
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α΄ 

βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί τρεις απογραφές των 

Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης (1997, 2001, 2004). Στόχος του έργου είναι η 

καταγραφή και αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δήμων και των 

Κοινοτήτων, η δημιουργία ολοκληρωμένου Μητρώου Εργαζομένων των 

Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για 

την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 

Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα των απογραφών αυτών, αποτέλεσαν βασικό υλικό 

για τη διαμόρφωση των θέσεων της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., στο κεφάλαιο των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων, στη διαβούλευση για το Νέο Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα. 

Σύμφωνα με το Νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, θεσπίζονται μια σειρά σοβαρές 

αλλαγές για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με βάση τα άρθρα 252-270. Η προσαρμογή 

στο νέο καθεστώς των Δημοτικών & Κοινοτικών Επιχειρήσεων που επιβάλλει ο Νέος 

Κώδικας οφείλει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007.   



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004 - ΠΕΤΑ Α.Ε. 

 

Η σύσταση επιχειρήσεων από τους Ο.Τ.Α. καλύπτει το σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας καθώς αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και κοινωνικής πολιτικής. Στη τωρινή απογραφή κατέστη δυνατό να 

καταγραφούν 1800 επιχειρήσεις, σχεδόν το 96% του συνόλου. Η χωροθέτηση έγινε 

τόσο σε περιφερειακό όσο και σε νομαρχιακό επίπεδο. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κεντρική Μακεδονία η Θεσσαλία και η Αττική 

συγκεντρώνουν το 40% των επιχειρήσεων ενώ οι λιγότερες επιχειρήσεις έχουν 

ιδρυθεί στο Βόρειο Αιγαίο (3,3% επί του συνόλου) και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά 

(4,6%), η Δυτική Μακεδονία (5,4%) και η Δυτική Ελλάδα (5%).  

Σε επίπεδο νομαρχίας, η νομαρχία Αθηνών εμφανίζει τις περισσότερες επιχειρήσεις  

(6,4%) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (5,6%), η Μαγνησία με ποσοστό 4,8%, και τα 

Ιωάννινα με 4,7%. Τις λιγότερες επιχειρήσεις έχουν η Λευκάδα (0,3), η Ευρυτανία 

(0,4%) και Λακωνία (0,6%). 

Επιπλέον, σε πανελλαδικό επίπεδο αντιστοιχούν 1,74 επιχειρήσεις ανά 

δήμο/κοινότητα. Σε 7 νομαρχίες αναλογεί μέχρι μία επιχείρηση ανά δήμο/κοινότητα, 

σε 30 νομαρχίες αντιστοιχούν από μία έως δύο επιχειρήσεις ενώ στις υπόλοιπες 17 

νομαρχίες αναλογούν πάνω από δύο επιχειρήσεις ανά δήμο/κοινότητα. 

Επίσης, ο διαχωρισμός σε ενεργές και αδρανείς επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί αλλά για διαφόρους 

λόγους δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Αδρανείς χαρακτηρίζονται όσες επιχειρήσεις 

δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν απασχολούν προσωπικό. 

Συγκεκριμένα, αποτελούν το 22,4% των επιχειρήσεων ενώ το υπόλοιπο 77,6% είναι 

ενεργές. Παρατηρούνται δύο κατηγορίες αδρανών επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν έχουν ασκήσει καμία δραστηριότητα από την ίδρυση τους και οι 

επιχειρήσεις οι οποίες λειτούργησαν για ορισμένα χρόνια και κατόπιν αδράνησαν. 

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται πολλές κοινοτικές επιχειρήσεις οι οποίες 

περιπέσαν σε αδράνεια ύστερα από την εφαρμογή του νόμου Καποδίστρια. Η 



Ήπειρος εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία αδρανών επιχειρήσεων 

καθώς αποτελούν το 40% των υφιστάμενων επιχειρήσεων της συγκεκριμένης 

περιφέρειας. Σε νομαρχιακό επίπεδο, ο νομός Ιωαννίνων παρουσιάζει το υψηλότερο 

ποσοστό επί του συνόλου των αδρανών επιχειρήσεων (9,4%) αλλά και επί του 

συνόλου των υφισταμένων επιχειρήσεων του νομού (45%). Γενικά, το φαινόμενο των 

αδρανών επιχειρήσεων αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι κλάδοι των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά οι 

πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ και συγκεντρώνουν την συντριπτική 

πλειοψηφία του πλήθους (83%), είναι ο πολιτισμός με την ψυχαγωγία και τον 

αθλητισμό, οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η υγεία και κοινωνική μέριμνα, 

η συλλογή και διανομή νερού, η εκπαίδευση, η καθαριότητα και οι κατασκευές.  Οι 

συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν άμεση σχέση τόσο με την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών όσο και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 

Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία, ορυχεία και 

λατομία) εντάσσεται το 3% των επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

εδρεύουν κυρίως στη περιφέρεια καθώς σκοπός τους είναι η εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της ελληνικής επικράτειας.  

Στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

φυσικού αερίου, νερού) εντάσσεται το 21% των επιχειρήσεων, όπου η επιχειρηματική 

δραστηριότητα των ΟΤΑ σχετίζεται άμεσα με την άσκηση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων για την κάλυψη διαφόρων αναγκών των δημοτών, καθώς με την 

αξιοποίηση τοπικών πόρων. 

Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές, διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις,  εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική μέριμνα, άλλες 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου), δηλαδή ο 

τομέας των υπηρεσιών αποτελείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων των ΟΤΑ 

με ποσοστό 76% επί του συνόλου. Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν στην 

απορρόφηση οικονομικών πόρων που προέρχονται κυρίως από κοινοτικές πηγές 

χρηματοδότησης και αποτελούν σημαντικό μοχλό τοπικής ανάπτυξης. Επίσης,   

προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες και βοηθούν στην βελτίωση του 



βιοτικού επιπέδου των δημοτών. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

τουρισμού και κατά συνέπεια στην προσέλκυση οικονομικών πόρων που τονώνουν 

τις τοπικές οικονομίες. Τέλος ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων, σε όλους τους 

τομείς, λειτουργεί ως αποτέλεσμα επιχειρηματικής παρέμβασης των ΟΤΑ στην 

αγορά.         

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού συστήνουν 

επιχειρήσεις ή συμμετέχουν σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΚΝΑ) και 

άλλων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων. Οι επικρατέστερες νομικές μορφές είναι 

οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, οι 

ανώνυμες εταιρείες και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αμιγείς 

δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν την πλέον πρόσφορη μορφή και συγκεντρώνει το 

61% του πλήθους των επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις των ΟΤΑ προτιμούν να ιδρύουν 

επιχειρήσεις τέτοιας μορφής διότι υπάρχει ευχέρεια σύστασης από τις διατάξεις του 

ΔΚΚ καθώς επίσης και διαρκής έλεγχος από αυτούς. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές 

έχουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και μέσω αυτών οι ΟΤΑ ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι ανώνυμες εταιρείες της αυτοδιοίκησης κατέχουν το 11% επί του συνόλου, 

αποτελούν το βασικό εταιρικό σχήμα μέσω του οποίου οι ΟΤΑ συνεργάζονται 

επιχειρηματικά με άλλα νομικά, φυσικά πρόσωπα ή και μεταξύ τους. Οι μονάδες που 

συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με 

αυτά των υπολοίπων μετόχων και ο βαθμός ελέγχου και επιρροής τους εξαρτάται 

άμεσα από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν. 

Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν το 8% των 

επιχειρήσεων και είναι το μοναδικό εταιρικό σχήμα που δεν έχει το κέρδος ως σκοπό 

αλλά το κοινωνικό όφελος. Αυτή η νομική μορφή παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα 

καθώς δεν έχει θεσμοθετηθεί ρητά ως δημοτική επιχείρηση κατά τα οριζόμενα του 

ΔΚΚ.        

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων της Τ.Α. ήταν μια δύσκολη 

και πολυσύνθετη διαδικασία καθώς κατά τη διάρκεια της συλλογής και της 

επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων παρουσιάστηκαν αρκετές δυσχέρειες. Τα 

φαινόμενα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη οργάνωσης και 

απαραίτητης υποδομής αρκετών επιχειρήσεων μικρού κυρίως μεγέθους. Για λόγους 

ομοιογένειας και αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση οικονομικά 

στοιχεία κοινά σε όλα τα έντυπα. Ανάλογα με τη κατηγορία βιβλίων που τηρεί κάθε 

επιχείρηση, τα οικονομικά στοιχεία αντλήθηκαν από τους ισολογισμούς, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το ειδικό έντυπο Ε3 και τις καταστάσεις εσόδων 

– εξόδων. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ορισμένοι 

αριθμοδείκτες για τη διεξαγωγή της οικονομικής ανάλυσης. Μια σημαντική 

λεπτομέρεια που παρατηρήθηκε και αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα αφορά την λογιστική 

εγγραφή των επιδοτήσεων από κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεων 

απασχόλησης κτλ. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε το φαινόμενο σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα έσοδα αυτά να καταχωρούνται στον κύκλο εργασίων ενώ σύμφωνα με 

τις αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θα έπρεπε να εγγράφονται στα 

άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.  

Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα αποθαρρυντική. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών των ενεργών 

επιχειρήσεων έφτασε τα 600.508.587,98 €, τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης έφτασαν 

τα 155.162.840,96 € ενώ τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα ήταν αρνητικά στο ύψος 

των -82.110.432,90 €. Τα συνολικά έσοδα, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών και των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης έφθασε τα 755.671.428,94 €. 

Επίσης, το σύνολο των κερδών είναι 24.112.608,14 € ενώ το σύνολο των ζημιών 

έφθασε τα -106.223.041,04 €. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αποτελούν το 1/5 των 

συνολικών εσόδων ενώ η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων (καθαρά αποτελέσματα 

προς συνολικά έσοδα) ήταν αρνητική και πιο συγκεκριμένα -10,86%. Οι κερδοφόρες 

ενεργές επιχειρήσεις αποτελούν το 39,5% (449 επιχειρήσεις), οι ζημιογόνες το 58,5% 

(663 επιχειρήσεις) ενώ το υπόλοιπο 2% (20 επιχειρήσεις) είχαν μηδενικά καθαρά 

αποτελέσματα δηλαδή δεν παρουσιάζουν ούτε κέρδη ούτε ζημιά. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις κατατάσσονται στη κατηγορία των μικρομεσαίων καθώς μόλις το 16% 

ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ συνολικά έσοδα ενώ 4 επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 



δέκα εκατομμύρια ευρώ. Έσοδα από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις έχουν τα 2/3 των 

επιχειρήσεων και από αυτές το 40% εμφανίζει πολύ υψηλό βαθμό εξάρτησης καθώς 

τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης υπερβαίνουν το κύκλο εργασιών. Σημαντικά εύρωστες 

εμφανίζονται 27 επιχειρήσεις με αποδοτικότητα άνω του 50% ενώ πολύ έντονα 

οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν 186 οικονομικές μονάδες με  αρνητική 

αποδοτικότητα που ξεπερνά το -50%. Όσον αφορά την οικονομική ανάλυση ανά 

τομέα, ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει με 1,30% στο κύκλο εργασιών, με 0,65% 

στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και με 1,16% στα συνολικά έσοδα. Επίσης, 

εμφανίζεται οριακά ζημιογόνος (-1,12%) και με βαθμό εξάρτησης από τα άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης 11,51%, ο οποίος είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο (20%).  Στο 

δευτερογενή τομέα ο κύκλος εργασιών κατέχει μερίδιο 44,67% επί του συνόλου, τα 

άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 19,35% και τα συνολικά έσοδα 39,47%. Εμφανίζει 

σημαντικές ζημιές ως ποσοστό των συνολικών εσόδων (-16,14%) και τα άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης αποτελούν το 10,07% των συνολικών εσόδων. Ο τριτογενής τομέας 

είναι επίσης ζημιογόνος (-7,55%) και ο κύκλος εργασιών κατέχει το 54% του 

συνόλου ενώ τα συνολικά έσοδα το 59,35%.  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων κατευθύνεται προς το 

τριτογενή τομέα καθώς απορροφά το 80% επί των συνολικών άλλων εσόδων 

εκμετάλλευσης και των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). 

Τέλος, σύμφωνα με τη ανάλυση ανά κλάδο μόνο οι κλάδοι «Πώληση, συντήρηση και 

επισκευή αυτοκινήτων… κλπ»,  «Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες» 

και «Υγεία και κοινωνική μέριμνα» παρουσίασαν κέρδη και θετική αποδοτικότητα 

11,77%, 6,23% και 0,07% αντίστοιχα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν ζημιογόνοι. 

Επομένως, είναι φανερό ότι η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων της Τ.Α. 

είναι ιδιαίτερα δυσχερής και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με δραστικά μέτρα με 

στόχο την αύξηση των εσόδων και μείωση των ελλειμμάτων.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το προσωπικό των επιχειρήσεων και των Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης αριθμεί τα 

34.498 άτομα. Από αυτά 19.048(55%) είναι άνδρες και 15.450(45%) γυναίκες. 

Παρατηρείται ότι οι γυναίκες κατέχουν ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό το 

οποίο οφείλεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες 

κοινωνικού οφέλους όπως υγείας και πρόνοιας που απασχολούν ειδικότητες τις 



οποίες επιλέγουν επί το πλείστον γυναίκες. Στο πλήθος των εργαζόμενων 

σημειώνεται ένα ποσοστό 7% που απαρτίζεται από άτομα με ειδικές ανάγκες, τα 

οποία απασχολούνται μέσω κοινοτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην 

ενσωμάτωση ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. 

Όσον αφορά την κατανομή των απασχολούμενων ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας παρατηρείται ότι η πλειοψηφία τους απασχολείται στον τριτογενή 

τομέα 69,7%, στον δευτερογενή τομέα απασχολείται το 29,3% και μόλις το 1% στον 

πρωτογενή τομέα. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού που 

απασχολείται στον δευτερογενή τομέα είναι άνδρες, γεγονός φυσιολογικό καθώς στο 

συγκεκριμένο τομέα  δημιουργούνται  θέσεις εργασίες που καλύπτονται από άνδρες 

λόγω του αντικειμένου των εργασιών σε αντίθεση με τον τριτογενή τομέα όπου 

απασχολούνται περισσότερες γυναίκες. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης το 30% του προσωπικού έχει ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται κυρίως σε 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και καλύπτουν θέσεις 

εργασίας στις οποίες δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απασχολουμένων 43,5% έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Τέλος σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους έχει υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο καθώς όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν 

το 26,5% του συνόλου. Το ποσοστό αυτών των εργαζομένων κατανέμεται κυρίως 

στις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα όπου οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Επιπλέον, το μορφωτικό 

επίπεδο των γυναικών είναι ανώτερο από αυτό των ανδρών. 

Η μεγάλη πλειοψηφία του προσωπικού, το 81,8%, απασχολείται με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αλλά το έκτακτο προσωπικό προσεγγίζει το 48,5% του 

συνόλου. Οι συμβάσεις μίσθωσης  έργου φθάνουν το 11,2%, ενώ οι αποσπασμένοι 

εργαζόμενοι από ΟΤΑ ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελούν το 3,6% του 

συνόλου και με άλλη σχέση εργασίας συνδέεται το 3,3%. Το υψηλό ποσοστό του 

έκτακτου προσωπικού και η ανάγκη μετατροπής των συμβάσεων τους σε αορίστου 

χρόνου τους αποτελεί ένα από πολύ  σημαντικό και δυσεπίλυτο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αν και τα 



εκπαιδευτικά προσόντα των γυναικών είναι υψηλότερα από αυτά των ανδρών, οι 

εργασιακές τους σχέσεις χαρακτηρίζονται από προσωρινότητα και αστάθεια 

 

 

 

 


