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Το ΜΠΔΣ ως βασική μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης 
Ο νόμος 3871/2010 καθιέρωσε στη χώρα μας τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), που στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής 
στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, ως ένα ενιαίο σύνολο, σε πολυετή ορίζοντα. 

Στο ΜΠΔΣ παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 
για  την  περίοδο  2013-2016,  και  περιγράφονται  οι  βασικές  πολιτικές  κατευθύνσεις  και 
προτεραιότητες. Καθορίζονται, επίσης συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα και δείκτες 
υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής μείωσης του ελλείμματος 
με την υιοθέτηση ανώτατων ορίων δαπανών των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Το ΜΠΔΣ αποτελεί το μέσο με τον οποίο οι επιλεγμένες πολιτικές της Κυβέρνησης καθώς 
και οι παρεμβάσεις που θα τις υλοποιήσουν, για την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται, 
τίθενται  προς  δημόσια  συζήτηση  και  ψήφιση,  με  ξεκάθαρη  μορφή.  Συνεπώς,  ο  ετήσιος 
Προϋπολογισμός δεν είναι  κάτι  ξεχωριστό,  αλλά τμήμα του συνόλου της μεσοπρόθεσμης 
πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό,  ο έλεγχος του Κοινοβουλίου καθίσταται  ουσιαστικότερος, 
αφού μπορεί να παρακολουθεί στενά το βαθμό υλοποίησης των παρεμβάσεων, να ελέγχει την 
εκτέλεσή τους, να προτείνει διορθώσεις και να κρίνει το αποτέλεσμα με βάση τα οφέλη που 
προέκυψαν. 

Περιεχόμενο του ΜΠΔΣ 
Σύμφωνα με το νόμο 3871/2010, το ΜΠΔΣ, περιλαμβάνει, για το έτος Προϋπολογισμού 

και τα τρία επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο: 
• τους μεσοπρόθεσμους στόχους για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επιμέρους φορείς της, 
•  την περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων 

και προβλέψεων για τα δύο προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισμού και τα 
επόμενα τρία έτη, 

•  όλες τις παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (ελαστικότητες 
και  ποσοστά  συμμόρφωσης  για  τις  κύριες  πηγές  των  εσόδων,  αριθμό  εργαζόμενων, 
μισθολογικές  και  συνταξιοδοτικές  εξελίξεις,  παροχές,  δαπάνες  αγαθών  και  υπηρεσιών, 
δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων), 

• τις κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις, 
• το στόχο για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, 
•  τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση καθώς και τα ανώτατα 

όρια του Κρατικού Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο, 
•  τις  δαπάνες και  τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική 

ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη, 
•  τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης  ανά  Υπουργείο  για  τον 

Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, καθώς και τις συνολικές δαπάνες τους για την περίοδο, 
• τα έσοδα και τις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονομική κατηγορία και τις  

προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες για την περίοδο, 
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•  τις  εκτιμήσεις  ανά  οικονομική  κατηγορία  των  ακαθάριστων  εξόδων,  εσόδων,  και 
ελλείμματος  ή  πλεονάσματος  του  Κοινωνικού  Προϋπολογισμού  και  των  Ενοποιημένων 
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Μεθοδολογία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 
Η μεθοδολογία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2013-2016 έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 

προηγούμενο: 
• Ως δημοσιονομικός στόχος δεν ορίζεται πλέον το αποτέλεσμα (έλλειμμα/πλεόνασμα) της 

Γενικής  Κυβέρνησης,  αλλά  το  πρωτογενές  αποτέλεσμα  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  που 
αποτυπώνει με περισσότερη ακρίβεια τις πραγματικές επιδόσεις της λειτουργίας του κράτους. 

•  Υπήρξε ενεργή συμμετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην κατάρτιση του 
ΜΠΔΣ,  αφού  έγινε  συγκέντρωση  και  επεξεργασία  των  προβολών  των  οικονομικών τους 
μεγεθών,  κατόπιν  σχετικής  εγκυκλίου  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους  (ΓΛΚ). 
Συνεπώς, η κατάρτιση του ΜΠΔΣ ενσωμάτωσε τις πραγματικές προβολές των αναγκών τους, 
όπως τις καθόρισαν οι ίδιοι οι φορείς. 

•  Έχει  ενσωματωθεί  για  πολλούς  υποτομείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  ένας  πολύ 
μεγαλύτερος αριθμός οικονομικών στοιχείων. Πολλά από τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν και 
αξιολογήθηκαν  για  πρώτη  φορά,  προσδίδοντας  κύρος,  διαφάνεια  και  αξιοπιστία  στη 
διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ. 

•  Οι  αποδόσεις  των  δημοσιονομικών  παρεμβάσεων,  παλαιών  και  νέων,  έχουν 
επανεκτιμηθεί  ή  υπολογισθεί,  αντίστοιχα,  με  απόλυτα  αξιόπιστο  τρόπο,  με  βάση  είτε 
ιστορικά στοιχεία  είτε  προβολές  με  επεξεργασία μεγάλων αντιπροσωπευτικών  δειγμάτων, 
είτε τέλος αναλύσεις εξωτερικών φορέων (Spending Review του ΚΕΠΕ, μελέτη του ICAP) 
και υπηρεσιών του ΓΛΚ. 

Επί πλέον, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον πλήρη ανασχεδιασμό της κατάρτισης και  
παρακολούθησης του ΜΠΔΣ με: 

• Τη δημιουργία Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία, με 
σκοπό την ενοποίηση όλων των οικονομικών υπηρεσιών υπό την αρμοδιότητα/εποπτεία των 
Γενικών Διευθυντών (Accounting Officers).  Οι Γενικές Διευθύνσεις  θα έχουν την ευθύνη 
προετοιμασίας  και  επεξεργασίας  εποπτείας  του  ΜΠΔΣ  του  Υπουργείου  και  των 
εποπτευομένων  φορέων  του,  της  ενοποίησης  των  Προϋπολογισμών  των  εποπτευομένων 
φορέων  καθώς  και  της  παρακολούθησης  της  εκτέλεσης  των  Προϋπολογισμών  όλων  των 
φορέων του Υπουργείου. 

•  Τη θεσμοθέτηση μηχανισμού παρακολούθησης των ΔΕΚΟ που υπάγονται στη Γενική 
Κυβέρνηση με τήρηση μηνιαίων στόχων και την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις απόκλισης. 

•  Τη θεσμοθέτηση μηχανισμού παρακολούθησης των προϋπολογισμών ΟΤΑ α΄ βαθμού 
(Δήμων) για τη δημιουργία συνθηκών δημοσιονομικής σταθερότητας. 

•  Την  αλλαγή  της  νομοθεσίας  που  διέπει  την  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  των 
Προϋπολογισμών  των  ΝΠΔΔ  και  ΝΠΙΔ  που  επιχορηγούνται  από  τον  Κρατικό 
Προϋπολογισμό. 

•  Τη λειτουργική ενίσχυση του μητρώου δεσμεύσεων για τον έλεγχο των υποχρεώσεων 
όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε πραγματικό σχεδόν χρόνο, με στόχο τη μη 
συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ B. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και προκειμένου να περισταλεί η δημοσιονομική δαπάνη 
των  καταβαλλόμενων από το  Δημόσιο συντάξεων  καταργείται  η  συνταξιοδότηση από το 
Δημόσιο των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που θα εκλεγούν 
μετά την ισχύ του νόμου αυτού,   και  μειώνονται  οι  καταβαλλόμενες στα πρόσωπα αυτά 
συντάξεις  ή  χορηγίες,  αυξάνονται  κατά  δύο  (2)  έτη  τα  κατά  περίπτωση  οριζόμενα  όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης και θεσπίζεται ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις 
άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου. 

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής είναι οι ακόλουθες:
1. Με τις διατάξεις της υπόπαραγράφου 1 :
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