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Δειηίν Σχπνπ 

 

Εθηέιεζε Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 5κήλνπ Ιαλνπαξίνπ - Μαΐνπ 2014 

 

χκθσλα κε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή 

βάζε, γηα ην 5-κελν Ιαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2014, παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 1.990 εθαη. επξψ έλαληη ειιείκκαηνο 3.843 εθαη. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2013 θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ γηα έιιεηκκα 2.559 εθαη. επξψ. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα 

δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 707 εθαη. επξψ, έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο 970 εθαη. επξψ γηα ηελ 

ίδηα πεξίνδν ην 2013 θαη ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα 208 εθαη. επξψ. 

 

Σν χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζε 19.600 εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 40 εθαη. επξψ ή 0,2 % έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ ΜΠΔ 2015-2018 . 

 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε 17.300 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 57 εθαη. 

επξψ ή 0,3 % πςειφηεξα έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ δηακνξθψζεθε ζε 16.060 εθαη. επξψ, 140 εθαη. επξψ ή απμεκέλα θαηά 

0,9 % έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ ππεξέβεζαλ ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν ζηφρν ηνπ πεληακήλνπ 

Ιαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2014 είλαη νη εμήο: 

1. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά 274 εθαη. επξψ ή 57,8%. 

2. Oη θφξνη ζηελ πεξηνπζία θαηά 23 εθαη. επξψ ή 2%, 

3. Οη ινηπνί άκεζνη θφξνη θαηά 7 εθαη. επξψ ή 0,7%, 

4. Ο Φ.Π.Α ινηπψλ πξντφλησλ θαηά 41 εθαη. επξψ ή 0,9%, 

5. Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ θαηά 14 εθαη. ή 6,6%, 

6. Οη ινηπνί έκκεζνη θφξνη θαηά 22 εθαη. επξψ ή 16,6%, 

7. Λνηπά κε θνξνινγηθά έζνδα θαηά 24 εθαη. επξψ ή 1,5%. 

 

Αληίζεηα, πζηέξεζαλ έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ: 

1. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηά 95 εθαη. επξψ ή 4%,  

2. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαηά 36 εθαη. επξψ ή 5,1%, 

3. Οη ινηπνί Ε.Φ.Κ. θαηά 36 εθαη. επξψ ή 3,5%, 

4. Οη ινηπνί θφξνη θαηαλάισζεο θαηά 22 εθαη. επξψ ή 17,7%, 

5. Σα έζνδα πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαηά 29 εθαη. 

επξψ ή 33,4%. 

 

Οη επηζηξνθέο εζφδσλ αλήιζαλ ζε 1.268 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 85 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 

ζηφρνπ (1.184 εθαη. επξψ).  

 

Σα έζνδα ηνπ ΠΔΕ αλήιζαλ ζε 2.300 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 16 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 

Οη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζηα 21.590 εθαη. επξψ θαη παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο 

θαηά 529 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ (22.119 εθαη. επξψ). 

 



Εηδηθφηεξα, νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε 19.810 εθαη. επξψ θαη είλαη κεησκέλεο 

έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ θαηά 641 εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πξσηνγελψλ 

δαπαλψλ θαηά 459 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ (17.103 εθαη. επξψ). 

 

Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2013 θαηά 2.057 εθαη. επξψ ή ζε πνζνζηφ 9,4%. Η κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαηά 1.528 εθαη. επξψ ή πνζνζηφ 8,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2013, παξά ην γεγνλφο φηη δηαηέζεθαλ απμεκέλεο δαπάλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 210 εθαη. Επξψ 

πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ 169 εθαη. Επξψ γηα ηε δηάζεζε θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο θαη 42 εθαη. Επξψ γηα ηε 

ρνξήγεζε επηδφκαηνο ζέξκαλζεο . 

 

Οη δαπάλεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ (ΠΔΕ) δηακνξθψζεθαλ ζε 1.780 εθαη. επξψ, 

απμεκέλεο θαηά 113 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ (1.668 εθαη. επξψ) θαη θαηά 639 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 


