
Προϋπολογισµός 2013 και 
Μεσοπρόθεσµο 

∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 
2013-2015

Υπουργός ΟικονοµικώνΥπουργός Οικονοµικών
Νοέµβριος 2012

1



Περιεχόµενα
Μακροοικονοµικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικές ∆εσµεύσεις προς Ε.Ε. – ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος
Ρυθµός Ανάπτυξηςµ ς ξης
Ανεργία
Πληθωρισµός
∆ηµόσια Οικονοµικάηµ µ
∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές για το 2013 και το Μ∆Π 2013-2015
Ένταξη στο Μηχανισµό Στήριξης
Μνηµόνιο Συναντίληψης

Πλαίσιο Οικονοµικής Εξυγίανσης
∆ηµοσιονοµική Πολιτική – Στόχοι
∆ηµοσιονοµικά ∆ιαρθρωτικά Μέτρα

Προϋπολογισµός 2013 και Μ∆Π 2013 2015Προϋπολογισµός 2013 και Μ∆Π 2013-2015
Προϋπολογισµός 2013

Βασικά Μεγέθη
∆ηµόσια Έσοδα∆ηµόσια Έσοδα
∆ηµόσιες ∆απάνες
Μέτρα Πολιτικής

Παραρτήµατα
2



Μακροοικονοµικό Πλαίσιο

Η κυπριακή οικονοµία εξακολουθεί να αξιολογείται δυσµενώς από τους
διεθνείς οργανισµούς και οίκους αξιολόγησης.

Οι υποβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας, που έγιναν τους
τελευταίους δεκαπέντε µήνες, λόγω των τεράστιων αναγκών

λ ί ώ ζώ θώκεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών καθώς και των
δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει,
συνεχίζουν να πλήττουν καίρια την κυπριακή οικονοµία.

Ως επακόλουθο, η Κυβέρνηση έχει χάσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
χρηµατοδότησης. Συνεχίζει να έχει πολύ περιορισµένη πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά µε σχετικά ψηλόχρηµατοδότηση αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά, µε σχετικά ψηλό
κόστος. Η αύξηση των επιτοκίων δανεισµού του δηµόσιου τοµέα
επιφέρει ανάλογες αυξήσεις στα επιτόκια δανεισµού του ιδιωτικού
τοµέα επηρεάζοντας δυσµενώς την αναπτυξιακή προοπτική της

ή ίκυπριακής οικονοµίας.
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Μακροοικονοµικό Πλαίσιο

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση έχει συρρικνωθεί
ί λό ά ώλ λ ίκυρίως λόγω της τεράστιας απώλειας κεφαλαίων που οι

κυπριακές τράπεζες έχουν υποστεί από το κούρεµα των
ελληνικών οµολόγων του δηµοσίου (πέραν των €4.5 δις)ελληνικών οµολόγων του δηµοσίου (πέραν των €4.5 δις)
καθώς και από άλλες σηµαντικές απώλειες (επίσης πέραν
των €4 δις) που και πάλιν σχετίζονται µε τα ελληνικό
τραπεζικό και τη διασύνδεση του µε τις κυπριακές
τράπεζες.

Με βάση τα πιο πάνω, και κυρίως για στήριξη του τραπεζικού
µας τοµέα και για κάλυψη των χρηµατοδοτικών µας αναγκών ηµας τοµέα και για κάλυψη των χρηµατοδοτικών µας αναγκών η
Κυβέρνηση ζήτησε την ένταξή µας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας. 4



∆η ο ονο κές ∆ε εύ ε ς ρος Ε Ε∆ηµοσιονοµικές ∆εσµεύσεις προς Ε.Ε. -
∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος

Η Κύπρος από τον Ιούλιο του 2010 βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και επιτήρηση της οικονοµίας της από τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ αφού το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα από το 2009 είχεόργανα της ΕΕ, αφού το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα από το 2009 είχε
ξεπεράσει το ποσοστό αναφοράς (3% του ΑΕΠ). Τα συνολικά δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα για τη περίοδο 2009-12 υπολογίζονται γύρω στο 23% του ΑΕΠ ή σε
απόλυτους αριθµούς στα €4 δις.
Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο ECOFIN απηύθυνε σύσταση στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία, καλώντας την να λάβει κατάλληλα µέτρα για τερµατισµό του
υπερβολικού ελλείµµατος το αργότερο µέχρι το 2012 (<3% του ΑΕΠ).
Παράλληλα την κάλεσε να βελτιώσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα τωνρ η η β η µ ρ ρ µη β µ η
δηµοσίων οικονοµικών, µέσω της εφαρµογής µέτρων µεταρρύθµισης για
περιορισµό των δαπανών για συντάξεις και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη έτσι
ώστε να απαµβλυνθεί ουσιαστικά η προβλεπόµενη αύξηση των δαπανών που
σχετίζονται µε τη γήρανση του πληθυσµού.χ ζ µ η γήρ η η µ
Το Συµβούλιο κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να
ενδυναµώσει το δεσµευτικό χαρακτήρα του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού
Πλαισίου και να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης και εκτέλεσης του
ΠροϋπολογισµούΠροϋπολογισµού.
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Ρυθµός Ανάπτυξης
Η Κυπριακή οικονοµία προβλέπεται να παρουσιάσει παρατεταµένη ύφεση τα επόµενα 2
χρόνια (2013-14) και σταδιακή ανάκαµψη µετά το 2015.
Ο ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας µε τη λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής
ξ ί (2012 13) λ ίζ ί ό θ ί ύ 2 4%εξυγίανσης (2012-13) υπολογίζεται να είναι αρνητικός και να κυµανθεί γύρω στο -2.4% το

2012 και γύρω στο -3.5% το 2013.
Προβλέπεται ότι η οικονοµία θα παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνωση το 2014 µε το ρυθµό
ανάπτυξης να συνεχίζει να είναι αρνητικός και να κυµανθεί γύρω στο -1%.
Β ί λ ί ά ί ά ή ίΒασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην πορεία ανάκαµψης της κυπριακής οικονοµίας
είναι οι ακόλουθοι:

Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η οποία βραχυπρόθεσµα, θα επιδράσει ανασταλτικά στην ιδιωτική
κατανάλωση
Η αναµενόµενη συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονοµίαΗ αναµενόµενη συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονοµία
Η αναπόφευκτη διόρθωση στον κατασκευαστικό και τραπεζικό τοµέα
Το ολοένα και πιο αρνητικό κλίµα εµπιστοσύνης στην κυπριακή οικονοµία από ξένους και
κύπριους επενδυτές λόγω των χρόνιων προβληµάτων ανταγωνιστικότητας, της δυσµενούς
κατάστασης των δηµόσιων οικονοµικών καθώς και των προκλήσεων στον τραπεζικό τοµέα.ης ηµ µ ς ρ ή ρ ζ µ
Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και το κλίµα εµπιστοσύνης που
παρατηρείται µεταξύ των καταναλωτών καθώς και της δυσκαµψίας στην αντιµετώπιση των
χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων.

Η αρνητική αυτή προοπτική προβλέπεται να αναστραφεί κατά το 2015 όπου ο ρυθµός
ά ξ βλέ ί θ ό θ ί ύ 1% Π ϋ όθανάπτυξης προβλέπεται να είναι θετικός και να κυµανθεί γύρω στο 1%. Προϋπόθεση

αποτελεί η διόρθωση των δηµοσίων οικονοµικών και η ανακεφαλαιοποίηση και
εκσυγχρονισµός του τραπεζικού τοµέα.
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Ανεργία

Η αποδυνάµωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής
οικονοµίας επηρέασε αρνητικά και την αγορά εργασίας µε κάποιαµ ς ηρ ρ η η γ ρ ργ ς µ
χρονική υστέρηση.
Για το 2012, η ανεργία προβλέπεται να φθάσει γύρω στο 12% του
εργατικού δυναµικού (11.3% το 2ο τρίµηνο του 2012).ργ µ ( ρ µη )
Σχετικά ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται κυρίως στους
τοµείς των κατασκευών, του εµπορίου και των υπηρεσιών εκτός
του τουρισµού.ρ µ
Ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους
νεοεισερχοµένους στην αγορά εργασίας, λόγω µειωµένων
ευκαιριών απασχόλησης. Τα επόµενα χρόνια η ανεργίαευκαιριών απασχόλησης. Τα επόµενα χρόνια η ανεργία
προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει το 2013 γύρω
στο 13.7% φθάνοντας γύρω στο 14.2%το 2014 και ακολούθως να
παρουσιάσει τάσεις αποκλιµάκωσης.ρ ς µ ης
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Πληθωρισµός

Το 2012 ο πληθωρισµός υπολογίζεται ότι θα κυµανθεί γύρω στοΤο 2012 ο πληθωρισµός υπολογίζεται ότι θα κυµανθεί γύρω στο
3.4%, παρά τη συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης έναντι 3.3%
τον προηγούµενο χρόνο λόγω κυρίως αύξησης του συντελεστή
Φ.Π.Α. κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, της αύξησης στο φόρος µ ς, ης ξη ης φ ρ
κατανάλωσης για καπνικά προϊόντα καθώς και στις αυξήσεις των
τιµών των ενεργειακών προϊόντων.
Για το 2013 ο πληθωρισµός προβλέπεται να µειωθεί και ναη ρ µ ς ρ β µ
κυµανθεί γύρω στο 1½% λόγω συρρίκνωσης της ζήτησης σε
συνδυασµό µε την αποκλιµάκωση των πιο πάνω παραγόντων.
Για τη διετία 2014-2015, ο πληθωρισµός εκτιµάται ότι θαΓια τη διετία 2014 2015, ο πληθωρισµός εκτιµάται ότι θα
διατηρηθεί στα επίπεδα του 2013 γύρω στο 1½%.
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∆ηµόσια Οικονοµικά

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αποτελεί καίριας σηµασίας διαρθωτικό πρόβληµα
που αντιµετωπίζει σήµερα η κυπριακή οικονοµία.

Η προβλεπόµενη επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των δηµοσίων εσόδων σε
συνδυασµό µε τις υφιστάµενες δεσµεύσεις δαπανών συνεπάγεται σηµαντική
επιδείνωση του διαρθρωτικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.

Με βάση τα αποτελέσµατα της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα έφθασε στο 3.6% σε σύγκριση µε 3.4% την αντίστοιχη
περίοδο του 2011 ενώ για ολόκληρο το 2012 (χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε
νέων µέτρων) εκτιµάται ότι το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο θα σηµειώσει µικρήνέων µέτρων) εκτιµάται ότι το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο θα σηµειώσει µικρή
βελτίωση και το έλλειµµα να περιορισθεί γύρω στο 5¾% του ΑΕΠ σε σύγκριση
µε 6.3% το 2011 λόγω των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που έχουν
προωθηθεί κατά το τέλος του 2011.

Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,1% στο τέλος του 2011
σε σύγκριση µε 61,2% στο τέλος του προηγούµενου χρόνου, ενώ για το 2012
προβλέπεται να ανέλθει στο 75.7% του ΑΕΠ λόγω του συνεχιζόµενου υψηλού
πρωτογενούς ελλείµµατος Με την έκδοση του οµολόγου στις 29/6 για τηνπρωτογενούς ελλείµµατος. Με την έκδοση του οµολόγου στις 29/6 για την
κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας, το δηµόσιο χρέος αυξάνεται στο 85.8%.
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∆η ο ονο κές Προο κές γ α ο 2013∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές για το 2013 
και το Μ∆Π 2013- 2015

Η ά ύ ώ ϋ θέΗ ανάκτηση της εµπιστοσύνης των αγορών προϋποθέτει την 
άµεση  λήψη διαρθρωτικών µέτρων εξυγίανσης των δηµοσίων 
οικονοµικών και αύξησης του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης της µ ξη ης η ρ µ ξης ης
οικονοµίας µέσω διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Συγκεκριµένα, απαιτείται  η σταδιακή εφαρµογή ενός 
λ λ λ δολοκληρωµένου και ρεαλιστικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή σε περίοδο τεσσάρων 
ετών (2013-2016).ετών (2013 2016).
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Ένταξη στον Ευρωπαϊκό ΜηχανισµόΈνταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Στήριξης

Πραγµατοποιήθηκαν 3 αποστολές της Τρόικας, οι πρώτες δύο τον
Ιούλιο, 2012 και η τρίτη το Νοέµβριο, 2012., η ρ η µβρ ,

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε
τεχνοκρατικό επίπεδο διαµορφώθηκε το τελικό Μνηµόνιο Συναντίληψηςτεχνοκρατικό επίπεδο διαµορφώθηκε το τελικό Μνηµόνιο Συναντίληψης
από το οποίο όµως υπολείπεται ο καθορισµός του ύψους της
κεφαλαιοποίησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τη Κύπρου αυτό
θα γίνει γνωστό προκαταρτικά στις 7 ∆εκεµβρίουθα γίνει γνωστό προκαταρτικά στις 7 ∆εκεµβρίου.

Η όλη διαδικασία έγκρισης του Μνηµονίου προϋποθέτει την έγκριση του
Eurogroup και αριθµού εθνικών συµβουλίων χωρών µελών της ζώνηςEurogroup και αριθµού εθνικών συµβουλίων χωρών µελών της ζώνης
του ευρώ.
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Έ ξ Ε ϊ ό Μ όΈνταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Στήριξης
Κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους 
ακόλουθους τρεις κύριους άξονες: 
Χ ό έΧρηµατοπιστωτικός τοµέα

Ενδυνάµωση του τραπεζικού τοµέα
Ενδυνάµωση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυµάτων
Ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και των ΣΠΙΕνίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και των ΣΠΙ
∆ιαχείριση ρευστότητας

∆ηµοσιονοµική πολιτική
Συνδυασµός περικοπών στο κρατικό µισθολόγιο και στις συντάξεις των δηµοσίωνΣυνδυασµός περικοπών στο κρατικό µισθολόγιο και στις συντάξεις των δηµοσίων 
υπαλλήλων, µείωση των κοινωνικών παροχών
Φορολογική µεταρρύθµιση ακίνητης περιουσίας 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό; αύξηση ΦΠΑ; αύξηση 
φόρου στα πετρελαιοειδήφόρου στα πετρελαιοειδή 

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Μεταρρύθµιση συνταξιοδοτικών σχεδίων (ΤΚΑ και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα)
Αύξηση ορίου συνταξιοδότησηςΑύξηση ορίου συνταξιοδότησης
Μεταρρύθµιση του συστήµατος της ΑΤΑ
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Μ ό Σ ίλ (M U)Μνηµόνιο Συναντίληψης (MoU)–
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Εξυγίανσης 

Σταδιακή επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους 4% µέχρι το 2016.
Π ί δ ή 2012 2016 βλ ό δ ό θΠερίοδος προσαρµογής 2012-2016 και προβλεπόµενη διόρθωση της 
τάξης του 7¼% του ΑΕΠ.  
Το ετήσιο µέγεθος των µέτρων προσαρµογής, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ή µ γ ς µ ρ ρ ρµ γής, ς ,
κατανέµεται ως ακολούθως:

2012: 0.25% 
2013: 2 75%2013: 2.75% 
2014: 1.75% 
2015: 1.5% 
2016: 1%

Σαφής προσδιορισµός µέτρων της τάξης του 5½%.
∆έσµευση για πρόσθετα µέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ κατά τα∆έσµευση για πρόσθετα µέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ κατά τα 
τελευταία έτη της προγραµµατικής περιόδου.
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Μνη όν ο Συναν ίλη ης (MoU)Μνηµόνιο Συναντίληψης (MoU)–
∆ηµοσιονοµική Πολιτική - Στόχοι

∆ιόρθωση υπερβολικού ελλείµµατος το συντοµότερο∆ιόρθωση υπερβολικού ελλείµµατος το συντοµότερο.

Εφαρµογή µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης συνολικού ύψους 7¼% του ΑΕΠ µέσω
ή ό έ έ έ ί ύτης εισαγωγής µόνιµων µέτρων και συγκεκριµένα µέτρα για µείωση του κρατικού

µισθολογίου και των κοινωνικών παροχών, µετριάζοντας τις επιπτώσεις στις ευάλωτες
οµάδες.

∆ιατήρηση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µεσοπρόθεσµα συγκλίνοντας προς την
επίτευξη του Μεσοπρόθεσµού ∆ηµοσιονοµικού Στόχου της Κύπρου µέσω της

δ β θσυγκράτησης των δαπανών, βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου και της προώθησης
δηµοσιονοµιών διαρθρωτικών µέτρων περιλαµβανοµένου της εισαγωγής ενός
Μεσοπρόθεσµού ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε..
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Μνη όν ο Συναν ίλη ης (MoU)Μνηµόνιο Συναντίληψης (MoU)–
∆ηµοσιονοµική Πολιτική - Στόχοι

2012 2013 2014 2015 2016

∆ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο -1036

Πρωτογενές Ισοζύγιο -122 175 489 752

∆ηµοσιονοµικά Μέτρα 42 480 307 270 190
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Μνη όν ο Συναν ίλη ης (MoU)Μνηµόνιο Συναντίληψης (MoU)–
∆ηµοσιονοµικά ∆ιαρθρωτικά Μέτρα 

Μεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών σχεδίων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα και του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων πουδηµόσιου τοµέα και του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 
αφορά όλους τους Κυπρίους για βελτίωση της µακροπρόθεσµής 
βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών.
Μεταρρύθµιση του τοµέα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσµού 
ΑΕΠ αν ί οιχαΑΕΠ αντίστοιχα. 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο:

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους
Συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα

Βελτίωση της φορολογικής διαχείρισης και συµµόρφωσης 
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Μνη όν ο Συναν ίλη ης (MoU)Μνηµόνιο Συναντίληψης (MoU)–
∆ηµοσιονοµικά ∆ιαρθρωτικά Μέτρα 

Μεταρρύθµιση του φορολογικού πλαισίου της ακίνητης 
περιουσίαςπεριουσίας
Μεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης 
Μεταρρύθµιση της κοινωνικής ευηµερίας και ενσωµάτωσης τωνΜεταρρύθµιση της κοινωνικής ευηµερίας και ενσωµάτωσης των 
ευάλωτων ατόµων στην κοινωνία 
Μεταρρύθµιση του συστήµατος της Αυτόµατης Τιµαριθµικής 
Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ).
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Προϋ ολογ ός 2013 κα Με ο ρόθε όΠροϋπολογισµός 2013 και Μεσοπρόθεσµό 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Μ∆Π) 2013- 2015

Ο Προϋπολογισµός του 2013 όπως και το Μ∆Π 2013-2015 είναιρ γ µ ς ς
προϋπολογισµοί περισυλλογής στους οποίους έχουν περιοριστεί στο
µέγιστο δυνατό βαθµό οι λειτουργικές και µη παραγωγικές δαπάνες.

Το πρωτογενές ισοζύγιο µε τη λήψη των προτεινόµενων µέτρωνΤο πρωτογενές ισοζύγιο, µε τη λήψη των προτεινόµενων µέτρων
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που περιλήφθηκαν στο Μνηµόνιο
Συναντίληψης, προβλέπεται να περιορισθεί το 2013 γύρω στο -½% του
ΑΕΠ και να µετατραπεί σε πλεονασµατικό κατά τα επόµενα δύο χρόνια.µ ρ µ µ χρ

Στη βάση των πιο πάνω, το δηµόσιο χρέος, χωρίς το κόστος
ανακεφαλίοποίησης των τραπεζών που προβλέπεται στα πλαίσια του
Μνηµονίου ως ποσοστό του ΑΕΠ αναµένεται να ακολουθήσειΜνηµονίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναµένεται να ακολουθήσει
αυξητική πορεία και να ανέλθει το 2013 γύρω στο 82.4% και
ακολούθως να φθάσει γύρω στο 86% το 2014 ακολουθώντας µετέπειτα
πτωτική πορεία.
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Προϋπολογισµός 2013
Ο Προϋπολογισµός του 2013 είναι περιοριστικός µε σηµαντικές 
µειώσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.
Ε ά έ δ ή ξ ίΕνσωµάτωση των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που 
συµφωνήθηκαν µε Τρόικα.
Αυστηρή εφαρµογή του Προϋπολογισµού για το 2013 – συστηµατική 
παρακολούθηση και εφαρµογή διορθωτικών µέτρων.
∆ηµοσιονοµική εξυγίανση στη βάση ενός δεσµευτικού τριετούς 
Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου, 2013-15:

Καθορισµός ανωτάτων οροφών ανά Υπουργείο.
Περίληψη επαρκούς αποθεµατικού για αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών.γ
Μείωση χρηµατοδοτικών αναγκών στο ελάχιστο δυνατό 
(εξάρτηση από αγορές).
Αναχαίτιση της αυξητικής πορείας του δηµόσιου χρέους ωςΑναχαίτιση της αυξητικής πορείας του δηµόσιου χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΠ.
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Προϋπολογισµός 2013 – ΒασικάΠροϋπολογισµός 2013 Βασικά 
Μεγέθη

Έσοδα:
Οριακή αύξηση των εσόδων στα €5.860 εκ. σε σύγκριση µε
αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €5.786 εκ. το 2012, δηλαδή
αναµένεται να παρουσιάσουν µικρή µόνο αύξηση ύψους 1.3% σεµ ρ µ ρή µ ξη η ψ ς
σύγκριση µε αύξηση ύψους 1.6 % το 2012 παρά την προώθηση
µέτρων αύξησης των εσόδων λόγω συρρίκνωσης της
προβλεπόµενης οικονοµικής δραστηριότητας και κατά συνέπειαπροβλεπόµενης οικονοµικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια
µείωση της κατανάλωσης.

∆απάνες:ς
Το σύνολο των προϋπολογιζόµενων δαπανών του
Προϋπολογισµού του 2013 ανέρχεται στα €7.014 εκ. σε
σύγκριση µε προϋπολογιζόµενες δαπάνες ύψους €7 449 εκ τοσύγκριση µε προϋπολογιζόµενες δαπάνες ύψους €7.449 εκ. το
2012, δηλαδή παρουσιάζουν µείωση ύψους 5.8%.
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Προϋπολογισµός 2013 – ∆ηµόσιαΠροϋπολογισµός 2013 ∆ηµόσια 
Έσοδα

Τα κρατικά έσοδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν
υ ο ονικούς ρυθ ούς ανά υξης ’ αν ίθε η ε ουποτονικούς ρυθµούς ανάπτυξης σ’ αντίθεση µε το
δυναµισµό που παρουσίασαν τη διετία 2007-2008 ως
αποτέλεσµα της έντονης δραστηριότητας του τοµέα τωναποτέλεσµα της έντονης δραστηριότητας του τοµέα των
ακινήτων. Τα δηµόσια έσοδα (€5.860 εκ.), ως ποσοστό του
ΑΕΠ (€17,5 δις), το 2013 υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν
στο 33.5% σε σύγκριση µε 32.4%το 2012.
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Προϋπολογισµός 2013 - ∆ηµόσιεςΠροϋπολογισµός 2013 ∆ηµόσιες 
∆απάνες
Οι δηµόσιες δαπάνες το 2013 (€7.013 εκ.), ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
προβλέπεται ότι θα µειωθούν σε σύγκριση µε το 2012 και ναπροβλέπεται ότι θα µειωθούν σε σύγκριση µε το 2012 και να 
περιορισθούν γύρω στο 40.1% από το 41.7% . 
Από την ανάλυση προκύπτει ότι, οι κατηγορίες δαπανών µε εξαίρεση 

δ ά ό άζ ί ό ΑΕΠτις δαπάνες για τόκους παρουσιάζουν µείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Συγκεκριµένα, οι δαπάνες προσωπικού που περιλαµβάνουν και τις 
συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα, υπολογίζονται να ανέλθουν στα ξ ς φ ρήµ , γ ζ
€2.603 εκ. σε σύγκριση µε €2.749 εκ. το 2012 σηµειώνοντας µείωση 
της τάξης του 5.3% λόγω της αναµενόµενης µείωσης της 
απασχόλησης σε συνδυασµό µε την παγοποίηση των απολαβών.απασχόλησης σε συνδυασµό µε την παγοποίηση των απολαβών. 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στο 
14.9% από το 15.4% τον προηγούµενο χρόνο. 

22



Προϋπολογισµός 2013 - ∆ηµόσιεςΠροϋπολογισµός 2013 ∆ηµόσιες 
∆απάνες
Οι µεταβιβαστικές πληρωµές που αποτελούνται κυρίως από τις 
κοινωνικές παροχές τις χορηγίες προς τους ηµικρατικούς οργανισµούςκοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ηµικρατικούς οργανισµούς 
και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης µειώνονται, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, στο 11,8% από το 12,6% τον προηγούµενο χρόνο.

Σε απόλυτους αριθµούς η κατηγορία αυτή το 2013 προβλέπεται να  
περιοριστεί στα €2.057 εκ. σε σύγκριση µε €2.251 εκ. το 2012 ρ ρ γ ρ η µ
σηµειώνοντας µείωση ύψους 8.6% λόγω κυρίως µείωσης των 
χορηγιών προς τους ηµικρατικούς οργανισµούς και µείωσης των 
κοινωνικών παροχών.κοινωνικών παροχών.
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Προϋπολογισµός 2013 – ΜέτραΠροϋπολογισµός 2013 Μέτρα 
Πολιτικής που έχουν ενσωµατωθεί

Κατάργηση 761 κενών θέσεων έναντι αριθµού των οποίων 
υ ηρε ούν ερ οδο ού ενοι καθορι ένης διάρκειας ήυπηρετούν εργοδοτούµενοι καθορισµένης διάρκειας ή 
εργοδοτούµενοι αορίστου ή έκτακτοι ορισµένου χρόνου ή 
µε δεκαπενθήµερα συµβόλαια.µε δεκαπενθήµερα συµβόλαια. 
Επίσης καταργήθηκαν 228 κενές θέσεις εισδοχής 
ωροµισθίου κυβερνητικού προσωπικού.ρ µ β ρ η ρ
∆ιατηρούνται οι πρόνοιες σε σχέση µε την αναστολή της 
πλήρωσης των µόνιµων κενών θέσεων πρώτου διορισµού 
(Άρθρο 17 του περί Προϋπολογισµού Νόµου). 
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Προϋπολογισµός 2013– ΜέτραΠροϋπολογισµός 2013 Μέτρα 
Πολιτικής που έχουν ενσωµατωθεί

Επιπρόσθετα, στον Προϋπολογισµό του 2013 
εριλήφθηκε ρόνοια ου να εξαιρεί ηνπεριλήφθηκε  πρόνοια που να εξαιρεί την 
επαναπρόσληψη εργοδοτουµένων καθορισµένης 
διάρκειας των οποίων τα συµβόλαια λήγουν στιςδιάρκειας των οποίων τα συµβόλαια λήγουν στις 
31.12.2012 καθώς και πρόνοια για ανανέωση 
συµβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου ή υπηρετούντων σε δεκαπενθήµερη 
βάση, τα συµβόλαια των οποίων επίσης λήγουν στις 
31 12 201231.12.2012. 
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Προϋπολογισµός 2013– ΜέτραΠροϋπολογισµός 2013 Μέτρα 
Πολιτικής

Τροποποίηση του Άρθρου 19 του Νόµου ως ακολούθως:
19 Τ δό όλ λ ύ ξ ί«19. Τα επιδόµατα όλα φορολογούνται µε εξαίρεση τα 

επιδόµατα που αφορούν την κάλυψη συγκεκριµένων εξόδων. 

Επίσης, στο Νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού του 2013Επίσης, στο Νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού του 2013 
δεν περιλήφθηκε πρόνοια  για πρόσληψη ωροµίσθιου 
εποχιακού προσωπικού µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αφορούν ∆ασοπυροσβέστες/Πυροφύλακες για κατάσβεση 
πυρκαγιών και Ναυαγοσωστές.   
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Παραρτήµατα
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Μέτρα ∆απανών - 2012

Μόνιµη κλιµακωτή µείωση απολαβών στον κρατικό και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα περιλαµβανοµένων επί των µηνιαίων απολαβών ή /και των συντάξεων ωςτοµέα περιλαµβανοµένων επί των µηνιαίων απολαβών ή /και των συντάξεων ως
ακολούθως: €0-1,000:0%, €1,001-1,500:6.5%, €1,501-2,000:8.5%, €2,001-
3,000:9.5%, €3,001-4,000:11.5%, €4,001:12.5% (ετήσια µικτή απόδοση το
2013: € 128 εκ και απώλεια των φορολογικών εσόδων 46 5 εκατοµµύρια)2013: € 128 εκ. και απώλεια των φορολογικών εσόδων 46,5 εκατοµµύρια)

Περαιτέρω χρονική επέκταση της αναστολής της ΑΤΑ σε όλο τον ευρύτερο
δ ό έ έ θ ί ύ ύθ ή ΑΤΑδηµόσιο τοµέα µέχρι να τεθεί σε ισχύ η µεταρρύθµιση του συστήµατος ΑΤΑ

Επέκταση της παγοποίησης των µισθών (προσαυξήσεων και γενικών αυξήσεων
µισθών) στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και της προσωρινής
συνεισφοράς επί των ακαθάριστων εσόδων για τρία επιπλέον έτη µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2016.
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Μέτρα ∆απανών – 2012

Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων κατά τουλάχιστον πέντε χιλιάδες
κατά την περίοδο του 2012-16, µε i) την παγοποίηση των διαδικασιών πλήρωσηςη ρ , µ ) η γ η η ήρ ης
κενών θέσεων πρώτου διορισµού στις κατώτερες θέσεις των υφιστάµενων δοµών
θέσεων (εισαγωγικός βαθµός) για τρία επιπλέον έτη µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016,
ii) την εφαρµογή πολιτικής πρόσληψης ενός ατόµου για κάθε τέσσερις) η φ ρµ γή ής ρ ηψης ς µ γ ρ ς
αφυπηρετήσεις (οριζόντια), iii) την εισαγωγή µέτρων για την αύξηση της
κινητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων εντός και µεταξύ υπουργείων και iv) την
εφαρµογή ενός τετραετούς σχεδίου µε στόχο την κατάργηση τουλάχιστον 1.880
θέσεων µόνιµης απασχόλησης.

Πάγωµα των προσλήψεων νέου ωροµίσθιου προσωπικού και την άµεση εφαρµογήγ µ ρ ήψ ρ µ ρ η µ η φ ρµ γή
της κινητικότητας εντός και µεταξύ υπουργείων και άλλους κρατικούς φορείς.
Στους τοµείς υγείας και ασφάλειας θα είναι δυνατή η πρόσληψη ενός ατόµου για
κάθε πέντε συνταξιοδοτούµενους µόνο σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.ξ µ ς µ ρ ς γ ς γ ης
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Μέτρα Εσόδων - 2012

∆ιασφάλιση πρόσθετων εσόδων από τη φορολογία ακινήτων από: (i) την
ενηµέρωση των τιµών του 1980 µε την εφαρµογή του ∆ΤΚ από το 1980 - 2012 καιηµ ρ η µ µ η φ ρµ γή
(ii) την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών. Οι νέες τιµές, που θα
ισχύσουν για τις ενηµερωµένες τιµές έχουν ως εξής (καµία αναµενόµενη απόδοση
το 2012; 2013: €69 εκ.):)
Για αξίες από € 0 µέχρι € 150,000 συντελεστή 0 ‰
Για αξίες από € 150.001 µέχρι € 500,000 συντελεστή 6 ‰
Για αξίες από € 500 001 µέχρι € 1 000 000 συντελεστή 8 ‰Για αξίες από € 500.001 µέχρι € 1.000.000 συντελεστή 8 ‰
Για αξίες από € 1.000.001 και άνω συντελεστή 10 ‰
Είσπραξη πρόσθετου εφάπαξ µερίσµατος από ηµι-κρατικούς οργανισµούς
( β δ )(προβλεπόµενη απόδοση το 2012: €20 εκ.)
Αύξηση της εισφοράς από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα, πάνω στο
ποσό των τραπεζικών καταθέσεων από 0,095% σε 0,11% µε 25/60 των εσόδων να
προορίζονται σε ειδικό λογαριασµό για ένα Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (καµία αναµενόµενη απόδοση το 2012; 2013: €10 εκ.).
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Μέτρα ∆απανών - 2013
Καθιέρωση µηχανισµού για τακτική επανεξέταση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης για εξασφάλιση της πραγµατικής αξίας των ειδικών φορολογικών
όδ ( ί ό όδ 2012)εσόδων (καµία αναµενόµενη απόδοση το 2012).

Μείωση στις κοινωνικές µεταβιβάσεις, κατά τουλάχιστον €113 εκ., µέσω: (α)
κατάργησης σχεδίων χορηγιών και επιδοµάτων, όπως το επίδοµα µάνας, άλλακατάργησης σχεδίων χορηγιών και επιδοµάτων, όπως το επίδοµα µάνας, άλλα
οικογενειακά επιδόµατα και εκπαιδευτικές χορηγίες (β) κατάργησης
συµπληρωµατικών επιδοµάτων του δηµοσίου βοηθήµατος και της ειδικης χορηγίας
και καλύτερης στόχευσης του πασχαλινού επιδόµατος για τους συνταξιούχους (γ)ρης χ ης χ µ ς γ ς ξ χ ς (γ)
µείωσης του κόστους στεγαστικών σχεδίων κατά τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ µέσω
της ενοποίησης και τον εξορθολογισµό των σχεδίων για τους εκτοπισµένους και
του ενιαίου στεγαστικού σχεδίου και το τερµατισµό της ειδικής χορηγίας για την
απόκτηση πρώτης κατοικίας. Τερµατισµός της παροχής δανείων και εγγυήσεων
δανείων που σχετίζονται µε την κατασκευή και την απόκτηση κατοικίας σε όλα τα
κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια. (προβλεπόµενη απόδοση το 2013: € 113 εκ.).
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Μέτρα ∆απανών - 2013
Μείωση των επιδοµάτων στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέσω:

i. Φορολόγηση των συντάξιµων/ υψηλών επιδοµάτων των ανώτατωνρ γη η ξ µ ψη µ
κρατικών υπαλλήλων και αξιωµατούχων (γραµµατειακών υπηρεσιών,
παραστάσεως και φιλοξενίας) στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(προβλεπόµενη απόδοση το 2013: € 1,1 εκ.).
ii. Εξορθολογισµός επιδοµάτων των κρατικών υπαλλήλων περιλαµβανοµένου
της µείωσης των επιδοµάτων των κρατικών υπαλλήλων και αξιωµατούχων και
του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού κατά 15% (εκτιµηµένη απόδοση το
2013: € 28,2 εκ.).
iii. Μείωση του ηµερήσιου επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού που
καταβάλλεται για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό κατά 15%. Περαιτέρω,β γ ηρ ξ ξ ρ ρ ρ ,
µείωση του ηµερήσιου επιδόµατος διατροφής (για κάλυψη εξόδων διατροφής,
διακίνησης και άλλα προσωπικά έξοδα) στην περίπτωση που προσφέρεται
γεύµα/ δείπνο στο εξωτερικό στο ήµισυ του επιδόµατος που ισχύει σήµερα
(20% - 45% του επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού αντί 40% - 90% που
καταβάλλεται). (προβλεπόµενη απόδοση το 2013: € 0,4 εκ.).
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Μέτρα ∆απανών - 2013
Μείωση ορισµένων παροχών και προνοµίων των κρατικών αξιωµατούχων και 
ανώτερων κυβερνητικών αξιωµατούχων, κυρίως µε την:

i. Αναστολή του δικαιώµατος χρήσης αεροπορικής θέσης business ή club class από 
ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωµατούχους εκτός των περιπτώσεων 
υπερατλαντικών ταξιδιών. Το δικαίωµα χρήσης παραµένει για τον Πρόεδρο της 
∆ ί Π ό δ Β λή ( βλ ό όδ 2013∆ηµοκρατίας και το Πρόεδρο της Βουλής. (προβλεπόµενη απόδοση το 2013: 
€0.7εκ. ).

ii. Κατάργηση του δικαιώµατος αγοράς αφορολόγητου οχήµατος από ιδιώτες, ργη η µ ς γ ρ ς φ ρ γη χήµ ς ς
αξιωµατούχους και κρατικούς υπαλλήλους (εν ενεργεία ή που έχουν αποχωρήσει 
από το αξίωµα /θέση τους) (προβλεπόµενη απόδοση το 2013: € 0.1εκ. ).

iii επέκταση παγοποίησης των µισθών και της προσωρινής συνεισφοράς επί τωνiii. επέκταση παγοποίησης των µισθών και της προσωρινής συνεισφοράς επί των 
µεικτών εισοδηµάτων των κρατικών αξιωµατούχων (129 άτοµα) για το 2013-2016, 
συµπεριλαµβανοµένων των µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (εκτιµώµενη 
απόδοση το 2013: € 0.1εκ.).απόδοση το 2013: € 0.1εκ.).
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Μέτρα ∆απανών - 2013
Εφαρµογή µέτρων για το Σχέδιο Συντάξεων των Κρατικών:
i. Παγοποίηση συντάξεων 
ii. Παράταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο έτη ανάλογα µε την ηλικία 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων (π.χ. αστυνοµικών, 
µελών του στρατού κ.α.), µε εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που αφυπηρετεί στο 65ο έτος, 
κατά την περίοδο 2013 2016 (εκτιµώµενη απόδοση το 2013: € 38 εκ )κατά την περίοδο 2013 - 2016. (εκτιµώµενη απόδοση το 2013: € 38 εκ.)
iii. Αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών σχεδίων των πιο κάτω οµάδων κατ' αναλογία της 
αναθεώρησης των κρατικών υπαλλήλων:  - ΕΠΥ και των Εθελοντριών (657) (Στρατός), -
έκτακτων υπαλλήλων  (3.348) και - Ειδικών Αστυφυλάκων (840).
iv. Συνεισφορά ύψους 3% επί των συντάξιµων απολαβών για το ταµείο χήρων και ορφανών 
για όσους αξιωµατούχους λαµβάνουν σύνταξη και εφάπαξ µε βάση σχετικές νοµοθεσίες 
και συνεισφορά ύψους 6,8% των συντάξιµων απολαβών αξιωµατούχων οι οποίοι 
δ ύ ύ ξ ά ξ δ λύ ό β ό έδδικαιούνται σε σύνταξη και εφάπαξ και δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο 
συντάξεων ή σχέδιο όµοιο µε αυτό (Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Πρόεδρος της Ε∆Υ, 
Πρόεδρος ΕΕΥ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Προεδρικός Επίτροπος, Επίτροπος 
Νοµοθεσίας και Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού), έναντι των συνολικών µ ς ρ ς µ ),
συνταξιοδοτικών τους ωφεληµάτων. (εκτιµώµενη απόδοση το 2013: € 1.1 εκ.)
v. Οι συνεισφορές στο ταµείο χήρων και ορφανών δεν πρέπει να είναι επιστρεπτέες 34



Μέτρα ∆απανών - 2013
Εφαρµογή περαιτέρω µέτρων µεταρρύθµισης του Συστήµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µέσω:

i Α λ ή ί άξ ή 65 έi. Αναλογιστικής µείωσης των συντάξεων για αφυπηρετήσεις πριν το 65 έτος 
ηλικίας (0.5% το µήνα)
ii. Παγοποίηση των συντάξεων του ΤΚΑ
iii. Κατάργηση της αύξησης της σύνταξης για εξαρτώµενα άτοµα
Μειώσεις µεταβιβάσεων προς ηµικρατικούς οργανισµούς και οργανισµούς ιδιωτικού 
δικαίου (εκτιµώµενη απόδοση το 2013: € 25 εκ.)
Μειώσεις λειτουργικών δαπανών των ηµικρατικών οργανισµών (εκτιµώµενη 
απόδοση το 2013: € 20 εκ.)
Περιορισµός της πρόσληψης εκτάκτου ωροµίσθιου εποχικού προσωπικού που κατά 
το 2012 ανερχόταν περίπου σε 1806 άτοµα, κατά περίπου 992 άτοµα (εκτιµώµενη 
απόδοση το 2013: € 9.6 εκ.). 
Εφαρµογή τετραετούς προγράµµατος από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Π ύ ό ά λά 1 880 ό θέ άΠροσωπικού µε στόχο την κατάργηση των τουλάχιστον 1.880 µόνιµων θέσεων κατά 
το 2013-2016.
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Μέτρα Εσόδων - 2013
Αύξηση φόρων κατανάλωσης σ' όλα τα καπνικά προϊόντα και ιδιαίτερα στο στριφτό τσιγάρο που 
επιβαρύνεται µε σηµαντικά χαµηλότερο φόρο. Το στριφτό από EUR 60/kg σε EUR 150/kg. Τα 
τσιγάρα 0.20 σεντ το πακέτο των 20. Υποχρεωτική αναγραφή της τιµής στα πακέτα.
Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά µ' εξαίρεση το  κρασί - αύξηση του φόρου 
κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη από EUR 598.01 σε EUR 956.82 per hl και του φόρου 
κατανάλωσης στη µπύρα κατά 25% από EUR 4.78 per hl to EUR 6 per hl. 
Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) από ευρώ 0 07Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) από ευρώ 0,07 
(προβλεπόµενη απόδοση το 2014: 49 εκατ. ευρώ).
Αύξηση του υφιστάµενου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία ποσοστιαία µονάδα από 17% σε 
18%.
Φορολόγηση µε συντελεστή 20% των αποδόσεων των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και του 
Κρατικού Λαχείου.
Μεταρρύθµιση του όλου φορολογικού πλαισίου απόκτησης και χρήσης µηχανοκινήτων οχηµάτων 
στη βάση των εκποµπών ρύπων (φόροι κατανάλωσης τέλος εγγραφής και ετήσια άδειαστη βάση των εκποµπών ρύπων (φόροι κατανάλωσης, τέλος εγγραφής και ετήσια άδεια 
κυκλοφορίας).
Γενική αναθεώρηση όλων των τελών της κυβέρνησης.
Χρέωση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ασθενών εξωτερικών ιατρείων.ρ η ρ φ ρµ ής ρ ψης ξ ρ ρ
Επιβολή του τέλους εταιρειών σ' όλες τις εταιρείες ανεξαιρέτως.
Νοµική ρύθµιση για χρονικό περιορισµό της µεταφοράς των ζηµιών των εταιρειών στα πέντε 
χρόνια. 
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Μέτρα ∆απανών - 2014
Μείωση κοινωνικών παροχών κατά €28.5 εκ. µέσω της κατάργησης των µέτρων 
κοινωνικής συνοχής που παραχωρούνται µέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ε ί λύ ό δό έ ήΕυηµερίας και καλύτερης στόχευσης του επιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής 
χορηγίας.
Περαιτέρω καθολική µείωση των απολαβών και συντάξεων του ευρύτερου 
δ ό έ ά 3% ( ώ όδ 2014 € 73 )δηµόσιου τοµέα κατά 3% (εκτιµώµενη απόδοση το 2014: € 73 εκ.). 
Εφαρµογή τετραετούς προγράµµατος από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού µε στόχο την κατάργηση των τουλάχιστον 1.880 µόνιµων θέσεων 
κατά το 2013-2016.
Εισαγωγή µηνιαίας κάρτας διακίνησης µε τις δηµόσιες µεταφορές για µαθητές, 
φοιτητές και συνταξιούχους 
Αύξηση διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικού προσωπικού κατά µία διδακτική 
περίοδο – από Σεπτέµβριο 2013

37



Μέτρα Εσόδων - 2014
Επέκταση της ισχύς της έκτακτης εισφοράς επί των ακαθάριστων απολαβών του 
ευρύτερού δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα από 1.1.2014 µέχρι το 2016: €0 – 1,500: 
0% €1 501 2 500 2 5% €2 501 3 500 3 0% d €3 501 3 5%0%, €1,501 – 2,500: 2.5%, €2,501 – 3,500: 3.0% and €3,501- : 3.5%.
Αύξηση του υφιστάµενου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία ποσοστιαία 
µονάδα από 18% σε 19%.
Αύξηση του υφιστάµενου µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ κατά µία ποσοστιαία 
µονάδα από 8% σε 9%.
Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) από 
ευρώ 0,05 (προβλεπόµενη απόδοση το 2014: 49 εκατ. ευρώ).
Αύξηση των εισφορών των υπαλλήλων και εργοδοτών προς το ΤΚΑ κατά 1 π.µ. 
(0.5 π.µ. από τους εργοδοτούµενους και 0.5 π.µ. από  τους εργοδότες).( µ ς ργ µ ς µ ς ργ ς)
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Μακροοικονοµικό ΣενάριοΜακροοικονοµικό Σενάριο 
(χωρίς τη λήψη µέτρων)

2011 2012 2013 2014 2015

ΠΣτ Αναθ. ΠΣτ Αναθ. ΠΣτ Αναθ. ΠΣτ Αναθ. ΠΣτ Αναθ.

ΑΕΠ (%) ½ 0.5 -½  -2.4 ½ -3.5 1.0 -1.3 1.5 1.1

Ανεργία (%) 7.7 7.9 9.5 12 9.5 13.7 9.0 14.2 8.5 13.1

ΠληθωρισµόςΠληθωρισµός 
(HICP, %) 3.5 3 .5 3.0 3.4 2.2 1.5 2.0 1.4 2.0 1.5

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 
Συναλλαγών
(%ΑΕΠ)

-10.4 -4.7 -7.5 -4.4 -6.5 -2.0 -5.5 -1.5 -5.0 -1.2
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