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Χρηματοδοτικοί 
και άλλοι πόροι

Εισροές

Αποτελεσματικότητα

α) προστασία, ανάπτυξη 
και συνεχή βελτίωση  των 
συμφερόντων και της 
ποιότητας ζωής της 
τοπικής κοινωνίας
β) προστασία του 
περιβάλλοντος 

Αποτελέσματα

Αποδοτικότητα

Εκροές

α) ανάπτυξη και 
συντήρηση υποδομών 
β) παροχή αγαθών και  
υπηρεσιών

Έλεγχος Επίδοσης : οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα

Balanced Scorecard 
Δείκτες Απόδοσης

Ταξινόμηση Δήμων
Συγκριτική Αξιολόγηση

Δυσκολίες εφαρμογής

Οικονομικότητα



Μέτρηση Επίδοσης με τη μέθοδο της Balanced Scorecard

Διαχείριση 
χρηματοοικονομικών 

πόρων
α) δημοτικοί φόροι-

τέλη
β) θεσμοθετημένοι 

πόροι

Κατάρτιση & 
Εκπαίδευση

- Ανθρώπινο 
δυναμικό 

Εσωτερικές 
Διαδικασίες

- Δραστηριότητες
- ΔιοίκησηΌραμα & 

Αποστολή

Ενδιαφερόμενα 
μέρη

α) χρηματοδότες 
(κάτοικοι–δημότες–

κράτος) 
β) αποδέκτες 

(κάτοικοι-δημότες-κοινό) 



Δείκτες Χρηματοδοτικών 
πόρων

Δ2.2 λειτουργικά έξοδα προς 
λειτουργικά έσοδα
Δ2.3 αριθμός νέων ΚΑΕ που 
προκύπτουν μετά από 
αναμόρφωση 
προϋπολογισμού Δ2.5 μη 
χρησιμοποιούμενα ποσά 
προς σύνολο προϋπ/σμού

Δείκτες Ενδιαφερόμενων 
Μερών

Δ1.1 αριθμός 
επιθεωρήσεων σε χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Δ1.2 ποσοστό του 
προϋπολογισμού που 
προορίζεται για κατασκευή 
έργων υποδομής 
Δ1.6 ποσοστό παιδικών 
χαρών -νέες προδιαγραφές

Δείκτες Κατάρτισης & 
Εκπαίδευσης

Δ4.2 ποσοστό προϋπ/σμού 
που χρησιμοποιείται στις νέες 
τεχνολογίες
Δ4.4 συνολικές ώρες 
εκπαίδευσης προσωπικού 
Δ4.5 ποσοστό των θέσεων 
ευθύνης που καλύπτονται από 
υπαλλήλους

Δείκτες Εσωτερικών 
Διαδικασιών

Δ3.1 ποσοστό συμβάσεων 
μέσω συστημάτων 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών
Δ3.2 ποσοστό βεβαιωθέντων 
εσόδων που πληρώνονται 
μέσα στη χρήση
Δ3.3 δείκτης ικανοποίησης 
υπαλλήλων

Δημιουργία δεικτών απόδοσης 

Όραμα & 
Αποστολή



Συγκριτική αξιολόγηση: εργαλείο ελέγχου επίδοσης 

Από τους 224 δήμους προς 
ταξινόμηση οι 14 (ποσοστό 6,25%) 
βρέθηκαν να έχουν μικρή διαφορά 
στην πιθανότητα να ανήκουν σε δύο 
διαφορετικές ομάδες (μικρότερη από 

5%).

Και λίγα στατιστικά..

Μεταβλητές αλγορίθμου:

-Αριθμός μονίμων 
κατοίκων

- Αριθμός οικονομικά 
ενεργών πολιτών
- Έκταση δήμου

(ΕΛΣΤΑΤ) 

Ταξινόμηση δήμων 
σε ομάδες

Σύγκριση του δήμου 
επιλογής με την ομάδα 
που ανήκει

- Μέτρα θέσης: μέση τιμή, 
διάμεσος 
- Μέτρα μεταβλητότητας ή 
διασποράς: τυπική 
απόκλιση, εκατοστιαία 
σημεία

Συγκριτική αξιολόγηση
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Αλγόριθμος ταξινόμησης

92 υποδειγματικοί δήμοι
αποτελούν το μέτρο 

σύγκρισης για την ταξινόμηση 
των υπολοίπων
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Δημιουργία  
δεικτών 
απόδοσης 

και συγκριτική 
αξιολόγηση 
για την 

αποτύπωση της 
επίδοσης των 

δήμων 

Δυσκολίες εφαρμογής του ελέγχου επίδοσης 

Πιθανή σύγκρουση φορέων 
εξουσίας – έλλειψη δέσμευσης για 
τη μέτρηση αποτελεσμάτων

Ανθρώπινος παράγοντας –
αντίσταση στην αξιολόγηση

Εφαρμογή τυποποιημένων δεικτών: 
κόστος στον οργανισμό ;

Παράγοντες που επηρεάζουν 
τους δείκτες ‐> επιλογή 
πολιτικής

Τυποποίηση δεικτών

Διαμόρφωση των ομάδων –
μεταβλητές – μετατόπιση 
συγκριτικών μέτρων

Οι δείκτες απόδοσης 
αντικατοπτρίζουν την πολιτική

Συγκρισιμότητα

Πολιτικές διαστάσειςΗ χρήση επηρεάζει την πολιτική ατζέντα της 
τοπ.αυτοδιοίκησης

Ο δημοσιονομικός ελεγκτής =«τεχνικός 
εμπειρογνώμονας» αποφασίζει τις ορθές 
πρακτικές 



έλεγχος 
επίδοσης

Constantly think about how you can do things better and question yourself
- Elon Musk

Συμπεράσματα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας…


