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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018»
Ι. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτελείται από ένα
άρθρο.
Με το (εκτενές) άρθρο Μόνο προτείνεται η έγκριση του «Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» (Μ.Π.Δ.Σ.) για τα έτη 2015-2018.
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 Μ.Π.Δ.Σ.
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 νοµοσχέδιο περιέχει Μ.Π.Δ.Σ. που αποτελείται από τρία Κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο Α΄ αναφέρεται, κατ’ αρχάς, στις µακροοικονοµικές εξελίξεις
και τις παραδοχές-εκτιµήσεις σχετικώς προς το προσωπικό που υπηρετεί
στο Δηµόσιο (ενότητα Ι), καθώς και στην εξέλιξη των εσόδων-εξόδων και
του χρέους της γενικής κυβέρνησης χωρίς τις προτεινόµενες παρεµβάσεις
(ενότητα ΙΙ Α). Περιλαµβάνει, περαιτέρω, αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών
µεγεθών και αποτελεσµάτων των ετών 2012-2013 και του τρέχοντος έτους
2014, καθώς και σύγκριση προϋπολογισµού και εκτιµήσεων για το τρέχον έτος (ενότητα ΙΙ Γ).

2
Στο Κεφάλαιο Β΄ εκτίθενται αναλυτικώς αφ’ ενός οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (ενότητα Ι) και αποκρατικοποιήσεις (ενότητα ΙΙ), αφ’ ετέρου η εξέλιξη των εσόδων-εξόδων και του χρέους της γενικής κυβέρνησης µετά από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις (ενότητα ΙΙΙ). Εν συνεχεία, παρατίθενται
οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού και οι µεταβιβάσεις στους φορείς
της γενικής κυβέρνησης (ενότητα ΙV), ο κοινωνικός προϋπολογισµός (ενότητα V), ο ενοποιηµένος προϋπολογισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης (ενότητα VΙ) και, συνολικώς, τα έσοδα και οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης.
Τέλος, το Κεφάλαιο Γ΄ περιλαµβάνει διαβεβαίωση ότι η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ. ακολουθεί 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 Μ.Π.Δ.Σ. προς τις αρχές και διαδικασίες του ν.
2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τον ν. 3871/2010
(βλ. και άρθρο 6Α (λ) του ν. 2362/1995).
ΙΙ. Οι προς ψήφιση διατάξεις περιέχουν κανόνες δικαίου, οι οποίοι έχουν
τη µορφή πινάκων και σχετικών σηµειώσεων, και δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτικοί νοµοτεχνικής επεξεργασίας (βλ., σχετικώς, Ι. Αραβαντινό, Εισαγωγή
στην επιστήµη του δικαίου, 1983, σελ. 127 επ., και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της 15.2.2013 επί του νοµοσχεδίου «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016», ν. 4127/2013. Πρβλ. και Γνµδ ΝΣΚ 193/2012).
Όπως επισηµαίνεται, άλλωστε, στην «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών
Ρυθµίσεων» του προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίου, «Η υλοποίηση
των παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στο Μ.Π.Δ.Σ. θα γίνει µε επιµέρους
νοµοθετικές ρυθµίσεις ή έκδοση κανονιστικών πράξεων στο χρόνο που έχει
προγραµµατισθεί να εφαρµοσθούν» (σελ. 114 του µορφοποιηµένου κειµένου που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής). Επίσης, στην
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) αναφέρεται ότι «Από την κύρωση του εν λόγω Πλαισίου, δεν προκαλούνται άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθόσον τα µέσα για την επίτευξη των στόχων έχουν εξειδικευθεί ή θα εξειδικευθούν µε διατάξεις ουσιαστικών νόµων (…)».
Αθήνα, 7.5.2014
Ο εισηγητής
Δηµήτρης Κανελλόπουλος
Προϊστάµενος του Τµήµατος Διεθνών και Αµυντικών Μελετών
Ειδικός Επιστηµονικός Συνεργάτης
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Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος
Αν. Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Ο Προϊστάµενος της Α΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αντώνης Παντελής
Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

