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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροφςα εργαςία αποτυπϊνει τθ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του Διμου  Καλλικζασ ,µζςω του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και 

των ιςολογιςμϊν του, προκειμζνου να εκπλθρωκοφν οι ςτόχοι του. 

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιχειρθςιακό ςχζδιο, Διμοσ , ιςολογιςμόσ, , αποςτολι, ςτόχοσ.  

ABSTRACT  

This work reflects the importance of assessing the performance and effectiveness of 

Kallithea municipality through the business plan and t balance sheets in order to meet 

the objectives. 

 KEY-WORDS: Business plan, municipality, balance sheet, target, evaluation. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η ςυγκεκριμζνθ εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τθ διατφπωςθ όλων των ηθτθμάτων και ό,τι 

αφορά το επιχειρθςιακό ςχζδιο του Διμου Καλλικζασ. Επίςθσ τθν ανάλυςθ και τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του μζςω των Ιςολογιςμϊν του Διμου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, είναι θ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςω των επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων που κεςπίςτθκε αρχικά θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ ΟΤΑ. 

Ραρουςιάηονται, τα προγράμματα τοπικισ και οργανωτικισ – λειτουργικισ 

ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014 – 2016 του Διμου Καλλικζασ, ςε ςχζςθ με τισ 

κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, αποτελεί ζνα πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςτόχων, προτεραιοτιτων και 

δράςεων για τθν τοπικι ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν 

του Διμου.   

Η δομι όπωσ ακολουκείται αναφζρει τισ ζννοιεσ του Διμου και του επιχειρθςιακοφ 

ςχεδίου.  Επίςθσ, αναπτφςςεται μία ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι από τθ ςφςταςθ 

του Διμου και τθν εξζλιξι του. Ζπειτα, ακολουκεί το επιχειρθςιακό ςχζδιο του 

Διμου, προτάςεισ και ςτόχοι για τθν βελτίωςι του αλλά και θ ανάλυςθ των 

ιςολογιςμϊν κατά τθν περίοδο 2014-2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

1.1 Ιςτορικι αναδρομι του Διμου Καλλικζασ1 

Ο Διμοσ τθσ πόλθσ ζχει ωσ ζμβλθμα τον Θθςζα που, ςφμφωνα µε τθ μυκολογία, όταν 

επζςτρεψε από τθν Κριτθ, όπου είχε εξοντϊςει τον Μινϊταυρο, αποβιβάςτθκε ςτισ 

ακτζσ τθσ Καλλικζασ. Αρχαιολογικά ευριματα ενιςχφουν τθν άποψθ, ότι θ περιοχι τθσ 

Καλλικζασ κατοικοφνταν ιδθ από τον 4ο αιϊνα π.Χ. οπότε κεωρείται πωσ ς' αυτι 

αναπτφχκθκε ναυτιλιακι δραςτθριότθτα. Στθν εποχι τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, θ 

περιοχι που ςυνορεφει ςτθ  ςθμερινι Καλλικζα από τον Άγιο Σϊςτθ μζχρι τθν οδό 

Σπάρτθσ, γνωςτό ωσ Ανάλατοσ, ζγινε το πεδίο τθσ μάχθσ, κατά τθν οποία ςκοτϊκθκε ο 

Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ, ςτισ 22 Απριλίου 1827. Ο ςχθματιςμόσ του ςφγχρονου οικιςμοφ 

τθσ Καλλικζασ άρχιςε το 1884-1885, µε πρωτοβουλία μίασ οικοδομικισ Εταιρίασ. 

Μεταξφ των πρϊτων οικιςτϊν του νζου προαςτίου ςυγκαταλζγονται ο νομικόσ 

Γεϊργιοσ Φιλάρετοσ, ο ζμποροσ  Λάςκαρθσ Λαςκαρίδθσ και ο ιςτορικόσ Γεϊργιοσ 

Κρζμοσ. Στουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 1896 ςτθν Καλλικζα διεξιχκθ το άκλθμα τθσ 

ςκοποβολισ, ςτο Σκοπευτιριο που χτίςτθκε ειδικά για το λόγο αυτό. Φςτερα από τθ 

Μικραςιατικι Καταςτροφι του 1922, θ εγκατάςταςθ ςτθν Καλλικζα περίπου 25.000 

προςφφγων από τθ Μικρά Αςία και τον Ρόντο τθ μετζτρεψε ςε προςφυγικι ςυνοικία 

και ανζκοψε τθν εξζλιξι τθσ ςε προάςτιο αναψυχισ. Ο οικιςμόσ αποςπάςτθκε από το 

Διμο Ακθναίων το 1925, οπότε ζγινε Κοινότθτα, ενϊ το 1933 Διμοσ. Κατά τθν 

προπολεμικι περίοδο, θ πόλθ ζγινε τόποσ εγκατάςταςθσ βιομθχανιϊν και βιοτεχνιϊν, 

ενϊ θ κζςθ τθσ μεταξφ Ακινασ και Ρειραιά διεφρυνε τθν εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα. 

Στθν περίοδο του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, θ Καλλικζα ςυμμετείχε ενεργά ςτθν Εκνικι 

Αντίςταςθ. Μεταξφ των κυριοτζρων γεγονότων τθσ περιόδου υπιρξε θ Μάχθ τθσ Οδοφ 

Μπιηανίου, μεταξφ 10 ΕΡΟΝιτϊν(Ενιαία Ρανελλαδικι Οργάνωςθ Νζων) και κατοχικϊν 

δυνάμεων, τον Ιοφλιο του 1944, κακϊσ και το Μπλόκο του Αυγοφςτου του ιδίου ζτουσ. 

Η μεταπολεμικι εξζλιξθ τθσ Καλλικζασ παρακολοφκθςε αυτι ολόκλθρθσ τθσ Ακινασ.   

  

                                                           
1
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%
CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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1.2       Σο επιχειρθςιακό ςχζδιο 

Είναι  μία περίλθψθ των ενεργειϊν και των δραςτθριοτιτων ενόσ φυςικοφ 

προςϊπου. Βαςικόσ ςκοπόσ είναι να κακοριςτοφν οι επιχειρθματικζσ κατευκφνςεισ 

και οι ςτρατθγικοί άξονεσ λειτουργίασ ,βάςει των οποίων κα κινθκεί ςτο άμεςο 

μζλλον. 

Το επιχειρθςιακό ςχζδιο κζλει να τονίςει τα ςθμαντικά ηθτιματα ςτα οποία πρζπει 

να δϊςει ο Διμοσ τθ μεγαλφτερθ προςοχι του. Για τθν υλοποίθςθ των 

ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν πρζπει να γίνει θ οργάνωςι του ςε πίνακεσ ϊςτε να είναι 

ςαφζσ και να είναι ξεκάκαρο το ηθτοφμενο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

2.1    Διμοσ Καλλικζασ2 

Η Καλλικζα είναι νότιο προάςτιο τθσ Ακινασ και ανικει ςτθν περιφζρεια Αττικισ. 

Ζχει πλθκυςμό περίπου 100.000 μόνιμουσ κατοίκουσ και είναι ο πιο 

πυκνοκατοικθμζνοσ διμοσ τθσ Ελλάδασ ,περίπου 20.000 κάτοικοι/τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. 

 

2.2 Σο επιχειρθματικό ςχζδιο του διμου Καλλικζασ-A’ ΦΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ3 

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του Διμου αποτελείται από 4 άξονεσ : 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ‘’ Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ’’ 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ‘’Κοινωνικι πολιτικι ,Υγεία , Ραιδεία , Ρολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ ‘’ 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ‘’Τοπικι οικονομία και Απαςχόλθςθ’’ 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ‘’Βελτίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του διμου’’ 

 

Ραρακάτω κα αναφερκοφν οι άξονεσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, τα μζτρα του Διμου και 

τζλοσ οι ςτόχοι γιά τθν εκπλιρωςθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 

  

 Άξονασ 1 : ‘’Προςταςία περιβάλλοντοσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ’’ 

 

 Το πρϊτο μζτρο του διμου για αυτόν τον άξονα είναι θ ‘’περιβαλλοντικι διαχείριςθ’’ και 

οι ςτόχοι για τθν βελτίωςι του είναι :  

 

1) Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ του Διμου 

2) Διατιρθςθ και προςταςία του τοπίου, πολιτιςτικισ και ιςτορικισ κλθρονομιάσ 

3) Αναβάκμιςθ και επζκταςθ των χϊρων πραςίνου με προϊκθςθ καινοτόμων ενεργειϊν 

και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (πράςινεσ ταράτςεσ) 

                                                           
2
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%
CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 
 
3
 http://www.kallithea.gr/?page_id=3309 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://www.kallithea.gr/?page_id=3309
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4) Ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ αλλά και θχθτικισ ρφπανςθσ 

5) Ρροϊκθςθ τθσ ευαιςκθςίασ και ευςυνειδθςία των πολιτϊν για το περιβάλλον 

6) Συνεργαςία με γειτονικοφσ διμου και με ςχετικοφσ φορείσ 

 

 Το δεφτερο μζτρο του Διμου είναι : ‘’Ρολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και αςτικζσ 

παρεμβάςεισ’’ και οι ςτόχοι είναι οι εξισ : 

 

1) Βελτιωμζνο πρόγραμμα αςτικισ ανάπτυξθσ 

2) Εφαρμογι πολεοδομικοφ ςχεδίου 

3) Αναβάκμιςθ του δαςικοφ περιβάλλοντοσ και του δομθμζνου χϊρου 

4) Σχζδιο αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ τθσ παραλίασ 

 

 Το τρίτο μζτρο είναι :’’ Βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα’’ και οι ςτόχοι ζχουν ωσ εξισ , 

 

5) Ραρεμβάςεισ ςτθν κυκλοφορία με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των μετακινιςεων 

6) Δθμιουργία ποδθλατοδρόμων 

7) Ρροϊκθςθ διαφορετικισ μετακίνθςθσ 

8) Διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των ατόμων με κινθτικά προβλιματα 

9) Δθμιουργία και ςυντιρθςθ τοπικοφ οδικοφ δικτφου 

 

 Το τζταρτο μζτρο είναι :’’Κακαριότθτα και διαχείριςθ απορριμμάτων’’ και οι ςτόχοι, 

 

1) Βελτίωςθ του τομζα για κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων, οδϊν και διαχείριςθ 

των απορριμμάτων 

2) Βελτίωςθ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ 

3) Ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων του διμου ςε κζματα διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων 

4) Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ των επιχειριςεων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςχετικζσ 

πολιτικζσ 

5) Ενθμζρωςθ και προϊκθςθ νζων προγραμμάτων οικιακισ ανακφκλωςθσ και 

κομματοποίθςθσ 

6) Σωςτι διαχείριςθ των αντικειμζνων μεγάλου όγκου ςε ςυνεργαςία με γειτονικοφσ 

διμουσ 
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 Τζλοσ, το πζμπτο μζτρο :’’ Υποδομζσ και δίκτυα’’ και τα μζτρα, 

 

1) Βελτίωςθ και ςυντιρθςθ δικτφου όμβριων  και ςωςτι διαχείριςθ 

2) Ανάπτυξθ και επζκταςθ του δικτφου αποχζτευςθσ και φδρευςθσ ςε όλθ τθν πόλθ 

3) Ανάπτυξθ, βελτίωςθ και επζκταςθ δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ 

 

 Άξονασ 2 :’’ Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ 

 

 Το πρϊτο μζτρο για αυτόν τον άξονα είναι: ‘’ Υγεία και κοινωνικι πρόνοια’’ και οι ςτόχοι 

αφοροφν, 

 

1) Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν ιατρείων και προϊκθςθ καινοτόμων 

δράςεων όπωσ τθλεϊατρικισ και τθλεπρόνοιασ 

2) Ενίςχυςθ προγραμμάτων τα οποία αφοροφν ειδικζσ ομάδεσ ατόμων όπωσ είναι θ 

παιδικι παχυςαρκία, πρόλθψθ εξάρτθςθσ κλπ 

3) Ρροςπάκεια διατιρθςθσ τθ υγιεινισ των δθμοτικϊν χϊρων 

4) Μζριμνα για τα αδζςποτα ηϊα και δράςεισ για τα κατοικίδια ηϊα 

5) Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ 

 

 

 Το δεφτερο μζτρο αφορά : ‘’Κοινωνικι ανάπτυξθ και ςυνοχι και οι ςτόχοι είναι, 

 

1) Συνεργαςία με ΜΚΟ και εκελοντικζσ οργανϊςεισ ,οι οποίεσ παρζχουν κοινωνικζσ 

εργαςίεσ ςτθν περιοχι αλλά και γενικότερα, όπωσ τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ π.χ. 

Εκκλθςία 

2) Σχεδιαςμόσ για μακροχρόνια κοινωνικι πολιτικι 

3) Ρροϊκθςθ ενεργειϊν για το πρόβλθμα αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ 

4) Ρροϊκθςθ ενεργειϊν ,μζςα από ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, για τισ ευπακείσ ομάδεσ 

5) Διευκόλυνςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 
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 Το τρίτο μζτρο είναι :’’Δια βίου μάκθςθ’’ και οι ςτόχοι, 

 

1) Ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ 

2) Ρροϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

3) Ρροϊκθςθ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτα ςχολεία μζςα από ςωςτι 

ενθμζρωςθ και από ειδικοφσ ςυμβοφλουσ οι οποίοι κα παρζχονται από τον διμο 

4) Ενζργειεσ για αντιμετϊπιςθ και ςυμβουλζσ για τα παιδιά και τισ οικογζνειεσ τουσ που 

εγκαταλείπουν το ςχολείο 

5) Ενζργειεσ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των πολιτϊν , μζςω προϊκθςθσ τθσ δια βίου 

μάκθςθσ 

 

 Το τζταρτο μζτρο είναι :’’ Ρολιτιςμόσ’’ και οι ςτόχοι είναι, 

 

1) Ρροϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτα του διμου, οι οποία να παρζχει μορφζσ 

κουλτοφρασ και τζχνθσ ζτςι ϊςτε να αποκτιςει μία πιο ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα ο 

διμοσ 

2) Εξαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ και διαχείριςθ των πολιτιςτικϊν ενεργειϊν του 

διμου 

3) Βελτίωςθ, ζρευνα και λειτουργία εκδθλϊςεων, δραςτθριοτιτων, πολιτιςτικϊν και 

ψυχαγωγικϊν προγραμμάτων, κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του ζτουσ, με τθ βοικεια 

πολιτιςτικϊν φορζων του διμου αλλά και από εκελοντζσ 

4) Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται με τθ ςυνεργαςία των δθμοτικϊν φορζων 

για τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και του 

εξοπλιςμοφ κακϊσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

5) Ανάδειξθ των μνθμείων και τθσ ιςτορίασ του διμου ακόμα και με τθ βοικεια τθσ 

τεχνολογίασ 

6) Συνεργαςία όλων των διμων για οργάνωςθ πολιτιςτικϊν ενεργειϊν 
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 Το πζμπτο μζτρο είναι :’’ Ακλθτιςμόσ’’ και οι ςτόχοι, 

 

1) Σωςτι λειτουργία, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του 

διμου 

2) Ενθμζρωςθ, βελτίωςθ και λειτουργία ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων με κζμα τα 

Ολυμπιακά ακλιματα 

3) Συνεργαςία με τουσ φορείσ ακλθτιςμοφ του διμου 

4) Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων μεγάλθσ εμβζλειασ 

 

 Το ζκτο μζτρο είναι: ‘’Εκελοντιςμόσ και κοινωνία πολιτϊν’’ και οι ςτόχοι, 

 

1) Δθμιουργία ςτρατθγικισ για τθν ολοκλθρωμζνθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςε διμουσ και 

οργανϊςεων 

2) Διαμόρφωςθ δικτφου εκελοντϊν 

3) Με τθν αξιοποίθςθ των υποδομϊν του διμου κα γίνουν ενζργειεσ προϊκθςθσ 

εκελοντιςμοφ 

4) Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ τθσ κοινότθτασ του διμου 

 

                    

Άξονασ 3: ‘’Σοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ’’ 

 

 Το πρϊτο μζτρο αυτοφ του άξονα είναι: ’’Απαςχόλθςθ και ανεργία’’ και οι ςτόχοι του, 

 

1) Με τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων για τθν κατάρτιςθ των 

κατοίκων του διμου 

2) Λειτουργία ςυγκεκριμζνων δομϊν και υποδομϊν για τθν αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

3) Μζςω των δομϊν πρόνοιασ και τθν ενίςχυςθ τουσ κα βοθκιςει πλθκυςμό του διμου 

που πλιττονται, όπωσ βρεφονθπιακοί ςτακμοί για τισ νζεσ μθτζρεσ 

4) Συνεργαςία με ιδρφματα του διμου( Ακαδθμαϊκά, Τεχνολογικά), για τθν προϊκθςθ 

τθσ καινοτομίασ 
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5) Υλοποίθςθ πρότυπων ενεργειϊν, όπωσ είναι τα ελαςτικά ωράρια ςε παιδικοφσ 

ςτακμοφσ προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι νζεσ εργαηόμενεσ μθτζρεσ 

 

 Το δεφτερο μζτρο είναι : ‘’Ενίςχυςθ και προϊκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ’’ και οι 

ςτόχοι : 

 

1) Ζργα υποδομισ και  ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ εικόνασ του διμου και 

για τθν εικόνα ενόσ εμπορικοφ κζντρου και κζντρου αναψυχισ 

2) Ευκαιρίεσ για δομζσ και υποδομζσ για επιχειρθματικότθτα και τθν υποςτιριξθ αυτϊν 

3) Ρροκειμζνου ο διμοσ να γίνει πιο ελκυςτικόσ και να υπάρχει μεγαλφτερθ 

κινθτικότθτα ςτο διμο πρζπει να αξιοποιθκεί θ δθμοτικι περιουςία και οι διακζςιμοι 

χϊροι ,με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ πόλθσ και τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ 

4) Ρροϊκθςθ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ των επιχειρθματιϊν ςε καινοτόμεσ 

τεχνολογίεσ 

5) Ενεργοποίθςθ μζςω ςυνεργαςίασ των τοπικϊν φορζων και των επιχειρθματιϊν ςε 

κζματα ανάπτυξθσ του τόπου 

6) Δθμιουργία ςυνεργαςίασ με δθμόςιουσ φορείσ, εκελοντικζσ οργανϊςεισ  και με  

ιδιϊτεσ 

7) Διαφιμιςθ του διμου ωσ τουριςτικό προοριςμό και ανάδειξθ διαφόρων μορφϊν 

τουριςμοφ ,όπωσ του ακλθτικοφ, του ψυχαγωγικοφ και κεματικϊν πάρκων 

8) Ανάδειξθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ 

9) Ενίςχυςθ των ιδθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ 

 

Άξονασ 4 : ‘’Βελτίωςθ διοικθτικισ και οικονομικισ ικανότθτασ του διμου’’ 

 

 Το πρϊτο μζτρο για τον άξονα 4 είναι :’’Η βελτίωςθ διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 

οργάνωςθσ ‘’ και οι ςτόχοι είναι, 

 

1) Χρειάηεται αφξθςθ τθσ παροχισ τθσ ποςότθτασ αλλά και τθσ ποιότθτασ των 

υπθρεςιϊν με όςο το δυνατόν χαμθλότερο κόςτοσ 

2) Με τθ χριςθ προτφπων διαχείριςθσ από τον ιδιωτικό τομζα , που γίνεται να 

εφαρμοςτοφν και από τον δθμόςιο τομζα 

3) Διοίκθςθ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και αξιολόγθςθ των ενεργειϊν 
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4) Ζρευνα και αξιοποίθςθ εφαρμογϊν πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν 

ςυςτθμάτων, όπωσ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

5) Να μποροφν οι χριςτεσ να ελζγχουν και να ςυμμετζχουν 

6) Μζςω τθσ τροποποίθςθσ του οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ να γίνει 

επαναςχεδιαςμόσ διοικθτικϊν δομϊν και διαδικαςιϊν 

 

 Το δεφτερο μζτρο είναι :’’Η ανάπτυξθ του ανκρϊπινου προςωπικοφ’’ και οι ςτόχοι είναι, 

 

1) Μζςω των διακζςιμων δομϊν του διμου κα γίνεται θ κατάρτιςθ τθσ ςτρατθγικισ 

επιμόρφωςθσ 

2) Συνεργαςία φορζων αυτοδιοίκθςθσ, δθμοςίου αλλά και ιδιωτικοφ τομζα 

3) Άμεςθ υποςτιριξθ και με διάρκεια ςτο προςωπικό 

4) Βελτίωςθ ςτισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ του προςωπικοφ 

5) Σωςτζσ και δίκαιεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου 

 

 Το τρίτο μζτρο είναι: ‘’Η ςχζςθ του διμου με τουσ πολίτεσ’’ και οι ςτόχοι είναι, 

1) Να γίνουν διαδικαςίεσ για αμφίδρομθ επικοινωνία με τον πολίτθ 

2) Καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ 

3) Καλφτερθ αςφάλεια  για τον πολίτθ 

4) Ενίςχυςθ των καινοφριων μορφϊν διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ και ςφνδεςθ με 

θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ 

 

 Το τζταρτο μζτρο είναι: ‘’Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ’’ και οι ςτόχοι είναι, 

 

1) Συμμετοχι ςε δίκτυα που γίνονται ςε ςυνεργαςία πολλϊν διμων 

2) Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα εκνικά αλλά και ευρωπαϊκά 

3) Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με φορείσ και οργανιςμοφσ, κοινωνικοφσ και 

επιςτθμονικοφσ 

4) Ενίςχυςθ και ανάπτυξθ περιφερειακϊν και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν 

 

 Το πζμπτο μζτρο είναι: ‘’Η βελτίωςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και αξιοποίθςθ 

περιουςιακϊν  ςτοιχείων’’ και οι ςτόχοι αφοροφν, 
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1) Αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και των νομικϊν προςϊπων, με τθν 

μεγαλφτερθ δυνατι απόδοςθ 

2) Εξαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ αξιοπιςτίασ του διμου και αριςτοποίθςθ τθσ 

διαχείριςθσ των εςόδων και εξόδων του διμου 

3) Ζρευνα για όςο το δυνατόν πιο πολλζσ πθγζσ για χρθματοδότθςθ 

4) Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ, προβλζψεων και ενθμζρωςθσ των πολιτϊν 

του διμου 

 

  

2.3  Β’ ΦΑΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ4 

Σκοπόσ τθσ Βϋ Φάςθσ είναι θ ανάλυςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ( Α’ Φάςθ), μζςα από τουσ 

ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτθν Α’ Φάςθ ςε δράςεισ, όςο το δυνατό εφικτό να 

πραγματοποιθκοφν τθν περίοδο 2016-2020. 

Ραρακάτω, κα αναφερκοφν οι δράςεισ που κα τεκοφν από τον διμο Καλλικζασ προκειμζνου 

να αναλυκεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των ςτόχων. 

 

  Άξονασ 1: Προςταςία περιβάλλοντοσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

                                   

                                      Μζτρο 1: “ Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ’’ 

Στον ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι οι εξισ:  

 Τοποκζτθςθ υπόγειων κάδων 

 Συντιρθςθ των χϊρων των πάρκων προκειμζνου να γίνουν εκδθλϊςεισ πολιτιςμοφ 

 Ο διμοσ να ςυντθριςει τισ προςφυγικζσ του κατοικίεσ 

 Ρεηοδρόμθςθ τθσ οδοφ Ναυαρίνου 

 Επιςκευι και ςυντιρθςθ των πεηοδρομίων 

 Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςτισ παιδικζσ χαρζσ ειδικά τα αςφαλι δάπεδα 

 Ριςτοποιιςεισ για τθν ςωςτι λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν 

 Επιςκευι των οργάνων των παιδικϊν χαρϊν 

 Τοποκζτθςθ δαπζδου αςφάλειασ ςτισ παιδικζσ χαρζσ 

 Συντιρθςθ του πραςίνου ςτισ νθςίδεσ τον αυτοκινθτόδρομων, ειδικά ςτα κεντρικότερα 

ςθμεία του διμου 

                                                           
4
 http://www.kallithea.gr/?page_id=3309 

 

http://www.kallithea.gr/?page_id=3309
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Στον ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι:  

 Εκδθλϊςεισ και ξεναγιςεισ ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ και πινακοκικθ 

 Συντιρθςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου 

 Αγορά και προμικεια βιολογικϊν προϊόντων για τθν προςταςία των φυτϊν 

 Ενζργειεσ για τθν εξάλειψθ των κινδφνων από τα ψθλά δζντρα 

 

Για τον ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία νζων χϊρων πραςίνου και ςυντιρθςθ των υπαρχόντων 

 Επιςκευι και ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα του δθμοτικοφ ςταδίου 

 Συντιρθςθ των υφιςτάμενων χϊρων πραςίνου ςε μικρά ςθμεία τθσ πόλθσ 

 Ενζργειεσ για τθν επζκταςθ του πραςίνου μζςω προμικεια ςπόρων, φυτϊν και άλλων 

δενδρυλλίων 

 Συντιρθςθ των παρτεριϊν και του γενικότερου πραςίνου ςτο δθμοτικό νεκροταφείο 

 Άμεςθ επιςκευι των βλαβϊν  άρδευςθσ ςτο πάρκο ‘’Σταφροσ Νιάρχοσ’’ 

 Αναβάκμιςθ του δικτφου άρδευςθσ ςε όλουσ του δθμοτικοφσ χϊρουσ πραςίνου 

 Αγορά υλικϊν για τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ του δικτφου άρδευςθσ για τουσ χϊρουσ 

πραςίνου 

 

Για τον ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Η πραγματοποίθςθ των ενεργειϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ 

 Μελζτθ του ζργου για τθν αεριοδότθςθ των ςχολείων 

 Να υπάρχει ςτα ςχολεία ςφνδεςθ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου 

 Σφνδεςθ των ςχολείων και των παιδικϊν ςτακμϊν με φωτοβολταϊκά πάνελ 

 

Για τον ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Ζρευνα για καινοτόμεσ μεκόδουσ για περιοριςμό τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αλλά και 

για περιοριςμό των ρφπων από τισ μετακινιςεισ 

 Θα πραγματοποιθκεί κοινωνικι ζρευνα, με τθ ςυνεργαςία και βοικεια του ΕΜΡ για τθν 

καταγραφι όρων 
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Για τον ςτόχο 6) οι δράςεισ είναι: 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ ςυνεργαςία τουσ προκειμζνου να δθμιουργθκοφν 

νζοι χϊροι πραςίνου 

 Για τον τομζα περιβαλλοντικϊν Υποδομϊν κα γίνει παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

για τθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν ανάπτυξθσ του διμου 

 Τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των πάρκων και των 

κοινόχρθςτων χϊρων από τα ηϊα 

 

Για τον ςτόχο 7) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία ςθμείων με κάδουσ ανακφκλωςθσ διαφόρων υλικϊν 

 Καινοτόμα δράςθ για ςυλλογι των βιοαποβλιτων από τισ λαϊκζσ αγορζσ 

 Ανακφκλωςθ των φυτικϊν και πράςινων αποβλιτων και ςυνεριςιά όλων των διμων 

 Απόκτθςθ απορριμματοφόρου για τθ ξεχωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων 

 

                            

                     Μζτρο 2: Πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ- Αςτικζσ παρεμβάςεισ 

Για τον ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Να γίνει θ τροποποίθςθ και βελτίωςθ του πολεοδομικοφ ςχεδίου του Διμου 

 Να πραγματοποιθκεί μελζτθ για τθν κυκλοφορία ςτο Διμο 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Επζκταςθ και ςυντιρθςθ του πραςίνου ςτθν κεντρικι πλατεία του Διμου ( πλατεία 

Δαβάκθ) και καταςκευι ενιαίασ πζργολασ 

 Να μπει ςε εφαρμογι το πρόγραμμα του Διμου για τισ προςφυγικζσ κατοικίεσ 

 Να ςυντθρθκοφν και να ανακαταςκευαςτοφν τα πάρκα που ζχουν ανάγκθ 

 Μελζτθ και καινοτόμεσ ιδζεσ για τθν αξιοποίθςθ των οικοπζδων του Διμου 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Να γίνει ςφγκριςθ και αργότερα αξιολόγθςθ του υπάρχοντοσ πολεοδομικοφ ςχεδίου του 

Διμου 

 Βάςει των υπαρχόντων ςχεδίων κα γίνει ανάδειξθ και αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ χϊρου 
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Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Ανάπλαςθ των προςφυγικϊν για να γίνουν κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ χριςεισ 

 Συντιρθςθ και αποκατάςταςθ όλων των διατθρθτζων κτιρίων του Διμου 

 Συντιρθςθ και αποκατάςταςθ όλων των ιςτορικϊν κτιρίων του Διμου 

 Αξιοποίθςθ του κτιρίου κλθροδοτιματοσ 

 Κατεδάφιςθ όλων των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτα πάρκα του Διμου 

 Με τθ βοικεια του ςυλλόγου γονζων για τον κακαριςμό μαρίνασ 

 

                                  Μζτρο 3: Βιώςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Απόκτθςθ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ 

 Να δθμιουργθκοφν κζςεισ  ποδθλάτων κοντά ςε ςυγκοινωνιακοφσ ςτακμοφσ 

 Δθμιουργία ενόσ ςχεδίου για βιϊςιμθ κινθτικότθτα ςτο Διμο 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου δικτφου ποδθλατοδρόμου 

 Δθμιουργία ςτακμϊν οι οποίοι κα νοικιάηουν ποδιλατα για χριςθ εντόσ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία δρόμων ιπιασ κυκλοφορίασ και πεηοδρόμθςθ 

 Με τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων κα γίνει θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ ποδθλάτου 

 Ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ βαδίςματοσ ςτο Διμο 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Επζκταςθ και προςταςία του δικτφου ραμπϊν για ΑΜΕΑ και τυφλϊν 

 Απομάκρυνςθ διαφόρων εμποδίων από τα πεηοδρόμια 

 Αξιοποίθςθ του κανονιςμοφ που αφορά τθν παραχϊρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων 
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Για το ςτόχο 5) θ δράςθ είναι: 

 Συνεργαςία με ΟΑΣΑ προκειμζνου να βρεκοφν λφςεισ 

 

Για το ςτόχο 6) οι δράςεισ είναι: 

 Επιςκευι και αςφαλτόςτρωςθ του οδικοφ δικτφου του Διμου 

 Επιςκευι και αςφαλτόςτρωςθ των οδϊν του Διμου 

 Επιδιορκϊςεισ ςτο οδικό δίκτυο και τθσ ςθματοδότθςθσ 

 Κακαριςμόσ των ςθματοδοτϊν με τθ βοικεια ςυνεργείων 

 

            Μζτρο 4: Κακαριότθτα και Διαχείριςθ Απορριμμάτων 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Νζα καλφτερθ οργάνωςθ των ςυνεργείων κακαριότθτασ του Διμου για τθν αποκομιδι 

των απορριμμάτων, τον κακαριςμό των δρόμων και χριςθ ςφγχρονων τρόπων για τθ 

διαχείριςθ των απορριμμάτων 

 Αγορά ειδικϊν πλυντθρίων κάδων, για τον τακτικό κακαριςμό και απολφμανςθ αυτϊν και 

άμεςθ αντικατάςταςθ των παλιϊν 

 Αγορά ςφγχρονων οχθμάτων κακαριότθτασ και  ανανζωςθ των ιδθ υπαρχόντων 

 Στελζχωςθ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ του Διμου 

 Απόκτθςθ απορριματοδεκτϊν κάδων ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου 

 Απόκτθςθ νζων εξαρτθμάτων ραδιοδικτφου 

 Απόκτθςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων βυκιηόμενων κάδων  

 Απόκτθςθ τρίκυκλου για το ςυνεργείο των κιπων 

 Απόκτθςθ μικροφ τφπου απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι:  

 Ρρομικεια ειδικϊν κάδων ανακφκλωςθσ για γυαλί και τοποκζτθςθ αυτϊν ςε 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία του Διμου 

 Τοποκζτθςθ διαφόρων κάδων για ξεχωριςτι ανακφκλωςθ υλικϊν ςε κεντρικά ςθμεία ςε 

γειτονιζσ 

 Απόκτθςθ και τοποκζτθςθ καφζ κάδων για βιοαπόβλθτα 
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Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Ρροϊκθςθ προγράμματοσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν 

ανακφκλωςθ 

 Τιρθςθ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ του Διμου  

 Συμμετοχι του Διμου, όπωσ τα ςχολεία, ςε διαγωνιςμοφσ ανακφκλωςθσ 

 Επιγραφζσ ςε πάρκα για περιβαλλοντικι ενθμζρωςθ ςε κζματα κακαριότθτασ και 

ανακφκλωςθσ 

 

Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι: 

 Κατάρτιςθ ςχεδίου του Διμου για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Απόκτθςθ κάδων για οικιακι κομματοποίθςθ 

 Απόκτθςθ κάδων βιοαποβλιτων 

 

Για το ςτόχο 6) οι δράςεισ είναι: 

 Συλλογι φυτικϊν υπολειμμάτων πραςίνου και αντικειμζνων με όγκο 

 Συλλογι και ςωςτι διαχείριςθ των μεγάλων αντικειμζνων ςε ςυνεργαςία με τουσ 

γείτονεσ Διμουσ 

 

                                Μζτρο 5: Τποδομζσ και Δίκτυα 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Συντιρθςθ του δικτφου αγωγϊν για τα φδατα που προζρχονται από τθ βροχι 

 Επζκταςθ του δικτφου αγωγϊν των όμβριων υδάτων 

 Μελζτθ του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ των όμβριων υδάτων του Διμου 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Καταςκευι νζων  ςυνδζςεων των ακινιτων με το δίκτυο ακακάρτων 

 Καταςκευι εναλλακτικοφ δικτφου ακακάρτων 

 Μελζτθ και ανάλυςθ του νεροφ που προζρχεται από τισ γεωτριςεισ 

 Συντιρθςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τον ζλεγχο των γεωτριςεων 

 Απόκτθςθ εξαρτθμάτων για τθν επζκταςθ του δικτφου άρδευςθσ 

 Συντιρθςθ των τμθμάτων ςτα αρδευτικά φρεάτια 



20 
 

 Αντικατάςταςθ του κεντρικοφ αγωγοφ άρδευςθσ με ζναν πιο ςφγχρονο 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Συντιρθςθ του δικτφου για τον φωτιςμό του Διμου 

 Ανακαταςκευι των δικτφων που παρουςιάηουν ςυχνά προβλιματα 

 Μελζτθ για εναλλακτικοφσ τρόπουσ φωτιςμοφ 

 

 

 ΑΞΟΝΑ 2: Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ 

 

                                   Μζτρο 1: Τγεία και Πρόνοια 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία τράπεηασ αίματοσ του Διμου 

 Εφαρμογι του προγράμματοσ τθλεϊατρικισ και τθλεπρόνοιασ 

 Λειτουργία των Δθμοτικϊν ιατρείων και ενίςχυςθ τθσ χριςθσ καινοτόμων δράςεων 

 Ειδικά προγράμματα που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ( παιδικι 

παχυςαρκία, εξάρτθςθ κ.λπ.) 

 Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ και υγιεινισ ςτουσ Δθμοτικοφσ χϊρουσ 

 Συγκρότθςθ όλων των Φορζων Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν  

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία ΚΕΡ τα οποία κα αφοροφν μόνο κζματα υγείασ 

 Εφαρμογι προγραμμάτων που αφοροφν τθν πρόλθψθ υγείασ για το κάπνιςμα, τθν 

οςτεοπόρωςθ κτλ 

 Ρροϊκθςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τα προγράμματα πρόλθψθσ 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Εφαρμογι του κεςμοφ ιατροφ υγείασ 

 Εφαρμογι του κεςμοφ τεχνικοφ αςφάλειασ 

 Ρρολθπτικι ιατρικι του προςωπικοφ 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 
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 Συνεργαςία με τθν ελλθνικι φιλοηωικι για τθν περίκαλψθ των αδζςποτων ηϊων 

 Δθμιουργία ειδικϊν χϊρων που είναι κατάλλθλοι για τθν περιςυλλογι περιττωμάτων των 

ηϊων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου 

 Καταςκευι ςυςτθμάτων για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ ςε κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ και πάρκα από τα ηϊα 

 Εφαρμογι του προγράμματοσ για τθν περίκαλψθ και φιλοξενία των αδζςποτων ηϊων 

 Συνεργαςία με το ςωματείο αδζςποτων , για τθν περίκαλψθ και φροντίδα αυτϊν 

 Καταςκευι ςυςτθμάτων για ςίτιςθ και υγιεινισ των αδζςποτων ηϊων 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Ρροϊκθςθ φυλλαδίων του προγράμματοσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 

 Δθμιουργία κοινωνικοφ παντοπωλείου 

 Κλθρϊςεισ για δωροεπιταγζσ για το Ράςχα και Χριςτουγζννων 

 Διοργάνωςθ εκδρομϊν ΚΑΡΗ  

 

                           Μζτρο 2: Κοινωνικι Ανάπτυξθ και υνοχι 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Μελζτθ για το κτίριο κοινωνικισ πρόνοιασ και περιβάλλοντοσ 

 Συντιρθςθ και διαμόρφωςθ χϊρου του ΚΑΡΗ 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Οργάνωςθ και λειτουργία κοινωνικοφ φαρμακείου και παντοπωλείου 

 Δθμιουργία κζντρου θμζρασ αςτζγων 

 Λειτουργία κζντρου κοινότθτασ 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Συνεργαςία και οργάνωςθ με ΜΚΟ, εκκλθςία, φιλανκρωπικοφσ ςυλλόγουσ, εκελοντικζσ 

οργανϊςεισ προςταςίασ παιδιοφ και οικογζνειασ, ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό και άλλεσ 

κοινωνικζσ οργανϊςεισ και ςωματεία 

 

Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι : 



22 
 

 Δθμιουργία ενόσ νζου βρεφονθπιακοφ και  νθπιακοφ ςτακμοφ 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων  μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων και 

αποςτολι sms 

 Κοινό μθτρϊο κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν του Διμου 

 Αξιοποίθςθ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων του Διμου 

 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Συμμετοχι του Διμου με το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ Απόρων ( ΤΕΒΑ) 

 

Για το ςτόχο 7) οι δράςεισ είναι: 

 Υλοποίθςθ προγράμματοσ φτϊχειασ του Διμου για αξιοποίθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων και 

χρθματοδοτιςεων 

 Ζρευνα και ςυμμετοχι ςε κοινωνικά προγράμματα πανεπιςτθμίων όπωσ το Ράντειο και 

το Χαροκόπειο 

 

Για το ςτόχο 8) θ δράςθ είναι: 

 Εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν των κτιρίων προκειμζνου να γίνει πιο εφκολθ θ 

προςβαςιμότθτα 

 

Για το ςτόχο 9) οι δράςεισ είναι : 

 Ενοποίθςθ κατθγοριϊν για τισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ του Διμου 

 Λειτουργία αποκθκϊν του κοινωνικοφ παντοπωλείου 

 

                      Μζτρο 3: Εκπαίδευςθ και δια βίου Μάκθςθ 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Συντιρθςθ των γθπζδων ςτα ςχολεία, αγορά νζων ςφγχρονων πινάκων και βελτίωςθ των 

υποδομϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

 Επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 
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 Καταςκευι γθπζδων μπάςκετ και ποδοςφαίρου ςε ςχολεία που δεν ζχουν 

 Συντιρθςθ των υπαρχόντων γθπζδων ςτα ςχολεία 

 Καταςκευι υποδομϊν ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου που ζχουν ζλλειψθ 

  

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Διοργάνωςθ παραςτάςεων κεάτρου ςκιϊν ςτο ςχολείο 

 Διοργάνωςθ κεατρικϊν παραςτάςεων ςε κινθματογράφο 

 

Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι: 

 Δθμιουργία  κζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

  

Για το ςτόχο 5) θ δράςθ είναι: 

 Ενθμζρωςθ για ςχολικό επαγγελματικό προςανατολιςμό ( ΚΕΣΥΡ) 

 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Δράςθ ςυμβουλευτικοφ κζντρου οικογζνειασ 

 

Για το ςτόχο 7) θ δράςθ είναι: 

 Δθμιουργία κζντρων δια βίου μάκθςθσ ( ΕΣΡΑ) 

 

                                    Μζτρο 4: Πολιτιςμόσ 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων ςε κάκε γειτονιά του Διμου ϊςτε να ηωντανεφει κάκε μζροσ του 

 Ζκδοςθ περιοδικοφ του Διμου 

 Εκδθλϊςεισ με κζμα τθ Μεςόγειο 

 Εκδθλϊςεισ ρεμπζτικου 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Συντιρθςθ και επιςκευι των ηθμιϊν ςτα πολιτιςτικά κζντρα 

 Μεταφορά ςε νζο κτίριο τα τμιματα εραςιτεχνικισ δθμιουργίασ 

 Διαμόρφωςθ του χϊρου ςτον οποίο βρίςκεται θ βιβλιοκικθ 
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Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Οργάνωςθ μουςικϊν εκδθλϊςεων από μουςικζσ ομάδεσ παιδιϊν του Διμου 

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων εορταςμοφ Χριςτουγζννων, Ράςχα, αποκριζσ και καλοκαιρινά 

φεςτιβάλ 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία ψθφιακοφ μουςείου και να απεικονίηει αρχαίουσ ελλθνικοφσ ιρωεσ 

 Ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ πλοφτου του Διμου 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για τθν 

πόλθ τουσ 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Εφαρμογι προγραμμάτων εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, μουςικισ και χοροφ ςτουσ 

παιδικοφσ ςτακμοφσ 

 Οργάνωςθ ςεμιναρίων ςε γνωςτικζσ ενότθτεσ 

 Οργάνωςθ τθ φιλαρμονικισ με ςτολζσ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Οργάνωςθ και ςυμμετοχι χορωδιϊν 

 

                                       Μζτρο 5: Ακλθτιςμόσ 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν με όργανα γυμναςτικισ 

 Συντιρθςθ των γθπζδων 5x5 

 Συντιρθςθ του χλοοτάπθτα και του ςτίβου ςτο Δθμοτικό ςτάδιο 

 Μελζτθ και υλικοτεχνικζσ καταςκευζσ ςε Δθμοτικά ςτάδια και κλειςτά γυμναςτιρια 

 

Για το ςτόχο 2) θ δράςθ είναι: 

 Με τθ ςυνεργαςία και τθ βοικεια των ολυμπιονικϊν και των πρωτακλθτϊν να γίνει 

δθμιουργία ςυντονιςτικοφ οργάνου για τον ςυντονιςμό ακλθτικϊν κεμάτων 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 
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 Διοργάνωςθ δθμοτικϊν πρωτακλθμάτων 

 Υλοποίθςθ και κακιζρωςθ του κεςμοφ Καλλικζα Run 

 Υλοποίθςθ και κακιζρωςθ του κεςμοφ Καλλικζα Night Run 

 Διοργάνωςθ αγϊνων αλμάτων 

  

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Διοργάνωςθ προγραμμάτων άκλθςθσ και μαηικοφ ακλθτιςμοφ για γυναίκεσ, παιδιά και 

θλικιωμζνουσ 

 Διοργάνωςθ προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ και προγράμματα αποκατάςταςθσ για 

τραυματίεσ 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Στα πλαίςια τθσ διάδοςθσ τθσ χριςθσ ποδθλάτου κα οργανωκοφν ποδθλατικοί γφροι 

Καλλικζασ 

 Διοργάνωςθ αγϊνων ποδοςφαίρου και μπάςκετ για παιδιά 

 Διοργάνωςθ πεηοπορίασ για κάκε θλικία και αναβίωςθ γφρου Καλλικζασ 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Ρραγματοποίθςθ των προγραμμάτων εκελοντικισ δράςθσ με κζμα τθν υγεία, το 

περιβάλλον και τον ακλθτιςμό 

 

                            Μζτρο 6: Εκελοντιςμόσ και Κοινωνία Πολιτών 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι : 

 Εφαρμογι προγραμμάτων για εκελοντικζσ ενζργειεσ με ςτόχο τουσ τομείσ υγείασ, το 

περιβάλλον και τον ακλθτιςμό. 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι : 

 Υλοποίθςθ των προγραμμάτων πρόλθψθσ, θλεκτρονικισ κάρτασ υγείασ πολιτϊν και 

κακιζρωςθ ςτα ςχολεία προλθπτικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ 

 Αναδιοργάνωςθ πολιτικισ προςταςίασ 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Εφαρμογι προγραμμάτων με βάςθ τθν υγεία, για πρόλθψθ, περιβάλλον και ακλθτιςμό 
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              Άξονασ 3: Σοπικι Οικονομία και απαςχόλθςθ 

 

                      Μζτρο 1: Απαςχόλθςθ και ανεργία 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι: 

 Σχζδια του Διμου για τθ βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ 

 

Για το ςτόχο 2) θ δράςθ είναι: 

 Ρραγματοποίθςθ τθσ πράξθσ Μαηί για δουλειά 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Διαμόρφωςθ των παιδικϊν ςτακμϊν του Διμου 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Συνεργαςία του Διμου με το Χαροκόπειο πανεπιςτιμιο 

 Συνεργαςία του Διμου με το Ράντειο πανεπιςτιμιο 

 

Για το ςτόχο 5) θ δράςθ είναι: 

 Υλοποίθςθ του προγράμματοσ Τράπεηα Χρόνου 

 

          Μζτρο 2: Ενίςχυςθ και Προώκθςθ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι: 

 Ενζργειζσ για τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του Διμου ωσ εμπορικό κζντρο, κζντρο 

ψυχαγωγίασ και αναψυχισ 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Ρραγματοποίθςθ του προγράμματοσ Διπλι Ραρζμβαςθ 

 Δθμιουργία ενόσ ελκυςτικοφ οικονομικοφ τοπίου των επιχειριςεων πολιτιςμοφ 

  

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 
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 Μελζτθ και ενθμζρωςθ για τθ ςωςτι αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι: 

 Δικτφωςθ τθσ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ με ςυντελεςτζσ του Διμου και τισ άλλεσ 

αναπτυξιακζσ ςυνεργαςίεσ 

 

Για το ςτόχο 5) θ δράςθ είναι: 

 Με τθν προβολι των επιχειριςεων και τον τόπο του Διμου, κα γίνει ενίςχυςθ τθσ αγοράσ 

και θ δθμιουργία ενόσ εμπορικοφ οδθγοφ για τθν Καλλικζα 

 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Συνεργαςία Διμου και εμπορικοφ ςυλλόγου για κοινζσ δράςεισ 

 

Για το ςτόχο 7) θ δράςθ είναι: 

 Εφαρμογι του προγράμματοσ ‘’Ρράςινων Διαδρομϊν’’  με τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν και προϊκθςθ πολιτικϊν ανάπτυξθσ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 8) οι δράςεισ είναι: 

 Κδρυςθ τμιματοσ το οποίο κα προςελκφει ενζργειεσ κοινωνικισ ευκφνθσ από μεγάλεσ 

εταιρίεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο 

 Κακαριςμόσ των πάρκων και των παιδικϊν χαρϊν με τθ βοικεια των εταιριϊν 

 

Για το ςτόχο 9) θ δράςθ είναι: 

 Αξιολόγθςθ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τισ Δθμοτικζσ επιχειριςεισ 

 

 

Άξονασ 4: Βελτίωςθ διοικθτικισ και οικονομικισ ικανότθτασ του Διμου 

 

Μζτρο 1: Βελτίωςθ διαδικαςιών διοίκθςθ και οργάνωςθσ 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι: 

 Ζρευνα και μελζτθ προκειμζνου να μειωκεί το κόςτοσ 
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Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Βελτίωςθ των πλθροφοριακϊν υποδομϊν του Διμου 

 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποκθκϊν 

 Ρρομικεια ςυςτιματοσ backup 

 Ρρομικεια μεταγωγϊν δικτφου 

 Συντιρθςθ και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ του δικτφου 

 Συντιρθςθ ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ των ςυνεργείων κακαριότθτασ 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Υλοποίθςθ του προγράμματοσ Κοινοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (ΚΡΑ) 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν, χριςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν και παροχι δωρεάν 

αςφρματων υπθρεςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία 

 Καταςκευι τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 5) θ δράςθ είναι: 

 Βελτίωςθ του εςωτερικοφ ιςτοχϊρου του Διμου 

 

Για το ςτόχο 6) θ δράςθ είναι: 

 Νζοσ ςχεδιαςμόσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΟΕΥ) 

 

Μζτρο 2: Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι: 

 Αναςχεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ πλάνου του Διμου 

 

Για το ςτόχο 2) θ δράςθ είναι: 

 Επανεκπαίδευςθ των ςτελεχϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Συμμετοχι των εκλεγμζνων του Διμου ςε ςυνζδρια (ΚΕΔΕ) 
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Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι: 

 Συνεχι αλλαγι των ςτελεχϊν και ανάδειξθ με τθν κυκλικι μζκοδο 

 

Για το ςτόχο 5) οι δράςεισ είναι: 

 Βελτίωςθ των ενεργειϊν κανονιςτικοφ πλαιςίου υπθρεςιϊν του Διμου 

 Μελζτθ αποτίμθςθσ λειτουργικότθτασ ςθμαντικϊν υποδομϊν και πόρων του Διμου 

 Διευκόλυνςθ υπθρεςιϊν καταγραφισ και αξιοποίθςθσ του περιβάλλοντοσ του Διμου 

 

Μζτρο 3: χζςθ του Διμου με τουσ πολίτεσ 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Ο διμαρχοσ να ζχει πάντα τισ πόρτεσ του ανοιχτζσ προσ τουσ πολίτεσ και να γίνονται 

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ 

 Υλοποίθςθ του κεςμοφ ‘’Δικθγόροσ τουσ Δθμότθ’’  

 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Καλφτερθ οργάνωςθ των ΚΕΡ του Διμου 

 Βελτίωςθ των δράςεων διαχειριςτικισ διαφάνειασ, ςυμμετοχισ τθσ δθμοκρατίασ και του 

τακτικοφ πολιτικοφ και οικονομικοφ απολογιςμοφ 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Ανάπτυξθ των εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ μζςω ΤΡΕ 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Ενζργειεσ για ενίςχυςθ των αςτυνομικϊν δυνάμεων ςτο Διμου 

 Ενίςχυςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ 

 Ράντα ςε ςυνεργαςία με το αςτυνομικό τμιμα του Διμου, να γίνονται πιο ςυχνζσ 

περιπολίεσ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ 
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Μζτρο 4: Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ 

 

Για το ςτόχο 1) θ δράςθ είναι: 

 Ενεργι ςυμμετοχι του Διμου ςτο διαδθμοτικό δίκτυο υγειϊν πόλεων  

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Κοινοτικό 

πρόγραμμα και για χρθματοδοτιςεισ από τθν Ε.Ε 

 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για τθν αξιολόγθςθ των ζργων από ΕΣΡΑ (2014- 2020) για τα 

Ρεριφερειακά προγράμματα  

 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςτο Διμο για τθν κατάκεςθ του φακζλου ςτο Ρράςινο Ταμείο 

για τθν ςυντιρθςθ των κτιρίων 

 

Για το ςτόχο 3) οι δράςεισ είναι: 

 Δθμιουργία ςχολισ γονζων και ενίςχυςθ των προγραμμάτων απεξάρτθςθσ και πρόλθψθσ 

 Κοινζσ δράςεισ του Διμου- Θθςζασ- Στακμόσ 

 

Για το ςτόχο 4) θ δράςθ είναι: 

 Ζρευνα, αξιολόγθςθ και ςυμμετοχι ςε διαδθμοτικά δίκτυα 

 

Μζτρο 5: Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και Αξιοποίθςθ 

περιουςιακών του Διμου και των νομικών προςώπων 

 

Για το ςτόχο 1) οι δράςεισ είναι: 

 Νζο Δθμαρχείο 

 Αναδιοργάνωςθ των εςωτερικϊν του Δθμαρχείου 

 Βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ διεφκυνςθσ περιβάλλοντοσ 

 Μελζτθ για τθν αξιοποίθςθ των διατθρθτζων κτιρίων 

 

Για το ςτόχο 2) οι δράςεισ είναι: 

 Οργανωμζνθ οικονομικι παρακολοφκθςθ ςτοιχείων ςε ςυγκεντρωμζνθ βάςθ, τα οποία 

αφοροφν το Διμο αλλά και επιχειριςεισ 

 Αναβάκμιςθ των εφαρμογϊν οικονομικοφ κυκλϊματοσ 
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 Οργάνωςθ των επιχειριςεων για τθ φορολογικι υπθρεςία του Διμου 

 Ρρόβλεψθ των κινδφνων και οργάνωςθ των πολιτικϊν διαδικαςιϊν τθσ οικονομικισ 

υπθρεςίασ του Διμου 

 

Για το ςτόχο 3) θ δράςθ είναι: 

 Ενζργειεσ του Διμου με ςχζδιο, ϊςτε να καταπολεμθκεί θ φτϊχεια με τθ βοικεια 

Κοινοτικϊν κονδυλίων και χρθματοδοτιςεων τθσ περιόδου 2014-2020 

 

Για το ςτόχο 4) οι δράςεισ είναι: 

 Ρλθροφόρθςθ των πολιτϊν με τθ βοικεια διαδραςτικϊν εφαρμογϊν  

 Υλοποίθςθ κεςμϊν οι οποίοι κα επιτρζπουν ςτον πολίτθ και ςτθ δθμοτικι αντιπολίτευςθ 

να διαχειρίηεται όλο το ςφςτθμα των προμθκειϊν και ανακζςεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1              ΑΝΑΛΤΗ SWOT ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑ( ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Οργάνωςθ πολλϊν εκδρομϊν και πεηοποριϊν 

2. Σωςτι και οργανωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

3. Κακαροί κοινόχρθςτοι χϊροι με τθ ςυμβολι του Διμου αλλά και των 

ίδιων των κατοίκων του 

4. Αξιοποίθςθ καινοτόμων πθγϊν εναλλακτικισ ενζργειασ 

 

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Μεγάλο οδικό δίκτυο με ςυχνά προβλιματα και ςυντθριςεισ 

2. Συχνά προβλιματα ςτο δίκτυο φδρευςθσ 

3. Μεγάλοσ αρικμόσ των αυτοκινιτων και ελλιπισ χϊροσ ςτάκμευςθσ 

4. Λίγοι κοινόχρθςτοι χϊροι και ζλλειψθ πραςίνου 

 

ΕΥΚΑΙΙΕΣ: 

1. Επζκταςθ, αντικατάςταςθ και ςυντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ 

2. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων με ςκοπό και τθν προβολι του Διμου ςτον 

τουριςμό 

3. Ενθμζρωςθ και αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

4. Αξιοποίθςθ χρθματοδοτιςεων από προγράμματα τθσ Ε.Ε 

5. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων για τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των 

κατοίκων του Διμου 

6. Συντιρθςθ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ 

 

ΑΡΕΙΛΕΣ: 

1. Ρεριοριςμζνθ χρθματοδότθςθ λόγω οικονομικισ κρίςθσ 

2. Συνεχείσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία 

3. Ελλιπισ ενθμζρωςθ των κατοίκων και άγνοια των προβλθμάτων 
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Εφαρμογι κεςμοφ του κοινωνικοφ παντοπωλείου 

2. Λειτουργία δθμοτικϊν πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ το Ωδείο 

3. Λειτουργία αρκετϊν ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων 

4. Οργάνωςθ ενεργειϊν κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

5. Λειτουργία δθμοτικοφ Γθροκομείου 

6. Λειτουργία δφο πανεπιςτθμίων 

 

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Υποδομζσ και κτθριακζσ ςυντθριςεισ που χρειάηονται υψθλά κόςτθ 

2. Ζλλειψθ πόρων που απαιτοφνται για τθν οργάνωςθ κοινωνικϊν 

προγραμμάτων 

3. Ελλιπισ ενθμζρωςθ ςε κζματα κοινωνικισ ςυνοχισ 

 

ΕΥΚΑΙΙΕΣ: 

1. Ανζγερςθ του νζου Γθροκομείου του Διμου 

2. Επζκταςθ του κεςμοφ των κοινωνικϊν παντοπωλείων 

3. Διοργάνωςθ ενεργειϊν εκελοντιςμοφ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

4. Βελτίωςθ των εγκαταςτάςεων και των υποδομϊν παιδείασ, ακλθτιςμοφ 

και πολιτιςμοφ 

5. Κοινωνικι ςυνεργαςία για τθ βοικεια των κοινωνικϊν ευπακϊν ομάδων 

 

ΑΡΕΙΛΕΣ: 

1. Ρεριοριςμζνθ χρθματοδότθςθ λόγω οικονομικισ κρίςθσ 

2. Συνεχϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ των ατόμων που χρειάηονται κοινωνικι 

βοικεια 

3. Ραραμζλθςθ των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων 

4. Αδυναμία ςυντιρθςθσ των  υποδομϊν παιδείασ, υγείασ  και πρόνοιασ 
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 ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Συμμετοχι και αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων που 

αφοροφν τθν απαςχόλθςθ 

2. Μεγάλο δίκτυο μεταφορικϊν μζςων για εφκολθ πρόςβαςθ ςτον Διμο 

3. Συνεχϊσ αυξανόμενθ αναγνωςιμότθτα του Διμου Καλλικζασ ςτον 

τουριςτικό τομζα 

4. Καινοτόμεσ ιδζεσ και εξωςτρζφεια των αρχϊν και φορζων του Διμου 

 

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Αςτακισ αρικμόσ επιςκζψεων τουριςτϊν 

2. Ζλλειψθ ενεργειϊν για τθν προςζλκυςθ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, όπωσ ο 

κρθςκευτικόσ και ο ακλθτικόσ 

3. Εποχιακι ζλλειψθ ςτουσ εργαηομζνουσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ  

4. Ζλλειψθ επαγγελματικϊν επενδφςεων και ιδιαίτερα ςτισ 

καταςκευαςτικζσ ενζργειεσ 

 

ΕΥΚΑΙΙΕΣ: 

1. Ρόλοσ ζλξθσ για τον τουριςμό 

2. Διάδοςθ ωσ ενόσ ιςχυροφ ονόματοσ( brand name) 

3. Δθμιουργία νζων τουριςτικϊν υποδομϊν 

4. Ρροϊκθςθ τουριςτικοφ τομζα 

5. Ενζργειεσ προβολισ του Διμου και των πλεονεκτθμάτων του 

  

ΑΡΕΙΛΕΣ: 

1. Ζλλειψθ επενδφςεων λόγω ελλιπισ χρθματοδότθςθσ 

2. Χαμθλό ειςόδθμα των Ελλινων πολιτϊν 

3. Συνεχϊσ μειωμζνεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και επζνδυςθσ 

4. Υψθλι φορολογία των φυςικϊν αλλά και των νομικϊν προςϊπων 

5. Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ του τουριςτικοφ τομζα και ανάδειξθσ του Διμου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1       ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΩΝ 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2014 

 

Αρικμοδείκτθσ ζμμεςθσ ρευςτότθτασ 

Τφποσ:  Ζμμεςθ ρευςτότθτα (Ε)= 
Κυκλοφορούν  Ενεργητικό +ΜΛΕ

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 ό𝜃𝜀𝜍𝜇𝜀𝜎  𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀 ώ𝜍𝜀𝜄𝜎 +𝛭𝛬𝛱
> 1 

ΜΛΕ=  Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ 

ΜΛΡ= Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό = 2.260.051,63 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ = 997.140,06 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ= 473.974,33 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 1.809.736,84 

Ζμμεςθ ευςτότθτα= 1,42>1 

 

Επομζνωσ υπάρχει ρευςτότθτα γιατί ο αρικμθτισ του κλάςματοσ είναι μεγαλφτεροσ 

από τον παρονομαςτι και το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ είναι μεγαλφτερο από τθ 

μονάδα. 

 

Αρικμοδείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ 

• Τφποσ: Άμεςθ ρευςτότθτα (Α)= 
ΚΕ−Αποθέματα +Έςοδα  ειςπρακτέα

ΒΥ−Προκαταβολέσ  Πελατών +Έξοδα  πληρωτέα
≥ 1  

 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό= 2.260.051,63 

 Αποκζματα= 0 

 Ζςοδα ειςπρακτζα= 997.140,06 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 1.809.736,84 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 473.974,33 

Άμεςθ ρευςτότθτα= 1,42> 1 
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Επομζνωσ ο Διμοσ Καλλικζασ διακζτει άμεςθ ρευςτότθτα. 

 

Αρικμοδείκτθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ 

• Τφποσ:  

Ταμειακι ρευςτότθτα (Τ)= 
Χρεόγραφα +Διαθέςιμα

ΒΥ−Προκαταβολέσ  πελατών +Έξοδα  πληρωτέα
≥ 0,5 

 

 Χρεόγραφα= 0 

 Διακζςιμα= 832.796,13 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 1.809.736,84 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 473.974,33 

Ταμειακι ρευςτότθτα= 0,36< 0,5 

 

Επομζνωσ, επειδι θ ταμειακι ρευςτότθτα είναι μικρότερθ από το 0,5, δεν διακζτει 

επαρκι ταμειακι ρευςτότθτα.  

Αρικμοδείκτθσ ιδίων προσ τα ςυνολικά κεφάλαια 

• Τφποσ: Δείκτθσ Αυτονομίασ =
Ίδια  Κεφαλαια

Σύνολο  Ενεργητικού =51% 

• Κδια Κεφάλαια= 19.949.665,45 

• Σφνολο Ενεργθτικοφ= 39.365.815,25 

 

Αρικμοδείκτθσ ξζνων προσ υνολικά Κεφάλαια 

• Τφποσ: Ξζνων προσ τα ςυνολικά Κεφάλαια=
Συνολικέσ  Υποχρεώςεισ

Σύνολο  Ενεργητικού =49% 

Επομζνωσ,αυτι τθ χρονιά ο Διμοσ είναι αςφαλισ για τουσ πιςτωτζσ του και δζν 

ζχει μεγάλο βακμό επιβάρυνςθσ. 

 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2015 

Αρικμοδείκτθσ Ζμμεςθσ Ρευςτότθτασ 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό= 3.092.126,78 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ= 1.148.464,19 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ= 411.264,82 
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 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 829.300,76 

Ζμμεςθ ρευςτότθτα= 3,41> 1 

 

Άρα, ο Διμοσ Καλλικζασ, τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο  επαρκεί ςε ζμμεςθ 

ρευςτότθτα. Ο λόγοσ είναι θ μεγάλθ διαφορά των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

από τθν περςινι χρονιά. 

 

Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό= 3.092.126,78 

 Αποκζματα= 0 

 Ζςοδα ειςπρακτζα= 1.148.464,19 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 829.300,76 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 411.264,82 

Άμμεςθ ρευςτότθτα=  3,41> 1 

Επομζνωσ, ο Διμοσ διακζτει άμεςθ ρευςτότθτα. 

 

 

Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Ρευςτότθτασ 

 Χρεόγραφα= 0 

 Διακζςιμα= 891.392,48 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 829.300,76 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 411.264,82 

Ταμειακι ρευςτότθτα= 0,74< 0,5 

   

Επομζνωσ, τθ ςυγκεκριμζνθ χρονιά, ο Διμοσ διακζτει επαρκι ταμειακι ρευςτότθτα. 

Αρικμοδείκτθσ ιδίων προσ τα ςυνολικά κεφάλαια 

• Τφποσ: Δείκτθσ Αυτονομίασ =
Ίδια  Κεφαλαια

Σύνολο  Ενεργητικού =47% 

• Κδια Κεφάλαια= 19.949.665,45 

• Σφνολο Ενεργθτικοφ= 42.113.837,56 
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Αρικμοδείκτθσ ξζνων προσ υνολικά Κεφάλαια 

Τφποσ: Ξζνων προσ τα ςυνολικά Κεφάλαια=
Συνολικέσ  Υποχρεώςεισ

Σύνολο  Ενεργητικού =53% 

Άρα, τθ ςυγκεκριμζνθ χρονιά ο Διμοσ ενφανίηει μία αναςφάλεια προσ τουσ πιςτωτζσ 

του και είναι επιβαρυμζνοσ με δάνεια. 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2016 

 

Αρικμοδείκτθσ ‘Ζμμεςθσ Ρευςτότθτασ 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό= 4.069.579,23 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ= 1.161.355,90 

 Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ= 173.037,53 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 803.124,66 

Ζμμεςθ ρευςτότθτα= 5,35> 1 

 

Επομζνωσ, ο Διμοσ διακζτει μια επαρκι και αυξθμζνθ ζμμεςθ ρευςτότθτα. Ο λόγοσ 

είναι θ μεγάλθ αφξθςθ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ από τθν περςινι χρονιά.  

 

Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ 

 Αποκζματα= 0 

 Κυκλοφοροφν ενεργθτικό= 4.069.579,23 

 Ζςοδα ειςπρακτζα= 1.161.355,90 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 803.124,66 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 173.037,53 

Άμεςθ ρευςτότθτα= 5,35 > 1 

 

Άρα, υπάρχει άμεςθ ρευςτότθτα και αυξθμζνθ από τθν προθγοφμενθ χρονιά. 

 

Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Ρευςτότθτασ 

 Χρεόγραφα= 0 

 Διακζςιμα= 2.133.244,64 
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 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ= 803.124,66 

 Ρροκαταβολζσ πελατϊν= 0 

 Ζξοδα πλθρωτζα= 173.037,53 

Ταμειακι ρευςτότθτα= 2,18 > 0,5 

 

Επομζνωσ, ο Διμοσ ζχει επαρκι και αυξθμζνθ ταμειακι ρευςτότθτα. Η ζντονθ 

αφξθςθ τθσ ρευςτότθτασ γίνεται λόγω τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ των διακεςίμων. 

Αρικμοδείκτθσ ιδίων προσ τα ςυνολικά κεφάλαια 

• Τφποσ: Δείκτθσ Αυτονομίασ =
Ίδια  Κεφαλαια

Σύνολο  Ενεργητικού =61% 

• Κδια Κεφάλαια= 19.949.665,45 

• Σφνολο Ενεργθτικοφ= 32.717.757,35 

Αρικμοδείκτθσ ξζνων προσ υνολικά Κεφάλαια 

Τφποσ: Ξζνων προσ τα ςυνολικά Κεφάλαια=
Συνολικέσ  Υποχρεώςεισ

Σύνολο  Ενεργητικού =39% 

Επομζνωσ, αυτι τθ χρονιά ο Διμοσ εμφανίηει μεγάλθ αςφάλεια ςτουσ πιςτωτζσ του 

και ζχεο μιρκι επιβάρυνςθ ςε δάνεια και άλλεσ πιςτϊςεισ. 

 

4.2    ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ είναι χριςιμο να ςυγκρίνουμε τισ τιμζσ των 

αρικμοδεικτϊν  τθσ ζμμεςθσ, άμεςθσ και ταμειακισ ρευςτότθτασ προκειμζνου να 

καταλιξουμε ςε ζνα χριςιμο ςυμπζραςμα. 

  

  

  2014 2015 2016 

Ε.Ρ.: 1,42 3,41 5,35 

Α.Ρ.: 1,42 3,41 5,35 

Σ.Ρ: 0,36 0,74 2,18 

ΙΚ/Κ 51% 47% 61% 

ΞΚ/Κ 49% 53% 39% 

 

Επομζνωσ, παρατθροφμε ότι τθ χρονιά 2014 , ο  Διμοσ ζχει μία μικρι διάκεςθ ςτθν 

ζμμεςθ και άμεςθ ρευςτότθτα, ενϊ παρουςιάηει ζλλειψθ ςτθν ταμεικι. Ο λόγοσ 

είναι το μικρό ποςό των Διακεςίμων και το μεγάλο ποςό των Ρλθρωτζων Εξόδων και 

Βραχυχρόνιων Υποχρεϊςεων. 



40 
 

Τθν επόμενθ χρονιά το 2015, είναι εμφανι θ αφξθςθ των τιμϊν ςε ζμμεςθ, άμεςθ 

και ταμειακι ρευςτότθτα. Σε αυτι τθ χρονιά ο Διμοσ ζχει διακζςιμθ ταμειακι 

ρευςτότθτα και ο λόγοσ είναι θ αφξθςθ των Διακεςίμων, θ μείωςθ των 

Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων και των Ρλθρωτζων Εξόδων. 

Το 2016, ο Διμοσ ςυνεχίηει τθν αυξανόμενθ οικονομικι του πορεία, κακϊσ θ ζμμεςθ, 

θ άμεςθ και θ ταμειακι ρευςτότθτα παρουςιάηουν μεγάλθ διάκεςθ. Με ιδιαίτερθ 

αναφορά ςτθν ταμειακι ρευςτότθτα που παρουςιάηει και τθ μεγαλφτερθ 

ποςοςτιαία αφξθςθ. Πμωσ, το γεγονόσ ότι ο Διμοσ τθ χρονια 2014 παρουςιάηει 

ζντονθ αφξθςθ ςτθν ζμμεςθ ρευςτότθτα μασ κάνει να ςκεφτοφμε ότι δεν αξιοποιεί 

αποδοτικά το ενεργθτικό του και να παρουςιάηει μειωμζνθ κερδοφορία. Ραρόλα 

αυτά ο Διμοσ παρουςιάηει και αυξανόμενθ ταμειακι ρευςτότθτα και αυτό μασ 

δείχνει ότι αξιοποιεί αποδοτικά τουσ πόρουσ και τα μζςα που προκφπτουν αλλά 

αυτα που διακζτει. 

Γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ Καλλικζασ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ διμουσ, ωσ 

αποτζλεςμα να διακζτει τισ κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ όπωσ του αρμόηει, 

πάντα με τον καλφτερο ςχεδιαςμό και τθν καλφτερθ οργάνωςθ. Εκτόσ από τθν 

προςπάκεια του Διμου να αναπτυχκεί, παρατθρείται ότι προςπακεί για τθν 

ενθμζρωςθ και τθν επικοινωνία με τουσ κατοίκουσ του Διμου μζςω τθσ επίςθμθσ 

ιςτοςελίδασ του. Τζλοσ, παρατθροφμε ότι το 2014 ο Διμοσ ζχει ζνα μικρό ποςοςτό 

αςφάλειασ προσ τουσ πιςτωτζσ του, το 2015 λόγω αφξθςθσ του ςυνολικοφ 

ενεργθτικοφ αποκτά ζντονθ αναςφάλεια και μεγάλο ποςοςτό ςε δάνεια αλλά το 

2016 καταφζρνει να μειϊςει ςθμαντικά το ςυνολικό ενεργθτικό του και πετυχαίνει 

μεγάλο ποςοςτό αςφάλειασ προσ τουσ πιςτωτζσ του και μικρι επιβάρυνςθ ςε 

δάνεια. 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑΣΑ 

Σφποι5 

• Ζμμεςθ ρευςτότθτα (Ε)= 
Κυκλοφορούν  Ενεργητικό +ΜΛΕ

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 ό𝜃𝜀𝜍𝜇𝜀𝜎  𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀 ώ𝜍𝜀𝜄𝜎 +𝛭𝛬𝛱
> 1 

Ππου ΜΛΕ= Μεταβατικοί Λογαριαςμοί Ενεργθτικοφ 

           ΜΛΡ= Μεταβατικοί Λογαριαςμοί Ρακθτικοφ 

Ο αρικμοδείκτθσ ζμμεςθσ  ρευςτότθτασ µασ δείχνει το πόςεσ φορζσ το κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό καλφπτει τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ. Για να κεωρείται ότι υπάρχει 

ρευςτότθτα κα πρζπει ο αρικμθτισ του κλάςματοσ να είναι μεγαλφτεροσ από τον 

παρονομαςτι, δθλαδι το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ να είναι μεγαλφτερο τθσ µμονάδασ. 

Υποδθλϊνεται µε αυτόν τον τρόπο ότι το κυκλοφοροφν ενεργθτικό, αφοφ 

υπερκαλφπτει τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, κα επαρκεί ρευςτοποιοφμενο για τθν 

αποπλθρωμι τουσ.  

Για να υπάρχει επαρκισ ρευςτότθτα ςτθν πράξθ κα πρζπει θ τιμι  του δείκτθ να 

είναι αρκετά υψθλότερθ από τθ µμονάδα. Επομζνωσ οι επιχειριςεισ που 

παρουςιάηουν υψθλό δείκτθ ζμμεςθσ  ρευςτότθτασ προςφζρουν µμεγαλφτερθ 

διαςφάλιςθ ςτουσ πιςτωτζσ τουσ και μικρότερο χρθματοπιςτωτικό κίνδυνο για τισ 

τράπεηεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ παρουςία ενόσ πάρα πολφ υψθλοφ δείκτθ 

ζμμεςθσ  ρευςτότθτασ ςθμαίνει ότι θ επιχείρθςθ διατθρεί υπερβάλλουςα 

ρευςτότθτα που πικανόν υποδθλϊνει ότι δεν εκμεταλλεφεται αποδοτικά το 

ενεργθτικό τθσ και ενδεχομζνωσ να παρουςιάηει χαμθλι κερδοφορία. 

 

• Άμεςθ ρευςτότθτα (Α)= 
ΚΕ−Αποθέματα +Έςοδα  ειςπρακτέα

ΒΥ−Προκαταβολέσ  Πελατών +Έξοδα  πληρωτέα
≥ 1 

Ππου ΚΕ= Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

           ΒΥ= Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

Ο παρϊν δείκτθσ κεωρείται ζνα αυςτθρότερο μζτρο ρευςτότθτασ ςε ςφγκριςθ µε 

τθν ζμμεςθ ρευςτότθτα γιατί υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα 

ιςολογιςμοφ αλλά αφινοντασ εκτόσ κάποιεσ κατθγορίεσ λογαριαςμϊν για τουσ 

οποίουσ εκτιμάται ότι υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτθ ρευςτοποίθςθ τουσ. Η τιμι του 

δείκτθ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ τθσ μονάδασ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα 

διακζςιμα, τα ρευςτοποιοφμενα χρεόγραφα και οι ειςπράξεισ των απαιτιςεων 

                                                           
5
 ΡΑΡΑ∆ΕΑΣ Ρ. & ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Ν., ΑΝΑΛΥΣΗ & ∆ΙΕΕΥΝΗΣΗ ΧHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τισ προσ πλθρωμι βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ. Αν όμωσ υπάρχουν επιςφαλείσ απαιτιςεισ ι ςθμαντικζσ 

κακυςτεριςεισ ςτθν είςπραξθ από τουσ πελάτεσ, τότε και ζνασ δείκτθσ µε τιμι 

μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ δεν κα κρίνεται αξιόπιςτοσ. Αντικζτωσ, υπάρχουν 

επιχειριςεισ µε δείκτθ άμεςθσ ρευςτότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, οι οποίεσ 

όμωσ ζχουν υψθλι κυκλοφοριακι ταχφτθτα αποκεμάτων, δθλαδι πωλοφν και 

ρευςτοποιοφν γριγορα τα αποκζματα οπότε χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό 

ρευςτότθτασ. 

 

• Ταμειακι ευςτότθτα (Τ)=
Χρεόγραφα +Διαθέςιμα

ΒΥ−Προκαταβολέσ  πελατών +Έξοδα  πληρωτέα
≥ 0,5 

 

Ππου ΒΥ= Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ είναι και το πλζον αυςτθρό μζτρο ρευςτότθτασ γιατί 

περιλαμβάνει ςτον αρικμθτι µόνο τα ρευςτά διακζςιμα και τα χρεόγραφα. Ο  

δείκτθσ τθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ καλό είναι να ιςοφται ι να υπερβαίνει το 

μιςό τθσ μονάδασ. Ραρά το γεγονόσ ότι ο δείκτθσ αυτόσ είναι µια πραγματικι και 

αυςτθρι ζνδειξθ ρευςτότθτασ, θ πλθροφοριακι του αξία είναι περιοριςμζνθ 

γιατί ςτθν πράξθ οι επιχειριςεισ κρατοφν χαμθλό φψοσ διακεςίμων, ϊςτε να 

πραγματοποιοφν τισ προγραμματιςμζνεσ πλθρωμζσ. 

 

• Δείκτθσ Αυτονομίασ =
Ίδια  Κεφαλαια

Σύνολο  Ενερ γητικού  

Εκφράηει το ποςοςτό που θ κακαρι κζςθ καλφπτει το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ.Αλλιϊσ και αρικμοδείκτθσ ιδίων προσ τα ςυνολικά κεφάλαια(ΙΚ/ΣΚ). 

 

• Ξζνων προσ τα ςυνολικά Κεφάλαια=
Συνολικέσ  Υποχρεώςεισ

Σύνολο  Ενεργητικού  

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το βακμό επιβάρυνςθσ τθσ επιχείρθςθσ  από δάνεια και 

άλλεσ πιςτϊςεισ που ζχει. Ζνα υψθλό ποςοςτό επιβάρυνςεισδθμιουργεί  

ερωτιματα  κατα πόςο κα μπορεί να ανταπεξζλκει  θ οικονομικι μονάδα ςτισ 

απαιτιςεισ των πιςτωτϊν.
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