ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (1999-2009)
Το Τμήμα Ερευνών Δημόσιου Τομέα της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της πρώην Γενικής
Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) διενεργούσε από το έτος 1968 μέχρι
το έτος 2009, την έρευνα «Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
σύμφωνα με το Β.Δ. 7/59 και τον Κανονισμό 3605/93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το έτος
2010, τα οικονομικά στοιχεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που
δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και τηρείται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), από την οποία η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αντλεί τα
απαιτούμενα για τις ανάγκες της στοιχεία.
Σκοπός της διενεργούμενης έρευνας από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ήταν η παροχή σε δημόσιους φορείς, στη
Eurostat, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ερευνητές κ.τ.λ., στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα απολογιστικά
έσοδα , έξοδα και την απασχόληση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η συλλογή των
ανωτέρω στοιχείων από τους ΟΤΑ γινόταν με ειδικά δελτία (ερωτηματολόγια), τα οποία συμπληρώνονταν από
τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, καθώς και από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).
Ακολουθούσε ο έλεγχος και η κωδικογράφηση των δελτίων και εν συνεχεία η μηχανογραφική επεξεργασία, η
πινακοποίηση και η δημοσίευση των στοιχείων.
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα των Δήμων και Κοινοτήτων για τα
έτη 1971 –2005 υπάρχουν στο Δημοσίευμα «Έσοδα – έξοδα Δήμων και Κοινοτήτων», στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ. Από το έτος 2006, λόγω αλλαγής της πολιτικής στατιστικού απορρήτου της
ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων εσόδων – εξόδων σε επίπεδο Δήμου – Κοινότητας , τα
στοιχεία στο επίπεδο αυτό δεν εμφανίζονται.
Στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθοι πίνακες που περιλαμβάνουν στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα των Δήμων και Κοινοτήτων σε επίπεδο Συνόλου Χώρας,
Περιφέρειας και Νομού, για τα έτη 2002 – 2009:
Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους
διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας.
Πίνακας Α3: Έσοδα κοινοτήτων (εισπραχθέντα) ,κατά περιφέρεια και νομό. Τακτικά και έκτακτα, κατά
υποκατηγορίες, τακτικά και έκτακτα παρελθόντων ετών, λοιπές εισπράξεις.
Πίνακας Α4 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων (βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, εισπρακτέα υπόλοιπα), κατά
κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών .Σύνολο Χώρας
Πίνακας Β1 : Έξοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους
διακρίσεις αυτών. Σύνολο χώρας
Πίνακας Β3:Έξοδα κοινοτήτων, κατά περιφέρεια και νομό. Δαπάνες κατά κατηγορίες και υποκατηγορίες.
Πίνακας Β4: Δαπάνες κατά υποκατηγορίες επιμέρους υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων. Σύνολο Χώρας.
Κατωτέρω αναφέρονται οι κωδικοί κατάταξης των εσόδων –εξόδων Δήμων και Κοινοτήτων κατά
κατηγορία και υποκατηγορία, για τα έτη 1999 - 2009.

ΕΤΗ 1999-2004
Κωδική κατάταξη εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, κατά κατηγορίες και υποκατηγορίες
Κωδικός
αριθμός

Κατηγορίες και υποκατηγορίες εσόδων
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Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Φόροι και εισφορές
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Έσοδα από δάνεια
Επιχορηγήσεις -Προσωπική εργασία
Δωρεές-Κληρονομιές
Προσαυξήσεις- Πρόστιμα-Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα

Κωδική κατάταξη εξόδων Δήμων και Κοινοτήτων, κατά κατηγορίες και υποκατηγορίες
Κωδικός
αριθμός
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Κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων
Γενικά Έξοδα
Δαπάνες αιρετών αρχόντων-Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού
Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
Συμμετοχή των δήμων και κοινοτήτων στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των
δημοτικών η κοινοτικών υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους
Συντάξεις-Αποζημιώσεις
Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
Επικοινωνίες-Δημόσιες σχέσεις
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης
Ειδικά έξοδα λειτουργίας επιμέρους υπηρεσιών
Αποδοχές δημοτικών η κοινοτικών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών
Μισθώματα- Ύδρευση – Φωτισμός -Καθαριότητα-Μεταφορές
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης
Δαπάνες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών
Επενδύσεις
Λοιπές δαπάνες επιμέρους υπηρεσιών
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
Υποχρεωτικές-Προαιρετικές
Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης
Τόκοι-Χρεολύσια
Λοιπές δαπάνες

41

Αποδόσεις εισπραχθέντων υπέρ τρίτων εσόδων-Επιστροφές χρημάτων-Πληρωμές παρελθόντων
οικονομικών ετών

ΕΤΗ 2005-2009
Κωδική κατάταξη εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, κατά κατηγορίες και
υποκατηγορίες
Κωδικός
αριθμός
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Κατηγορίες και υποκατηγορίες εσόδων
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από λοιπά τέλη,δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
Δωρεές-Κληρονομιές-Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις-Πρόστιμα-Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά
έτη
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων,και επιστροφές χρημάτων
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
Επιστροφές χρημάτων
Χρηματικό υπόλοιπο
Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο νέα
Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο νέα

Κωδική κατάταξη εξόδων δήμων και κοινοτήτων,κατά κατηγορίες και υποκατηγορίες
Κωδικός
αριθμός
6
60
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Κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων
Έξοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι -τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους

68
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Λοιπά έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων,τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών,αποδόσεις και προβλέψεις
Πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών
Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης
Αποθεματικό

