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Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία
δέκα χρόνια στο χώρο της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης, με κομβικές μεταξύ αυτών του

«Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη», συνετέλεσαν καθο-
ριστικά στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της δια-
δικασίας βεβαίωσης & είσπραξης Εσόδων.

Η δυσκολία προσαρμογής στο νέο καθεστώς, δημιούρ-
γησε την ανάγκη εξεύρεσης των μεθόδων εκείνων που
θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση δύο κα-
θοριστικών προβλημάτων:
1. στην προσπάθεια της αποφυγής διαφυγής εσόδων

με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών και
2. στη διατήρηση των υφιστάμενων εσόδων ή και την

αύξηση τους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβά-
ρυνση των ήδη βεβαρημένων πολιτών.

Στο επίκεντρο μιας ουσιαστικής συζήτησης για τα έσοδα

των δήμων δεν είναι πλέον οι κρατικές επιχορηγήσεις,
αλλά η επίτευξη της οικονομικής αυτάρκειας των ΟΤΑ,
που συνδέεται ευθέως με την διοικητική τους αυτοτέλεια.

Αυτό που μπορεί να δώσει προοπτική στη λειτουργία
των δήμων είναι μία ουσιαστική αντιμετώπιση των εσό-
δων, διότι όπως φαίνεται εκ των περισσοτέρων οικονομι-
κών δεικτών, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση, σύμ-
φωνα με την οποία το 70% των εσόδων να προέρχονται
από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.

Μόνο με αυτή τη θεώρηση θα καταφέρει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ειδικά σήμερα που η χώρα φαίνεται να
εξέρχεται από τη βαθιά οικονομική κρίση, να ατενίσει το
μέλλον, με τους Ο.Τ.Α. να αναλαμβάνουν τις ευθύνες
τους, με αποκλειστικό σκοπό την υπεράσπιση του θεσμού
και των συλλογικών συμφερόντων της κοινωνίας των
πολιτών της.
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Ηπαροχή συμβουλευτικού έργου για την εισοδη-
ματική πολιτική των Ο.Τ.Α. μπορεί να συμβάλλει
καίρια στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα παρέχοντας

τις εξής δυνατότητες: 
• διοικητική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Εσόδων και

κατανομή των αρμοδιοτήτων των γραφείων της με τον
πλέον ευέλικτο και λειτουργικό τρόπο

• καθορισμό με συγκεκριμένα βήματα όλων των διαδι-
κασιών που διέπουν κάθε κατηγορία εσόδων

• ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του ορ-
γανισμού, με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητά του στην
παραγωγή νέων πηγών εσόδων

• αξιόπιστη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοι-
χείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και τον καθο-
ρισμό του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεών τους
προς το Δήμο από φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα
που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με
βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας

• παρακολούθηση και μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή
όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με
τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω
των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της
ύδρευσης κ.λπ.

• αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας
του οργανισμού, την αξιοποίησή της και την εξεύρεση
των καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της απόδο-
σης των ακινήτων

• μέριμνα για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακι-
νήτων ή την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στε-
γαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

• συγκριτική αποτίμηση & έλεγχο των αποτελεσμάτων
των εσόδων κατά τα τελευταία οικονομικά έτη

• και γενικότερα να επιτύχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο, σε κάθε υπεύθυνο γραφείου Εσόδων, Προ-
ϊστάμενο Τμήματος ή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπη-
ρεσιών.

Για την Παροχή της Συμβουλευτικής
Υπηρεσίας, απαιτείται από τον Φορέα 
να είναι διαθέσιμα:
• Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Εσωτερικός

Κανονισμός Λειτουργίας, αν υπάρχει,
• Οι Θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων του Τμήματος

ή Γραφείου και
• Ο ισχύον Προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού

έτους.

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας 
και να σας ενημερώσουν για την Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Εσόδων 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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