κεφαλλονιάς 2013-201437 

 

 

  Με βάση την Υπουργική απόφαση 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ Β΄534/13-04-2007), όπως 

τροποποιήθηκε από την Υπουργική απόφαση 5694/03-02-2011, καθορίστηκε το περιεχόμενο 

και η δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια :  

                                                      
37 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός  

Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

 

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο2.1: Στόχοι και δράσεις  

Κεφάλαιο2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων (Ειδικά για τη δημοτική 

περίοδο 2011-2014 και τις μεταθέσεις των προθεσμιών κατάρτισης, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα έχουν maximum  διετή διάρκεια)  

 

Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  

 

3.5 Μεθοδολογική Προσέγγιση38   

Η σύνταξη της Α’ Ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός 

Σχεδιασμός), πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία που προτείνεται στον Οδηγό 

Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο 

σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ΥΑ και στο ΠΔ και αφορούν στο περιεχόμενο και στη διαδικασία 

κατάρτισης των ΕΠ). Ειδικότερα, η προτεινόμενη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση του 

στρατηγικού σχεδιασμού, αναφέρεται σε μια διαδικασία 5 βημάτων που περιγράφονται ως 

εξής:  

                                                      
38 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση  

Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας 

κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως, η διατύπωση των 

αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου 

και της επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό (εφαρμογή ερωτηματολογίου) και τη 

συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.  

 Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου  

Κατά το δεύτερο βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της 

περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αξιολογείται η 

κατάσταση της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε 

θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»),Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από αξιόπιστες πηγές (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, Επιμελητήριο, Οργανικές μονάδες της Διοίκησης) καθώς και εργαλεία 

παραδεκτά από τη βιβλιογραφία και την επιστήμη.    

Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του 

ως οργανισμών.  

Για τις ανάγκες του τρίτου βήματος εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο στο ανθρώπινο 

δυναμικό του Δήμου προκειμένου οι ίδιοι οι υπάλληλοι και προϊστάμενοι να αξιολογήσουν 

συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της οικείας 

υπηρεσίας. Στη συνέχεια η ομάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις στα προηγούμενα 

ερωτηματολόγια καταγράφει τα δυνατά και αδύνατα σημεία (SWOT analysis) της κάθε 

υπηρεσίας και εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις 

προηγούμενες θεματικές ενότητες.  

Βήμα 4 :  Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου.  

Σκοποί του βήματος είναι α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος 

μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, β) η ομαδοποίηση των γενικών 
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στόχων σε Άξονες και Μέτρα και γ) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας 

και διακυβέρνησης. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την ομάδα έργου σε συνεργασία με 

τη Δημοτική αρχή.  

 Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης.  

Το πέμπτο και τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :  

• Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

• Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας 

(Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ιστοσελίδα του Δήμου).  

• Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των 

αρμόδιων υπηρεσιών.  

 Η κατάρτιση της Β’ Ενότητας του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και 

οικονομικό προγραμματισμό, θα ολοκληρωθεί με τα ακόλουθα βήματα:  

Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης  

Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων  

Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός  

Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες  

Συνοπτικά παρουσιάζονται στο σύνολο τους όλα τα βήματα καθώς και οι ενέργειες για 

την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος όπως ακολουθήθηκαν 

από την Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη περίοδο 2013-2014  στο 

πίνακα 3.5.1. 

 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  



 

46 

 

Πίνακας 3.5.1 διαγραμματική παρουσίαση της κατάρτισης39 

 

  

                                                      
39 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 

 

Βήμα 1   Προετοιμασία & οργάνωση  

ΣΤΑΔΙΟ Α  

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Βήμα 2  

 Περιγραφή και αξιολόγηση της 

κατάστασης της περιοχής του 

Δήμου  

Βήμα 3  

 Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου 

και των νομικών  

προσώπων  

Βήμα 4  
 Καθορισμός της στρατηγικής και  

των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

Βήμα 5  

 
Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και 

διαδικασίες διαβούλευσης  

ΣΤΑΔΙΟ Β  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   

(Θα εξαρτηθεί άμεσα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που ορίζεται στην Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί Κανόνες και Λοιπές Διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α  

18.11.2012)  

Βήμα 6   Κατάρτιση σχεδίων δράσης  

ΣΤΑΔΙΟ Γ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Βήμα 7  

 Προγραμματισμός δράσεων έως 

8/2014  

Βήμα 8   Οικονομικός προγραμματισμός  

Βήμα 9  
Ολοκλήρωση του προγράμματος ΣΤΑΔΙΟ Δ και τελικές 

ενέργειες ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf
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3.6 Ομάδα Έργου   

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη περίοδο 2013-2014 

εκπονήθηκε με την ευθύνη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ) του Δήμου 

Κεφαλλονιάς που συγκροτήθηκε απόφαση του Δημάρχου. Η ΔΟΕ που συστάθηκε για το 

σχεδιασμό και την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελείται από 

εννιά (9) μέλη. Τη συνολική εποπτεία της Ομάδας Έργου είχε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς. 

Σημειώνεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς δεν έκανε χρήση της δυνατότητας υποστήριξης της 

διαδικασίας κατάρτισης από εξωτερικό συνεργάτη, όπως η πλειοψηφία των ΟΤΑ της χώρας, 

αλλά αρκέστηκε στην αξιοποίηση των επιστημονικών στελεχών που υπηρετούν σε αυτόν. 

 

3.7  Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης40 

 Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί Κανόνες και Λοιπές 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α 18.11.2012), άρθρο 3, συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, το οποίο είναι αρμόδιο «για τον έλεγχο της 

ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της 

επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο 

«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό 

πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ 

και των νομικών του προσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. 

Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το 

ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ. 

Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και 

προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα 

μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.» 

 Το παρόν Πρόγραμμα συντάσσεται ως θεσμικό προαπαιτούμενο για την έγκριση του 

νέου Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος και έχει χρονικό ορίζοντα 1,5 έτους 

(έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας) γεγονός που το ταυτίζει στην ουσία του 

                                                      
40 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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περισσότερο με ένα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης παρά με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, 

όπως θα συνέβαινε υπό κανονικές και ομαλές συνθήκες στην αυτοδιοίκηση. 

 

 

3.8  Η Πρόκληση Της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 41 

Πρωτεύουσα σημασία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της 

αυτοδιοίκησης έχει η προετοιμασία των υπηρεσιών για την βέλτιστη αξιοποίηση των 

ευκαιριών της 5ης προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο σχεδιασμός κα η κατάρτιση του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού  για τη χώρα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια της 

διαμόρφωσης των κατευθύνσεων. Ωστόσο από τα ευρωπαϊκά κείμενα είναι γνωστές οι 

σημαντικές αλλαγές που θα διέπουν την εφαρμογή των Συμφωνιών εταιρικής σχέσης κάθε 

κράτους μέλους με την Ε.Ε. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που κρίνεται πιο αυστηρό από το 

υφιστάμενο,  καθώς εισαγάγει μία σειρά από αιρεσιμότητες και συνεχείς αξιολογήσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια ενός προγράμματος, εισαγάγει δεσμευτικότερες κατευθύνσεις πόρων σε 

συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και προβάλλει 

ως ισχυρή την ύπαρξη ευρύτερων συνεργειών και δικτύων συνεργασίας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο με την συμμετοχή διαφόρων φορέων για την επιλεξιμότητα προτάσεων.  

Ο Δήμος ως κεντρικός φορέας παροχικής και ρυθμιστικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο 

οφείλει να προετοιμάσει τις δομές του ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της 5ης προγραμματικής περιόδου (π.χ. επιμόρφωση δυναμικού) όσο και να ηγηθεί της 

δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών δικτύων συνεργασίας (π.χ. με μνημόνια συνεργασίας 

μεταξύ φορέων) ώστε να είναι έτοιμη η τοπική κοινωνία να υποδεχθεί την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

                                                      
41 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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3.9  Διαδικασίες Διαβούλευσης42   

  Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.   

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (Α΄221) «το εγκεκριμένο από 

το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για διαβούλευση, 

τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, εάν υπάρχει, 

καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης 

υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαμερισματικά 

συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς».  

 Στο πλαίσιο της διευρυμένης Δημόσιας Διαβούλευσης, θα πρέπει να:  

 Α) δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

και Πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.  

Β) δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου το πλήρες κείμενο της πρώτης φάσης 

του Επιχειρησιακού προγράμματος, το πρόγραμμα της Δημόσιας Διαβούλευσης και το 

ερωτηματολόγιο στο οποίο θα καλούνται να συμπληρώσουν οι πολίτες και να το στείλουν στο 

Δήμο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.  

 

3.10 Εθνικός Και Περιφερειακός Σχεδιασμός43   

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται επίσης στην «Ευρώπη 2020». Όπου 

"Ευρώπη 2020", είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία:   

Η "Ευρώπη 2020" αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη 

δεκαετία με στόχο τη δημιουργία μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομίας». Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και 

                                                      
42 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
43 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, η ΕΕ έθεσε επιμέρους φιλόδοξους στόχους – για την 

απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την 

ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος μέλος έχει υιοθετήσει (Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων) τους δικούς του εθνικούς στόχους, σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς 

και θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες να στηρίζουν τη στρατηγική αυτή.  

 

3.11 Περιφερειακός Στρατηγικός Σχεδιασμός44 (Επίπεδο NUTSII)  

 

Τέλος κρίνεται σημαντικό να αναφέρουμε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου 

Κεφαλονιάς είναι μέρος ενός ευρύτερου οράματος. Του Αναπτυξιακού Οράματος 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο και  Όραμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

για το 2020 αποτελεί :  «η Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη με Αναγνωρίσιμη Πολιτιστική 

και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής»   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΝ.  

1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας – Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών   

2. Ορθολογικός Χωροταξικός Σχεδιασμός   

3. Περιβαλλοντική Προστασία   

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικών Υποδομών   

5. Διαφοροποίηση του Παραγωγικού Προτύπου με έμφαση στη αξιοποίηση συνεργιών 

πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον Τουρισμό-Πολιτισμό   

6. Βελτίωση της Αποτελεσματικής και Αποδοτικής Λειτουργίας της ΠΙΝ   

 

                                                      
44 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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3.12 Μοντέλο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νησιώτικου Χώρου45  

  

Ο νησιωτικός χώρος απαιτεί μια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική από τον 

ηπειρωτικό χώρο. Βασικές παράμετροι που επιβάλλουν τη διαφορετική στρατηγική είναι η 

ασυνέχεια του νησιωτικού χώρου, ο κατακερματισμός των αγορών, το αυξημένο κόστος και 

ο χρόνος μεταφοράς και η φυσική οριοθέτηση μικροπεριφερειών προγραμματισμού.   

 Σήμερα, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός στο νησιωτικό χώρο δεν μπορεί να επιτύχει, αν δεν 

λάβει υπ’ όψη του τη μακραίωνη αναπτυξιακή εμπειρία του χώρου αυτού. Εντύπωση προκαλεί 

στον ερευνητή ότι ο νησιωτικός χώρος στις επιμέρους ιστορικές περιόδους παρουσίασε 

σημαντικές αναπτυξιακές επιδόσεις και μάλιστα σε εποχές που έλειπε ο συστηματικός 

αναπτυξιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός, τα ολοκληρωμένα αναπτυξιακά 

προγράμματα, καθώς και το κατάλληλο αναπτυξιακό περιβάλλον. Μελετώντας τις εποχές 

αυτές, διαπιστώνουμε ότι βασικές παράμετροι της αναπτυξιακής διαδικασίας του νησιωτικού 

χώρου ήταν:  

• Η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών οικονομιών.  

• Η ενεργοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο και η λήψη των 

αποφάσεων από τους τοπικούς παράγοντες και την τοπική επιχειρηματικότητα.  

• Η προσαρμογή της αναπτυξιακής προσπάθειας στο ανθρωπογενές και φυσικό 

νησιωτικό περιβάλλον.  

• Η αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας στην κλαδική ανάπτυξη, με την υιοθέτηση 

παραδοσιακών μεθόδων διαχείρισης των φυσικών πόρων και της παραγωγής.  

Μια αποτελεσματική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης για το νησιωτικό χώρο 

μπορεί να αξιοποιήσει τις παραπάνω αναπτυξιακές παραμέτρους συνδυάζοντας, όπως ήδη 

αναφέρθηκε:  

• Την Εξωγενή Ανάπτυξη, μέσω του Εθνικού και Περιφερειακού Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού και παρεμβάσεις για την ανάδειξη Αξόνων, Πόλων και Κέντρων Ανάπτυξης του 

                                                      
45 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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νησιωτικού χώρου, την ενίσχυση των επιχειρηματικών, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, 

την κλαδική πολιτική, την υγεία και την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και 

τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας.   

• Την Ενδογενή – Τοπική Ανάπτυξη, μέσω ενός από τη βάση, σε επίπεδο 

μικροπεριφέρειας προγραμματισμού, σχεδιασμού και παρεμβάσεις για την οργάνωση ΤΠΣ, 

με όλες τις απαιτούμενες μεταβολές στην οργάνωση, στη συνέργεια και στη δικτύωση των 

επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάληψη Τοπικής Δημόσιας Δράσης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Η χρήση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από τον δήμο Κεφαλονιάς, μας 

δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής κάποιων μοντέλων μετρήσεων και συγκρίσεων. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο αυτό , κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωση της γνώσης που ήδη παρουσιάστηκε με 

την προσθήκη μίας ακόμη οπτικής, ενός ακόμα εργαλείου, των αριθμοδεικτών. 

Αφού παρουσιάσω μερικά στοιχεία όπως, τι είναι οι αριθμοδείκτες, και 

αναλυτικότερα, πως λειτουργούν, μα και τι συμπεράσματα μπορούν να μας προσφέρουν, 

περνώ στην εφαρμογή των αριθμοδεικτών πάνω στα στοιχεία που συνέλλεξα από το αρχείο 

του δήμου. 

Για τις ανάγκες της εργασίας η ανάλυση γίνεται μόνο στη κατηγορία των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας. Και συγκεκριμένα στους αριθμοδείκτες  Έμμεσης, Άμεσης και 

Ταμειακής Ρευστότητας. 

Οι δείκτες ρευστότητας δεν αποτελούν, από μόνοι τους, μια ολιστική προσέγγιση στην 

οικονομική κατάσταση του δήμου. Οι δείκτες αυτοί, παρέχουν μια ματιά στην οικονομική 

προσωπικότητα του δήμου, φωτογραφικά, δείχνοντας με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών την 

οικονομική δυνατότητα του δήμου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και υποχρεώσεις, των χώρων 

που δραστηριοποιείται βραχυπρόθεσμα.  

Σημαντική διευκρίνηση, οι αριθμοδείκτες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, μα αν δεν 

συνδυαστεί με άλλα εργαλεία, λειψό. Όπως κάθε εργαλείο έχει περιορισμούς, μειονεκτήματα, 

και μόνο μέσα από την σωστή χρήση αποφέρει καρπούς, δηλαδή ενδείξεις, για η υγεία ενός 

οικονομικού οργανισμού. 

Τέλος πρέπει να γίνει σαφές , ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν 

μια ξεχωριστή κατηγορία οικονομικής μονάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.46 

Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια 

αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν είτε σε ικανοποιητικές ποσότητες είτε με τις 

                                                      
46 http://www.kefallonia.gov.gr/media/pdf/epixir13-14/Epixirisiako_programma_2013-

2014_stratigikos_sxediasmos(Teyxos_B).pdf 
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κατάλληλες προδιαγραφές από την αγορά, ούτε μπορούν να τιμολογηθούν με τις κλασσικές 

μεθόδους του ιδιωτικού τομέα. 

▪ Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

▪ Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Έτσι, οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: 

α) στην άσκηση αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, 

β) στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την υιοθέτηση διαδικασιών 

σχεδιασμού και προγραμματισμού, 

γ) στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων 

αναπτυξιακών στόχων. 

  .  

4.1 Τι είναι αριθμοδείκτης 

Λέγοντας αριθμοδείκτης εννοούμε την απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ως προς ένα άλλο, Και εκφράζεται μέσα από μία 

απλή μαθηματική μορφή. 

 

 

 

4.2 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

  Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας μας δείχνει τη φαινομενική, ποσοτική σχέση των 

κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, στον ισολογισμό της οικονομικής 

μονάδας, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. 

 

  Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές, ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες, 
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αλλά και την διατήρηση αυτής από τη διοίκηση σε ορθολογικά επίπεδα. 

 

  Σημασία πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση της επάρκειας του δείκτη, και στη 

τρέχουσα συγκυρία της ευρύτερης οικονομίας, μιας και επηρεάζει την δυνατότητα 

ρευστοποίησης του οργανισμού αλλά και του κλάδου όπου αυτός ανήκει. 

Ενδεικτική τιμή δείκτη Γενικής Ρευστότητας > 1. Ένας λόγος 2:1 κρίνεται ικανοποιητικός. 

Τύπος: 

   
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 + 𝛸𝜌휀𝜔𝜎𝜏. 𝛭휀𝜏𝛼𝛽. 𝛬𝜊𝛾.

𝛣𝜌𝛼𝜒. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍 + 𝛱𝜄𝜎𝜏. 𝛭휀𝜏𝛼𝛽. 𝛬𝜊𝛾.
  

 

4.2.1 Μειονεκτήματα 

  Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένας συνοπτικός 

δείκτης. Δεν μπορεί να αποτελεί ακριβή μέτρηση της ικανότητας του οργανισμού να 

ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις μιας και δεν περιλαμβάνεται η 

ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του κυκλοφορούν.  

 

4.2.2 Εφαρμογή Αρ. Γενικής Ρευστότητας 

 

Δείκτης  Γενικής  Ρευστότητας  2016 

 

10,001,216.21 + 1,541,452.62

4,750,004.99 + 497,983.11
 =

11,542,668.83

5,247,988.10
= 2.20 
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Δείκτης  Γενικής  Ρευστότητας  2015 

 
9,766,755.19 + 1,463,041.41

5,560,353.02 +  476,143.10
=

11,229,796.60

6,036,496.12
= 1.86 

Δείκτης  Γενικής  Ρευστότητας  2014 

 
11,145,943.32 + 1,313,132.03

5,120,506.24 + 749,813.57 
=

12,459,075.35

5,870,319.81
= 2.12 

 

 

4.3 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας μας δείχνει τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων 

κυκλοφοριακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτελώντας έτσι μια πιο 

αυστηρή μέτρηση της ικανότητας του οργανισμού, στο να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις του. 

Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της 

οικονομικής μονάδας. 

Ενδεικτική τιμή δείκτη Άμεσης Ρευστότητας > , =1.  

Τύπος: 

Κυκλοφορούν −  Αποθέματα +  Έσοδα Εισπρακτέα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις −  Προκαταβολές Πελατών +  Έξοδα Πληρωτέα
 

 

4.3.1 Μειονεκτήματα 

Η αδυναμία αξιολόγησης των επιμέρους λογαριασμών που συμμετέχουν στον υπολογισμό 

πρώτα και πριν αυτοί χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους. 
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4.3.2 Εφαρμογή Αρ. Άμεσης Ρευστότητας  

 

Δείκτης  Άμεσης  Ρευστότητας  2016 

 
10,001,216.21 − (0.00 + 1,455,279.24)

4,750,004.99 − 0.00 + 497,983.11
=

8,545,936.97

5,247,988.10
= 1.63 

 

 

Δείκτης  Άμεσης  Ρευστότητας  2015 

 
9,766,755.19 − (0.00 + 1,382,973.12)

5,560,353.02 − 0.00 + 476,143.10
=

8,383,782.07

6,036,496.12
= 1.39 

 

Δείκτης  Άμεσης  Ρευστότητας  2014 

 
11,145,943.32 − (0.00 + 1,238,076.55)

5,120,506.24 − 0.00 + 749,813.57
=

9,907,866.77

5,870,319.81
= 1.69 

 

 

4.4 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

  Ο δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας δείχνει την αριθμητική σχέση των ταμειακών και 

ισοδύναμων ταμειακών στοιχείων, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

  Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και τις πιστοληπτικής 

ικανότητας της μονάδας αλλά και της αποδοτικότητας του τμήματος εισπράξεων και 

πληρωμών. 

Ενδεικτική τιμή δείκτη Ταμειακής Ρευστότητας < 1. 

Τύπος: 

𝛵𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ά + 𝛵𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ά 𝛪𝜎𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 + 𝛿𝜄𝛼𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏휀𝜐ό𝜇휀𝜈𝛼 𝜒𝜌휀ό𝛾𝜌𝛼𝜑𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌. +𝛱𝜄𝜎𝜏. 𝛭휀𝜏𝛼𝛽. 𝛬𝜊𝛾.
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4.4.1 Μειονεκτήματα 

 

  Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται σκόπιμη αύξηση, πλασματικά, με διάφορους 

τρόπους, στο υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για 

να βελτιωθούν οι ενδείξεις των δεικτών ρευστότητας.  

 

4.4.2 Εφαρμογή Αρ. Ταμειακής Ρευστότητας  

 

Δείκτης  Ταμειακής  Ρευστότητας  2016 

 
5,804.20 + 4,031,338.66 + 516.37

4,750,004.99 + 497,983.11
=

4,037,659.23

5,247,988.10
= 0.77 

 

Δείκτης  Ταμειακής  Ρευστότητας  2015 

 

 
4,032.36 + 3,843,620.31 + 3,073.17

5,560,353.02 + 476,143.10
=

3,850,725.84

6,036,496.12
= 0.64 

 

Δείκτης  Ταμειακής  Ρευστότητας  2014 

 
28,087.14 + 4,277,458.97 + 5,701.47

5,120,506.24 + 749,813.57
=

4,311,247.58

5,870,319.81
= 0.73 

 

 

4.5   Συμπεράσματα Εφαρμογής Αριθμοδεικτών Ρευστότητας 

 

Έτος Αρ. Γενικής 

Ρευστότητας 

Αρ. Άμεσης 

Ρευστότητας 

Αρ. Ταμειακής 

Ρευστότητας 

2014 2.12 1.69 0.73 

2015 1.86 1.39 0.64 

2016 2.20 1.63 0.77 
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Κρίνοντας από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αριθμοδεικτών στα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από τους Ισολογισμούς του Δήμου Κεφαλλονιάς για τα έτη 2014-2016, 

μπορούμε να αντιληφθούμε τα εξής: 

Α) Ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας φανερώνει μια καλή ποσοτική σχέση μεταξύ των 

Κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού υπερβαίνοντας τις 2 μονάδες για 

τα έτη 2014 και 2016, παρόλη την μείωση που συνέβη το 2015 λόγω αύξησης των 

Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του δήμου. 

Β) Ο αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας φανερώνει μια σχετικά υγιή σχέση μεταξύ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων δείχνοντας μας την 

δυνατότητα του δήμου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ρευστότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας του, παρόλη την σχετική μείωση του δείκτη κατά το έτος 2015. 

Γ) Τέλος ο αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας μας δείχνει μία σχετικά καλή σχέση μεταξύ 

των Ταμειακών  και Ταμειακών Ισοδύναμων  του δήμου με τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

του δήμου, με μια σχετική μείωση του δείκτη για το έτος 2015. 

 Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί το πλήγμα που δέχθηκαν τα Ιόνια νησιά κατά το 

έτος 2015, μέσα σε αυτά και η νήσος Κεφαλλονιά,  λόγω των φυσικών καταστροφών που 

προξένησαν οι καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

 Παρόλες τις διακυμάνσεις των αριθμοδεικτών κατά το 2015, η αύξηση που 

παρατηρείται κατά το έτος 2016 μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ καλό δείγμα στην προσπάθεια 

του δήμου να επανέλθει σε καλύτερα επίπεδα χρόνο με το χρόνο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία και μέσα από την έρευνα που έγινε στα πλαίσια αυτής,  

αναδείχθηκαν πολλά στοιχεία για τις δυνατότητες του Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως και για τα 

εμπόδια και τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. 

  Η Κεφαλλονιά, ένας τόπος πλούσιος σε ιστορία και κουλτούρα, αλλά και 

ενδιαφέροντα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά αποτελεί μία μοναδική τουριστική επιλογή, 

για όλους του μήνες του χρόνου, συνδυάζοντας υδάτινο και ορεινό στοιχείο με πλούσια 

βλάστηση και ιδιαίτερους προορισμούς. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που ακόμα και σε μία 

περίοδο κρίσης για τον Ελλαδικό χώρο, μπορεί να αναδειχθεί. Πάντα με σεβασμό στους 

κατοίκους και το περιβάλλον που τους φιλοξενεί, προάγοντας τοπικές καλλιέργειες και τοπικά 

ποιοτικά προϊόντα περιορισμένης παραγωγής,  φωτίζοντας προορισμούς για όλες τις εποχές 

του χρόνου, και δίνοντας μια πιο σταθερή ώθηση στο χώρο των τεχνών και της εξωτερίκευσης 

του πολιτισμού μπορούν να τεθούν βάσεις πλάθοντας την συνέχεια ενός τόσο πλούσιου 

παρελθόντος. 

 Οι δυσκολίες δεν είναι λίγες, μιας και το οικονομικό περιβάλλον του δήμου βρίσκεται 

υπό συνεχή διαμόρφωση και οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τον ασφαλή σχεδιασμό 

μιας εύκολης πορείας. Η διάθεση των δημοτών και του δήμου για επαναπροσδιορισμό στις 

νέες συνθήκες, μέσα από την συνεχή ενημέρωση και τη δια βίου εκπαίδευση κρίνεται 

αναγκαία ώστε να τεθούν βάσεις που θα φιλοξενήσουν την κάθε προσπάθεια. Μία πορεία 

ανάπτυξης, απαιτεί μια εξέλιξη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.  

 Τα εργαλεία που αναδεικνύονται μέσα από τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

προσφέρουν ολοένα και μεγαλύτερη διαύγεια στις κινήσεις και τους οργανωτικούς άξονες, αν 

και εφόσον εκφραστούν με ικανά στελεχωμένες προσπάθειες και υποστηριχθούν με 

κατάλληλη χρηματοδότηση.  

   Τόσο οι αδυναμίες, όσο και τα δυνατά χαρακτηριστικά του τόπου δείχνουν ένα γόνιμο 

περιβάλλον για νέες προσπάθειες. Σε καιρό κρίσης οι αδυναμίες μπορούν να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες, και τα χαρακτηριστικά  να γίνουν εργαλεία.  
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Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι η βοήθεια των ανθρώπων του δήμου ήταν πολύτιμη. 

Δίνοντας μου πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάστηκα αλλά και έτοιμοι να μου 

προσφέρουν την δική τους προσωπική οπτική σε ζητήματα οργάνωσης, διάθεσης και 

λειτουργικότητας με τα οποία τίθενται καθημερινά αντιμέτωποι, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά 

μεταβλητό. Παρόλα τα μέτρα αλλαγών, για μία πιο εκσυγχρονισμένη Τοπική αυτοδιοίκηση, η 

περίοδος κρίσης, στοίχησε στην εφαρμογή των νέων εργαλείων του δήμου κάνοντας σε 

ορισμένο βαθμό την εφαρμογή τους μη εκτελέσιμη. Η νέα διάρθρωση αποδεικνύεται 

δύσκαμπτη στο να επιτελέσει το έργο της με πληρότητα, αποδυναμώνοντας την σύνδεση του 

δημότη με τον Δήμο, προωθώντας τη διαφάνεια αλλά και έναν σχετικά απρόσωπο χαρακτήρα, 

δυσπρόσιτο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του.  

Συμπερασματικά, το όραμα του Δήμου Κεφαλλονιάς, «Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς 

σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις» απαιτεί καλό σχεδιασμό, σωστά εργαλεία και  

επάρκεια πόρων. Μα πιο σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την άποψη μου, αποτελεί η διάθεση 

του ανθρώπινου παράγοντα να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Επενδύοντας στον 

ανθρώπινο παράγοντα, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και να υπερπηδά τα 

εμπόδια, η πορεία θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη.  
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