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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΠΙΣΓΤΞΗ ΣΟΥΩΝ 

ΓΚΣΓΛΓΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ Α΄ ΓΞΑΜΗΝΟ 2014 

 

Με ηελ από 18-11-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ε νπνία θπξώζεθε κε ην λόκν 

4111/2013, θαζηεξώζεθαλ δεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη πξαθηηθέο γηα όινπο ηνπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ πξνβιέπεηαη όηη ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ ην 

κεληαίν πξόγξακκα θαηαλνκήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ ηξηκεληαίσλ ζηόρσλ. 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε βάζε ηα κεγέζε ησλ 

πξσηνγελώλ δαπαλώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, όπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Εζληθή 

Αληηπξνζσπεία ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2014.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ, ειήθζεζαλ ππόςε νη 

πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ πξσηνγελώλ δαπαλώλ ηνπ θάζε θνξέα θαη ε κεηαβνιή ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπο ηελ 31-12-2013.  

Η ζπλνιηθή εηθόλα ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

ζπλνιηθέο πξσηνγελείο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεώζεσλ. 

Με βάζη ηα παπαπάνω πποκύπηει όηι για ηο α’ εξάμηνο οι ππαγμαηοποιηθείζερ 

ππωηογενείρ δαπάνερ ζε ζςνδςαζμό με ηη μεηαβολή ηων απλήπωηων ςποσπεώζεων 

είναι σαμηλόηεπερ ζε ζσέζη με ηο ζηόσο πος έσει ηεθεί καηά 819 εκαη. εςπώ (ή 3,5%) 

ένανηι απόκλιζηρ 644 εκ. εςπώ (ή 5,6%) για ηο α’ ηπίμηνο. 

Εηδηθόηεξα ηα απνηειέζκαηα γηα ην βαζκό επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ α΄ εμακήλνπ γηα ηνπο 

θνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαιύνληαη παξαθάησ: 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ ΜΓΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΓΡΝΗΗ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, θαζώο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξέα 

ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνύ ζηόρνπ όπσο έρεη ηεζεί θαηά 11,9 εθαη. € ή 27,9%. Η απόθιηζε απηή 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ εληαικαηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθώλ 

θαη ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαζώο θαη ζηηο κεησκέλεο πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ 

Επελδύζεσλ (ΠΔΕ). 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΩΣΓΡΙΚΩΝ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζώο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξέα 

ππνιείπνληαη ηνπ αξρηθνύ ζηόρνπ όπσο έρεη ηεζεί θαηά 103,5 εθαη. € ή 5,6%. Η απόθιηζε απηή 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεησκέλεο δαπάλεο απνδνρώλ ιόγσ απνρσξήζεσλ θαζώο θαη ζηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο εθινγηθώλ δαπαλώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην 

επόκελν δηάζηεκα. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΞΩΣΓΡΙΚΩΝ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζώο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ππνιείπνληαη 

ηνπ αξρηθνύ ζηόρνπ θαηά 77,6 εθαη. € ή 37,8% θαη νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ έρεη θαηαζηεί 

πιήξσο ιεηηνπξγηθόο ν λένο ηξόπνο πιεξσκήο δαπαλώλ ησλ Αξρώλ Εμσηεξηθήο Υπεξεζίαο. 

 

 



ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΤΓΓΙΑ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θηλνύληαη ρακειόηεξα έλαληη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ παξνπζηάδεηαη 

εμνηθνλόκεζε ύςνπο πεξίπνπ 96 εθαη. επξώ ή 3,9%, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ησλ δηθαηνύρσλ από ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. 

 

ΓΓΝΙΚΓ ΚΡΑΣΙΚΓ ΔΑΠΑΝΓ 

Η ππέξβαζε ησλ πιεξσκώλ ηνπ α’ εμακήλνπ 2014 ησλ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Δαπαλώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ, αλέξρεηαη ζε 308,4 εθαη. € ή 

7,3% έλαληη ησλ αξρηθώλ ηηζέκελσλ ζηόρσλ, θαη νθείιεηαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ζηε 

δηαλνκή ηνπ θνηλσληθνύ κεξίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ θαηαβνιή δαπαλώλ ζπληάμεσλ, 

ιόγσ απμεκέλσλ απνρσξήζεσλ γηα ζπληαμηνδόηεζε από ην πξνεγνύκελν έηνο. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΜΑΚΓΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζώο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ππνιείπνληαη 

ηνπ αξρηθνύ ζηόρνπ θαηά 1,2 εθαη. € ή 36%. Η απόθιηζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλόο 

όηη πξνο ην παξόλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο  δαπαλώλ ηνπ ΠΔΕ. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θηλνύληαη ρακειόηεξα έλαληη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά 212,5 

εθαη. επξώ, ή 45,6%, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνγξαθήο 

ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε πιεξσκή ησλ γεσξγηθώλ επηδνηήζεσλ θαη επηπιένλ ζηε κε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δαλεηνδόηεζεο από ην Τακείν Αγξνηηθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαζώο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ππεξβαίλνπλ 

ηνλ αξρηθό ζηόρν θαηά 17,8 εθαη. € ή 9,4%, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε 

απνξξόθεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ’. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ παξνπζηάδεηαη 5% ππνεθηέιεζε πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπγθξάηεζε ηεο εθηακίεπζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ ζηνλ ΟΓΑ γηα ηε 

πιεξσκή ησλ νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ δεδνκέλνπ όηη ε θαηαβνιή ηνπο ζην δηάζηεκα απηό 

θαιύθζεθε από ηακεηαθά ππόινηπα ηνπ νξγαληζκνύ από ην έηνο 2013 γηα ην ζθνπό απηό. 

 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεώζεσλ, ππνιείπνληαη θαηά 302,8 εθαη. € ή 32,8%, πνπ νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηε 

κεησκέλε απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδύζεσλ θαζώο θαη ζην 

γεγνλόο όηη αλακέλνληαη έξγα ΕΣΠΑ λα σξηκάζνπλ γηα πιεξσκή ηνπο επόκελνπο κήλεο. 

 

 

 

 



ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΓΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Παξαηεξείηαη ππέξβαζε θαηά 20,9% ζηηο πιεξσκέο ε νπνία νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ 

αύμεζε ησλ δαπαλώλ ηνπ ΠΔΕ σο απνηέιεζκα ηεο επίζπεπζεο ησλ εξγαζηώλ πξνγξακκάησλ 

ηα νπνία είλαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην ΕΣΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Πίνακαρ Σηόσων-Ππαγμαηοποιήζεων-Αποκλίζεων δαπανών Κπαηικού Πποϋπολογιζμού καηά Υποςπγείο / Φοπέα 

 
 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Υποςπγείο / Φοπέαρ 

 
Α' Δξάμηνο 2014  

    
 

ΑΠΟΚΛΙΣΔΙΣ Α' Τπίμηνο Απόκλιζη 

Δηήζιορ 
Πποϋπολογιζμόρ 

Σηόσοι 
εξαμήνος 

Ππαγμαηο-
ποιήζειρ 

Ποζό Ποζοζηό Ποζό Ποζοζηό 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) 

Πποεδπία ηηρ Γημοκπαηίαρ 3,9 1,9 1,2 -0,7 -37,1% -0,3 -33,8% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

3,9 1,9 1,2     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0     
 

  

            
 

  

Βοςλή ηων Δλλήνων 143,9 73,7 58,9 -14,9 -20,2% -12,3 -32,1% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

143,9 73,7 58,9     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0     
 

  

            
 

  
Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ 
Γιακςβέπνηζηρ 

105,0 42,8 30,9 -11,9 -27,9% -8,5 -39,1% 

Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

105,0 42,8 29,8     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 1,3 0,0 1,1     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 0,8     
 

  
            

 
  

Δζωηεπικών 3.537,4 1.856,9 1.753,4 -103,5 -5,6% -63,9 -6,5% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

3.537,4 1.856,9 1.746,6     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0 6,8     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0 0,0     
 

  
            

 
  

Δξωηεπικών 330,6 205,1 127,5 -77,6 -37,8% -77,4 -58,0% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

330,6 205,1 157,7     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 34,0 0,0 -30,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,9 0,0 -33,8     
 

  
            

 
  

Δθνικήρ Άμςναρ 2.541,0 1.203,0 1.209,7 6,7 0,6% -10,9 -1,9% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

2.541,0 1.203,0 1.152,0     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 43,4 0,0 57,8     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 27,1 0,0 27,6     
 

  

            
 

  

Υγείαρ  4.447,0 2.483,7 2.387,9 -95,9 -3,9% -301,5 -19,5% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

4.447,0 2.483,7 2.387,6     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,2 0,0 0,3     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 -0,2     
 

  

            
 

  
Γικαιοζύνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων 
Γικαιωμάηων 

598,5 396,0 334,9 -61,1 -15,4% -41,0 -16,7% 

Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

598,5 396,0 334,9     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 12,3 0,0 0,0     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 8,4 0,0 -0,3     
 

  

            
 

  

Παιδείαρ  και Θπηζκεςμάηων 5.090,0 2.586,8 2.528,1 -58,8 -2,3% -8,2 -0,7% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

5.090,0 2.586,8 2.513,3     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 5,8 0,0 14,8     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 3,6 0,0 -0,9     
 

  

  
          

 
  
 



Υποςπγείο / Φοπέαρ 

 
Α' Δξάμηνο 2014  

    
 

ΑΠΟΚΛΙΣΔΙΣ Α' Τπίμηνο Απόκλιζη 

Δηήζιορ 
Πποϋπολογιζμόρ 

Σηόσοι 
εξαμήνος 

Ππαγμαηο-
ποιήζειρ 

Ποζό Ποζοζηό Ποζό Ποζοζηό 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) 

 Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 410,0 190,7 168,3 -22,4 -11,8% -14,4 -15,7% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

410,0 190,7 168,1     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 5,4 0,0 0,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 5,0 0,0 -3,6     
 

  

            
 

  
Οικονομικών πλην Γενικών Κπαηικών 
Γαπανών 

678,0 334,1 313,0 -21,1 -6,3% 19,1 11,5% 

Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

678,0 334,1 311,8     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 14,7 0,0 1,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 7,9 0,0 -1,0     
 

  

            
 

  

Γενικέρ  Κπαηικέρ  Γαπάνερ  9.307,4 4.202,0 4.510,4 308,4 7,3% 146,5 6,9% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

9.307,4 4.202,0 4.504,1     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 18,9 0,0 6,3     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 12,9     
 

  

            
 

  

Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 7,6 3,4 2,2 -1,2 -36,0% -0,4 -27,0% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

7,6 3,4 2,1     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,5 0,0 0,1     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,5 0,0 0,0     
 

  

            
 

  

Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 938,3 465,8 253,2 -212,5 -45,6% -76,4 -43,1% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

938,3 465,8 252,1     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,9 0,0 1,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,4 0,0 0,5     
 

  

            
 

  
Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ 
Αλλαγήρ  

430,2 190,1 207,9 17,8 9,4% -28,4 -31,2% 

Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

430,2 190,1 207,8     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0 0,1     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0 -0,2     
 

  

            
 

  
Δπγαζίαρ,  Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και 
Ππόνοιαρ 

13.028,8 6.178,9 5.868,1 -310,7 -5,0% -49,6 -1,7% 

Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

13.028,8 6.178,9 5.870,3     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 2,6 0,0 -2,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 2,6 0,0 -2,4     
 

  

            
 

  

Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 2.303,1 923,4 620,6 -302,8 -32,8% -230,4 -49,8% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

2.303,1 923,4 609,0     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 48,7 0,0 11,6     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 47,3 0,0 3,1     
 

  

            
 

  

 Υποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων 2.464,0 829,8 1.002,8 173,0 20,9% 139,8 64,8% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

2.464,0 829,8 970,3     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 60,0 0,0 32,5     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 31,8 0,0 7,8     
 

  

            
 

  

Ναςηιλίαρ και Αιγαίος 329,6 145,4 151,8 6,4 4,4% -4,3 -6,3% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

329,6 145,4 146,4     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 15,1 0,0 5,5     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 9,1 0,0 2,6     
 

  



Υποςπγείο / Φοπέαρ 

 
Α' Δξάμηνο 2014  

    
 

ΑΠΟΚΛΙΣΔΙΣ Α' Τπίμηνο Απόκλιζη 

Δηήζιορ 
Πποϋπολογιζμόρ 

Σηόσοι 
εξαμήνος 

Ππαγμαηο-
ποιήζειρ 

Ποζό Ποζοζηό Ποζό Ποζοζηό 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) 

            
 

  

Γημόζιαρ Τάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 1.838,4 934,8 924,5 -10,3 -1,1% -12,4 -2,7% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

1.838,4 934,8 898,4     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 47,4 0,0 26,1     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,1 0,0 -2,1     
 

  

            
 

  

Τοςπιζμού 49,0 31,9 22,3 -9,6 -30,1% -5,6 -28,9% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

49,0 31,9 21,5     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 29,7 0,0 0,7     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,1 0,0 30,2     
 

  

            
 

  

Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ 164,1 78,4 61,9 -16,5 -21,1% -3,9 -9,9% 
Σύνολο ππυηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

164,1 78,4 75,1     
 

  

     - Απλήπυηερ ςποσπεώζειρ 16,7 0,0 -13,2     
 

  

     - εκ ηυν οποίυν ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 6,7 0,0 -6,0     
 

  

            
 

  

Σύνολο Υποςπγείων / Φοπέων 48.745,8 23.358,7 22.539,5 -819,2 -3,5% -644,3 -5,6% 

Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού 
πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 

48.745,8 23.358,7 22.418,8         

     - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 359,3 0,0 120,7         

     - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 219,6 0,0 35,0         

 
              

1/ Σηη ζηήλη "Πποϋπολογιζμόρ" πεπιλαμβάνεηαι ηο ζυππεςηικό ςπόλοιπο (ζηοκ) ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ζηιρ 31/12/2013. 

2/ Σηη ζηήλη "Ππαγμαηοποιήζειρ" ζςμπεπιλαμβάνεηαι η μεηαβολή ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ζε ζσέζη με αςηέρ ηηρ 31/12/2013 (ηο απνηηικό 
ππόζημο ζημαίνει μείυζή ηοςρ), όπυρ ενδεσομένυρ έσοςν αναθευπηθεί. 

3/ Σηη ζηήλη "Σηόσοι", οι ζηόσοι έσοςν ςπολογιζηεί με βάζη ηα μεγέθη ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού 2014, όπυρ έσει τηθιζηεί ζηην Εθνική 
Ανηιπποζυπεία. Οι όποιερ αποκλίζειρ οθείλονηαι, κςπίυρ, ζηα εξήρ γεγονόηα: Σηοςρ ζηόσοςρ ηυν ππυηογενών δαπανών ηυν Γενικών Κπαηικών Δαπανών 
ζςμπεπιλαμβάνονηαι και οι δαπάνερ ζε βάπορ ηος Αποθεμαηικού, οι οποίερ ζηη ζηήλη ππαγμαηοποιήζειρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ δαπάνερ ηος θοπέα 
ζε βάπορ ηυν οποίυν ενηαλμαηοποιήθηκαν. 

4/ Οι "Σηόσοι" ηυν Φοπέυν ζηο ζύνολό ηοςρ διαθοποποιούνηαι από ηοςρ ζηόσοςρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο μηνιαίο δεληίο εκηέλεζηρ ηος κπαηικού 
πποϋπολογιζμού, διόηι  έσοςν καθοπιζηεί από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ θοπείρ. 

 

  




