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Ι. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ προτείνεται η έγκριση
«Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» (εφεξής: Πλαίσιο) για τα έτη 2012 έως 2015.
Συµφώνως προς τα άρθρα 6Α και 6Β του Κώδικα Δηµόσιου Λογιστικού (ν.
2362/1995), που προστέθηκαν µε το άρθρο 9 του ν. 3871/2010, το Πλαίσιο
συντάσσεται υπό «την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών», υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο και, µετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών στη Βουλή προς ψήφιση (άρθρο 6Β του ν. 2362/1995).
Το προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ περιέχει Πλαίσιο που αποτελείται από
τρία Κεφάλαια.
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ αναφέρονται στις µακροοικονοµικές εξελίξεις και τις παραδοχές–εκτιµήσεις σχετικώς προς το προσωπικό που υπηρετεί στο Δηµόσιο (ενότητα Ι), το έλλειµµα και το χρέος της κεντρικής και
γενικής κυβέρνησης, καθώς και τους δηµοσιονοµικούς στόχους προτεινόµενων παρεµβάσεων (ενότητα ΙΙ Α, Β, Γ). Περιλαµβάνουν, περαιτέρω, αξιολόγηση δηµοσιονοµικών µεγεθών και αποτελεσµάτων των ετών 2009 και 2010
και σύγκριση προϋπολογισµού-εκτιµήσεων για το τρέχον έτος (ενότητα ΙΙ
Δ).
Στο Κεφάλαιο Β΄ αφενός εκτίθενται αναλυτικώς οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (ενότητα Ι) και αποκρατικοποιήσεις (ενότητα ΙΙ), αφετέρου εκτιµήσεις
για τις επιπτώσεις των εν λόγω παρεµβάσεων και αποκρατικοποιήσεων στα
βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη (ενότητες ΙΙΙ-VI).
Τέλος, το Κεφάλαιο Γ΄ περιλαµβάνει διαβεβαίωση ότι η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων του Πλαισίου α-

2
κολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών του 1995 (ESA 95) (βλ. και
άρθρο 6Α (κ) του ν. 2362/1995), καθώς και δήλωση συµµόρφωσης των προβλέψεων και στόχων του Πλαισίου προς τις αρχές και διαδικασίες του ν.
2362/1995, όπως ισχύει (βλ. και άρθρο 6Α (λ) του ν. 2362/1995).
ΙΙ. Οι προς ψήφιση διατάξεις, ιδίως οι σχετικές µε παρεµβάσεις, περιέχουν
κανόνες δικαίου οι οποίοι δεν είναι δεκτικοί νοµοτεχνικής επεξεργασίας λόγω της µορφής τους (βλ., σχετικώς, Ι. Αραβαντινό, Εισαγωγή στην επιστήµη
του δικαίου, 1983, σελ. 127 επ.).
Όπως επισηµαίνεται, άλλωστε, στην «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών
Ρυθµίσεων» του προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, «Οι επί µέρους ρυθµίσεις
για την υλοποίηση των παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στο [Πλαίσιο] θα
γίνουν σε συνεργασία µε όλα τα Υπουργεία, κατά το λόγο αρµοδιότητας
του καθενός» (σελ. 105 του µορφοποιηµένου κειµένου που έχει αναρτηθεί
στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής).
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