
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΞΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «πε:·. κυοώσεως τροποποιήσεω:
και συαπληρωσεως της άπό 21 Φεβρουάριου 19/9 Πρά-
ξεωε Νομοθετικού Περιεχομένου «περί μέτρων δια την
συγκοάτησιν των αΰεήσεων των τιμών των άγαθών».

Ποόζ Tt/r Βουλήν τών Ελλήνων

Τό ληπθέν ύπό της Κυβερνήσεως μέτρον διά της ύπο 
κύρωσιν πράξεως νομοθετικού περιεχομένου. περί μέτρων 
διά ττν συνκεάτησιν των αΰεήσεων των τιμών τών άναθών. 
μεταφέεει εις την 'Ελληνικήν Νοιιοθεσίαν παρεμφερείς ρυ
θμίσεις πού ισχύουν εϊς πολλάς ευρωπαϊκά: χώρας, χωρίς 
όμως καί νά άποτελή αντιγραφή αυτών.

Ή επιτυχία τών έν λόγω μέτρων, δηλαδή ή προσπάθεια 
συγκεατήσεως τών αυξήσεων τών τιμών θά έξαρτηθη άσφα- 
λώε καί άπό τήν κατανόησιν μέ τήν όποιαν θά αντιμετωπι
στούν αυτά άπό τό κοινωνικό σύνολο καί τήν προθυμίαν 
όλων τών ύπεισερχομένων εις τό κύκλωμα της εμπορίας 
καί διακινήσεως τών άγαθών καί υπηρεσιών τών έλεγχο- 
οιένων υπό τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου.

’Ανεξαρτήτως όμως τών ανωτέρω θεωροϋμεν ότι το λη- 
φθέν μέτρον ύπό τάς παρούσας συνθήκας παρέχει τήν δυνα
τότητα νά τεθούν ύπό έλεγχο οί ανατιμήσεις εις χρόνον 
καί ύψος πού δικαιολογούνται άπο τά σημερινά δεδομένα.

Όπως είναι γνωστόν ό στόχος της Κυβερνήσεως ώς προς 
τήν έξέλιξιν τού τιμαρίθμου εντός τού τρέχοντος έτους είναι 
ή αυξησις αύτού νά μήν ύπερβή τό 10 %, ποσοστό τό όποιον 
εύρίσκεται εντός της ελληνικής πραγματικότητας, βάσει δέ 
τοϋ στόχου αυτού καθωρίσθη καί ή ακολουθητέα πολιτική 
καί εις άλλους τομείς είτε δημοσιονομικούς είτε ιδιωτικούς.

Κατά τον παρελθόντα μήνα Φεβρουάριον διεφάνη τάσις 
τών διακινούντων είδη, ίδια έκ τών μή ύποκειμένων εις 
άγορανομικόν έλεγχον βάσει τών διατάξεων τού Άγορα- 
νομικού Κώδικος, δΓ άδικαιολόγητες αυξήσεις τών τιμών 
μέ σοβαρόν κίνδυνον διά τό έφαρμοζόμενον ύπό τής Κυβερ
νήσεως άντιπληθωριστικόν πρόγραμμα καί τάς χαμηλού 
εισοδήματος τάξεις τών καταναλωτών, κατάστασις ή οποία 
επέβαλε τήν λήψιν έπειγόντων μέτρων κατά τήν διαδικασίαν 
τήν προβλεπομένην ύπό τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 44 
τού Συντάγματος ποοκειμένου νά άποτραπή έπ.δείνωσ.ς τής 
καταστάσεως.

Είδικώτερα ύπό τής κυρουμένης διά τού πρώτου άρθρου 
τού Νομοσχεδίου πράξεως νομοθετικού περιεχομένου προ- 
βλέπονται τά εξής :

Άρθρον 1.
Συμφώνως τή πρώτη παραγράφω τοΰ άρθρου τούτου 

άπό 1.2.1979 αυξήσεις τών τιμών τών βιομηχανικών καί 
βιοτεχνικών ειδών, έξαιρέσει τών έν διατιμήσει τελούντων, 
επιτρέπεται μόνον κατόπιν άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού ’Εμ
πορίου.

Διά τού μέτρου τούτου επιδιώκεται ή μέσω τοϋ προλη
πτικού κρατικού ελέγχου αποτροπή τών αδικαιολογήτων 
αυξήσεων τών τιμών, ή παρακολούθησες τών διαμορφου- 
μένων τιμών ύπό τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επι
χειρήσεων καί ό περιορισμός τών δυσμενών επιπτώσεων εις 
τήν εσωτερικήν αγοράν έκ τής δημιουργίας όλιγοπωλιακών 
καταστάσεων.

"Ετερος βασικός σκοπός τοϋ μέτρου είναι ή αποτροπή 
τής έπιβαρύνσεως τών τιμών άπό ενέργειες επιχειρηματιών 
πρός αυξησιν τοϋ άπολαμβανομένου ποσοστού κέρδους.

Διά τόν έλεγχον τού κανονικού καί δεδικαιολογημένου 
τών αύξήσεων πού έπραγματοποιήθησαν εις τάς τιμάς τών 
αύτών ειδών τού παρελθόντος μηνός ’Ιανουάριου διά τής 
δεύτερος παραγράφου τοϋ αύτού άρθρου έπιβάλλεται εις 
τούς ένδιαφερομένους ύποχρέωσις ύποβ ·λής μέχρι 15.3.79 
αϊτήσεως μετά δικαιολογητικών διά τήν έκ τών ύστερων 
έγκρισιν ή μή τής γε/ομέ/ης αΰξήσεως.

Δια τη, -,ιτη, .αραγραφου διασαφηνίζεται ότι αι ρυ
θμίσεις της πράξεως_άφοροϋν εις τάς τ.μά^ τών βιομηχα
νικών καί βιοτεχνικών άγαθών ώς καί τών παεεχο-χένων 
υπηρεσιών έφ’ όσο. υπάγονται, εις τήν αρμοδιότητα πού 
'Υπουργείου ’Εμπορίου ήτοι δέν περιλαμβάνει είδη καί υπη
ρεσίας τών όποιων α. τιμαι καθορίζονται ύπό άλλων 'Υπουρ
γείων.

Διά τής τετάρτη: παραγράφου παρέχεται ή δυνατόσης 
τής. δΓ άποφάσεως. ξαιρέσεως έκ τής διαδικασίας τής έγ- 
κρίσεως τών αύξήσεων τιμών συγκεκριμένων άναθών καί 
ύττηρεσιών ή κατηνοε^ών αύτών.

'Η ανωτέρω ρύθμιση έκρίθη άναγκαία προκειμένου νά 
ύφίσταται ή δυνατότης άντιμετωπίσεως ειδών καί παεοχών 
ή υπαγωγή τών όποιων εις τήν διαδικασίαν έ/δέ/εται νά 
προκαλέση προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό τής άγοεάς.
Διά τήν προστασίαν τών επιχειρήσεων αίτινες ύπ ο βάλλουν 

αίτησιν έγκρίσεως αύξήσεως τών τιμών πωλήσεως προϊόν
των των εκ τής ένδεχομένης κατά κατάχρησιν δικαιώματος 
καθυστέρησιν άπαντήσεως έπί τοϋ αιτήματος διά τής πέμπτης 
παραγράφου τίθεται τετράμηνος προθεσμία έ/τός τής όποιας 
οφείλει νά άποφανθτ σχετικώς ό 'Υπουργός.

Ata τή; έκτης παραγράφου παρέχεται ή δυνατότης καθο
ρισμού δΓ αποφάσεων, άνωτάτων τιμών ή ποσοστών μικτού 
κέρδους κ.λπ. έπί τών ύπαγομένων εις τήν αρμοδιότητα τοϋ 
'Υπουργείου ’Εμπορίου ειδών καί παροχών.

'Η έν λόγω διάταξις καταλαμβάνει ουσιαστικά τά είδη 
καί τάς παροχάς αί όποΐαι βάσει τών διατάξεων τοϋ Άγο- 
ρανομικοϋ Κώδικος έχουν καταταγεϊ εις τάς άγορανομικάς 
κατηγορίας τών ουσιωδών έν έπαρκεία καί τών επουσιωδών.

Έν προκειμένω σημειοΰται ότι βάσει τών διατάξεων 
τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικος αί τιμαι τών άντικειαέυων τής 
πρώτης κατηγορίας ελέγχονται κατά τάς διατάξεις περί 
ύπερβολικοϋ κέρδους δηλαδή κατά τήν πώλησίν των δέν 
ύφίσταται καθορισμένο ποσοστό κέρδους ή τιμή πωλήσεως 
αί δέ τιμαι τών άντιστοίχων τής δευτέρας κατηγορίας δέν 
ύπόκεινται εις έλεγχόν τι να άλλα διαμορφοϋνται ελεύθερα 
βάσει τού νόμου τής προσφοράς καί τής ζητήσεως.

Κατά συνέπειαν μέ τήν έν λόγω διάταξιν δύναται νά έπι- 
βληθή ούσιαστικός καί τυπικός έλεγχος καί έπί τών τιμών 
τών ειδών καί παροχών τών έξαιρουμένων τοιούτου έλένχου 
βάσει τών διατάξεων τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικος.

Τέλος διά τήν εύχερεπτέραν τα:ακολούύηπν τής εηρήσεως 
τών διατάξεων τής πράξεως διά τής έβδομης παραγράφου 
παρέχεται ή δυνατότης τής επιβολής ϋπσχρεώσεως έχδότεως 
δελτίων λιανικής πωΰ.ήσεως κατά τήν πώλησιν άγαύών ή 
παροχήν ύπηρε-ιών.

Άρθρον 2.
Τό άρθρον τούτο άναφέρεται εις τά κατώτατα όρια τών 

ποινικών κυρώσεων τών έπιβαλλομένων εϊς τούς παρα- 
βάτας τών διατάξεων τής πράξεως.

Άρθρον 3.
Όπως προανεφέρθη ή ύποχρέωσις ύποβολής αϊτήσεως 

προς έγκρισιν αύξήσεως ημών καταλαμβάνει τό σύνολον 
τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών ειδών κατ’ άντιδια- 
στολήν προς τό προϊσχΰον καθεστώς τοϋ Άγορανομικοϋ 
Κώδικος βάσει τών διατάξεων τού όποιου ό έλεγχος τών 
τιμών περιοριζόταν μόνον εις τά είδη καί τις παροχές τής 
άγορανομικής κατηγορίας τών ούσιωδών.

Συνεπώς άπό τής ισχύος τής πράξεως διευρύνεται σημαν
τικά ό άριθμός τών ύποκειμένων είς έλεγχον άγαθών.

Διά νά δυνηθή τό 'Υπουργεϊον ’Εμπορίου νά άνταποκριθή 
είς τάς έκ τής πράξεως προκαλουμένας εκτάκτους ύττηρε- 
σιακάς άνάγκας, διά τού άρθρου 3 τής πράξεως παρέχεται 
ή δυνατότης τής προσλήψεως έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου έβδομήκοντα ύπαλλήλων Α' κατηγορίας καί ετέρων 
έβδομήκοντα Β' κατηγορίας.



“Ap6pov 4.
Διά τπν εύχερεστεοαν — αρ ακολούθησε ν της έξελίξεως τών 

-ευιών τώ> άγαβών καί τοΰ κόστους αυτών κατά έτσιχείφηβεν 
κλάδο·» σταρτγωγτ; διά τοΰ άρθρου τουτου ττχρεχετα. r 

-υνατόττς τής δι’ αστοφάσεως τοΰ 'Υπουργού άναθεσεως 
τρογρχμρείτων καί όργανώσεως τής μηχανογραφήσεως τών 
-χετικώ·» στοιχείων εις φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον.

Ύοίσπχται ή έναλλαχτική λΰσις τής διενεργείας τοΰ έργου 
τούτου διά τοΰ ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ τοΰ 'Υπουργείου 
-I -τήν τοφουπόθεσιν τής καταλλήλου έπεκτάσεως αύτοΰ.
ΑΙ συμπληρώσεις τής Νομοθετικής πράξεως αί τσερι- 

.χμβανόμενα,ι εις τό άρθρον 2 τοΰ κυρωτικού ταύτης νομο- 
-χεδίου είναι άναγκαΐχι διά την ολοκλήρωσή τών ύπ’ αυτής 
’εσμοθετηθέντων μέτρων καί άπέρρευσχν έκ τής κτηθείσης 
ιατά τό χρονικόν διάστημα τής εφαρμογής τής εμπειρίας.

Είδικώτερα διά τής άντικαθιστωμένης παραγράφου 6 τοΰ 
ρθρου 1 τής πράξεως παρέχεται ή δυνατότης τοΰ καθορί

σου δι’ άποφάσεως πλέον τοΰ μικτοΰ κέρδους καί καθαρού 
Γοιούτου.

Διά τής προστιθέμενης εις τό άρθρο αυτό ώς άνω άρθρον 
; παραγράφου 8 παρέχεται ή δυνατότης τοΰ καθορισμού τών 
τυντελεστών κόστους καί τοΰ ΰψους αυτών προς άντιμετώ- 
τισιν ενδεχομένων ενεργειών επιχειρήσεων αύξήσεως τών 
τιαών ποιλήσεως τών προϊόντων των διά διαγνώσεως τών 
συντελεστών κόστους ίδια εις μή παραγωγικές δαπάνες.

Διά τών διατάξεων τοΰ προστιθεμένου άρθρου Ια έπε- 
ράλλεται εις τάς εφεξής ιδρυόμενος επιχειρήσεις ή εις 
τάς ήδη λειτουργουσας άλλά διά τά έφεξής παρ’ αυτών 

αραγόμενα ή εΐσαγόμενα νέα προϊόντα ή ΰποχρέωσις όπως 
ρό τής δέσεως αυτών εις κυκλοφορίαν υποβάλλουν αιτησιν 
ετά δικαιοΰαηητικών πρός έγκρισιν τής τιμής διαθέσεως
Ώς είναι προφανές σκοπός τών άνωτέρω ρυθμίσεων είναι 
αποτροπή τής περιγραφής τοΰ νόμου διά τής δήθεν δη- 

ιουργίας νέων επιχειρήσεων ή τής δήθεν παραγωγής r 
ίσαγωγής νέων αγαθών.
Ή προθεσμία εντός τής οποίας υποχρεοϋται ό 'Υπουργός 

ίμπορίου εις έκδήλωσιν έπί τοιούτων αιτήσεων ώρίσθη 
α/εΐα ήτοι μηνιαία ώστε τό μέτρον νά μή δημιουργήση 

ιοβλήματα εις την άναπτυξιν τής επιχειρηματικής δραστη- 
οτητος.

Άθήναι, 22 Μαρτίου 1979 
'Ο 'Υπουργοί ’Εμπορίου

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ'ΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

ερί y.υρώσεως. τροποποιήσεως κ.α: συμπληρώσεως τής άπι 
21 Φεβρουάριου 1979 Πράςεως Νομοδετικοΰ Περιεχο
μένου «πει: μέτρων δια τήν ρυγκράτησιν τών αύςήσεων τώ» 
τιμών τώ- ογαδών».

Άρδρον πρώτον.
Κυροΰτχ:. άρ ης ισχύ-εν, ή άπό 21 Φεβρουάριου Πράαις 
χοδετικοΰ Π εριεχομε/ου, δήμοσιευδείσα εις τό ύπ’ άριδ. 
Α/22.2.1979 Φ.Ε.Κ.. «ιπερ: μέτρων διά τήν συγκράτη- 
τών χύςήσεων τών τιμών τών αγαθών» έχουσα ώς άκο- 

δως :
Π ΡΑΣΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ρ: μέτρων διά τήν χυγκράτησιν τών αύςήσεων τών τιμών 

τών άγαδών.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
"Εχοντες ύπ’ όψει:

. Τάς διατάξεις τοΰ άρδρου 44 παραγρ. 1 τοΰ Συντά- 
-τος.

2. Την έκτακτον, απρόβλεπτον κα: έςαιρετικώς έπείγουσχ.· 
αναγκην προς άμεσον λήψιν μέτρων ϊιά ττ> παρακολοϋδησιν 
κα; τον έ/αγχον τών τιμών προς άποτελεχα-χττκην περιστο
λήν αδικαιολογήτων αυξήσεων, προτάσει τού 'Υπουργικού 
Συμβουλίου. άποφασίζομεν :

Άρδρον 1.
ί. Αϋξησις τών μέχρι 31.1.1979 οιαμοροωδευών τιμών 

διαδέσεως παρ' εκαστης έπιχειρήσεως τών εκ τοΰ έςωτερι- 
κοΰ είσαγομενων ή τών έγχωριως παραγομενων βιομηχανικών 
καί βιοτεχνικών προϊόντων, εξαιρέσει εκείνων διά τά όποια 
καδορίξετα·. μέ Άγορανομικήν Διάταξιν ή τιμή των, επιτρέ
πεται μόνον ί:' αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού 'Εμπορίου.

2. Διά τυχόν γενομένας αυξήσεις τών τιμών τών ώς άνω 
άγαδών άπό 1 ’Ιανουάριου 1979 μέχρι καί τής 31 τού χύτου 
μηνός ύποχρεούνται οί ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι τής ίδ 
Μαρτίου 1979 υποβάλλουν αίτησιν μετά τών σχετικών δι- 
καιολογητικών διά τήν χυμφώνως τή παρούσς παροχήν ή μή 
έγκρίσεως. άλλως ύποχρεούνται εϊς τήν· επαναφοράν τών τι
μών εις τά πρό τής 31.12.1978 επίπεδα.

3. Εις τήν ρύδμισιν τής παρούσης υπάγονται και αί τιμαί 
τών πχ.τός είδους παρεχόμενων υπηρεσιών iπ:φυλασαομέ/ων 
τών διατάαεων τής παραγρ. 2 τού άρδρου 70 τού Ν-Δ. 136/ 
1946.

4. Λύνονται νά εξαιρούνται τής εφαρμογής τής παρούσης 
δΓ αποφάσεων τού 'Υπουργού Εμπορίου συγκεκριμένα άγα- 
δά. παροχαί ή κατηγορία: αύτών.

5. Πρός διαμόρφωσιν παρά τοΰ Υπουργού Εμπορίου κρί- 
σεως περί αύςήσεως ή μή τών κατά τά άνωτέρω τιμών, πάς 
ένδιαφερόμενος δύνατα: νά ύποόάλη αίτησιν μετά δικαιολογη- 
τικών περί τού κόστους τού προϊόντος διά τό οποίον αιτειται 
αύξησις τιμής. 'Ο 'Υπουργός ’Εμπορίου δέον όπως άποφανδή 
εντός τετράμηνου άπό τής υποβολής τής σχετικής αιτήσεως 
μετά τών ώς άνω δικαιολογητικών.

6. Ό 'Υπουργός Εμπορίου δύνατα: δι’ αποφάσεων χΰτοϋ 
νά κχ-δορίξη άνωτάτας τιμάς, ανώτατα ποσοστά μικτού κέρ
δους ή δραχμικόν κέρδος ή ποσοστόν προσχυξήσεως τών έκά- 
στοτε έν ισχύ: τιμών τών άγαδών κα: παροχών παντός είδους.

7. Δ:' αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου δύνατα:. έπί πω- 
λήσεως άγαδών ή παροχής υπηρεσιών, νά καδισταται υπο
χρεωτική ή έκδοσις δελτίων λιανικής πωλήσεως καί αποδεί
ξεων, ώς καί νά καδορίζητα: τό περιεχόμενο·, τούτων, πσο- 
βλεπομένων ή μή ύπό πού Κ.Φ.Σ.

Άρδρον 2.
1. Ο: πτραδάτα: τής παρούσης Πράςεως χσ: τών κατ’ 

έςουσιοοότησιν αυτής έκδοδησομένων αποφάσεων, διώκονται 
και τιμωρούνται διά ποινής ουλακίσεως τουλάχιστον τριών 
μητρών ή διά χσηματικής ποινής τούλάχιχτον πε.τήκοντα χι- 
ύ.ιάδων δρχ/μών (50.000) ή κα: δι’ άμφοτέρων.

2. Αί επ' αύτοφώρω καταλαμβανόμενα: παραβάσεις τής 
παρούσης ή τών κατ έςουσιοοότησιν αυτής εκίοδησεμενων 
αποφάσεων, έκδικάξοντα: κατά τή-^ διαδικασία, τών διατά-. 
ςεων τών άρδρων 418 έως καί 425 τού Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας.

Άρδρον 3.
Πρός άντιμετώπισιν τών διά τής παρούσης Νομοδετικής 

Πράςεως δημιουργουμένων εκτάκτων αναγκών, δύνανται νά 
προσλαμβάνωντα: εις τό 'ΥπουργεΤον Εμπορίου πέχρις έβδο- 
μήκοντα ύπά/.ληλε: Α' Κατηγορίας καί μέχρι; έβδομήκοντα 
Β’ Κατηγορίας πάσης ειδικότητος έπ: σχέσει έσγασίας ιδιω
τικού δικαίου, πληρούντα: δε δι αποφάσεων τού 'Υπουργού 
’Εμπορίου κατά παρέκκλισιν τών κειμένων διατάαεων.

Άρδρον 4.
Ο Υπουργός Εμπορίου δύναται δ: άποφάσεω-· του νά άνα- 

•δέση εις Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τήν έκδοσ:· προγραμμά
των, τήν μελέτη·/ όργανώσεως μηχανογραφήσεως. ώς καί νά 
προβαίνη εις τήν αγοράν παντός υλικού αναγκαίου διά τή·/ 
αηχανογρ αφησιν


