
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.

'Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί συστάσεους Ύττηρεσίας 
καί Έπιτοοπίς Τιμών καί Εισοδημάτων καί ρυθμισεους 
συναφών θεμάτων».
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* Η έεαριαογή συνετούς καί δίκαια: πολιτικής εισοδημάτων 
καί τιυ,ών. είε τά πλαίσια τής γενικής οικονομικής πολιτικής 
αποτελεί εογον δυσχεεές καί λεπτόν, ή άποτελεσματ.κύτης 
τοΰ οποίου έΞαρτάταΐ. έν πολλούς, έκ τοϋ υφισταμένου θεσμι
κού πλαισίου. Ή άνάγκη "0? ΰπάρξεως αποδοτικού Οεσμι- 
κου πλαισίου κατέστη επιτακτική κατάντα τελευταία ^ετη 
λόγω των ειελίιεων των τιμών επι όιεθνους , επιπεόου. 
_Υ.ά τούτο, αί πλεΐσται των χωρών, αφ ής ευρέθησαν εις 
τήν ανάγκην ν’ άσκήσουν συστηματικήν αντ.πληθωρι- 
στικήν πολιτικήν, έσπευσαν να λάβουν μέτρα σκοπουντα 
εϊς την δημιουργίαν των καταλλήλων θεσμικών προϋποθέ
σεων έπί τή βάσει πάντοτε των ιδιομορφιών, αλλά και των 
έν γένει οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθη
κών, αΐτινες έπεκράτουν εις αύτάς.

' Η εκάστοτε άναπροσαρμογή των μισθών καί των ημε
ρομισθίων έπί τή βάσει τής άπωλεσθείσης λόγω ανόδου των 
τιμών, άγοραστικής δυνάμεως, αλλά καί αύςήσεως τής 
παραγωγικότητος αποτελεί δίκαιον αίτημα__τών εργαζομέ
νων, ή ίκανοποίησις όμιυς τοϋ όποιου πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπον αντικειμενικόν, χωρίς κινδύνους ανατροπής τής οι
κονομικής καί κοινωνικής ισορροπίας καί με την συνεργα
σίαν τών ένδιαφερομένων μερών. 'Η ίκανοποίησις υπέρμε
τρων αξιώσεων δεν αποτελεί λύσιν ούτε καί δΓ αυτούς τούτους 
τούς εργαζομένους, καθ’ όσον έν τή ούσία έπιτείνει τάς 
πληθωριστικάς πιέσεις καί, επομένως συντελεί εις περαι
τέρω μείωσιν τών πραγματικών μισθών καί ημερομισθίων 
εις μείωσιν τοϋ έθνικοΰ προϊόντος, τής άπασχολήσεως .καί 
τελικώς τοϋ ρυθμού άναπτύξεως τής οικονομίας.

Τυγχάνει συνεπώς απαραίτητον όπως οί σήμερον υπάρ
χοντες θεσμοί βελτιωθούν ούσιαστικώς καί συμπληρωθούν 
εις τρόπον ώστε έφεξής αί έπί μέρους ρυθμίσεις νά στηρί- 
ζωνται έπί καθαρώς επιστημονικών άντικειμενικών κρι
τηρίων καί νά έμπνέουν έμπιστοσύνην καί σεβασμόν y.' 
πάντας.

Έν τούτοις τό πρόβλημα.τοϋ πληθωρισμού δεν δύναται 
ν’ άντιμετωπισθή άποτελεσματικώς ιδία ανευ έλέγχου καί 
ετέρων κατηγοριών εισοδημάτων, ώς είναι τά έπτχειρημα- 
τικά κέρδη, τά όποια αποτελούν σοβαρόν συστατικόν στοι- 
χεΐον τών τελικών τιμών ή τυχόν, δέ άδικαιολόγητος άνα- 
τιμητική διαδικασία δημιουργεί δίνην διαδοχικών αύξήσεων 
μισθών- κερδών- τιμών κ.ο.κ. Είναι συνεπώς, άναγκαί'α 
ή κατά έπιστημοντκόν τρόπον παρακολούθησις καί τοΰ μπγέ- 
0ους τών κερδών, ούτως ώστε έν περιπτώσει διαμορφώσεως 
αυτών εις έπίπεδα θέτοντα τ'; κινδύνου την νομισματικήν καί 
οικονομικήν ισορροπίαν νά είναι εις θέσιν αί οΐκονομικαί 
άρχαί νά λάβουν έγκαιρους τά ένδεικνυομενα διορθωτικά 
μέτρα.

Σοβαράν έπίδρασιν έπί τοϋ έπιπέδου τών τιμών ασκούν 
επίσης αί τιμαί άγαθών καί υπηρεσιών (ηλεκτρισμός, 
υδρευσις, · συγκοινωνία'. έπικοινωνίαι κλπ) αΐτινες προσφέ- 
ρονται ΰπό δημοσίων οργανισμών ή έπιχειρήσεουν. Καί 
°'-ά τάς περιπτώσεις αύτάς είναι σκόπιμο'/όπους δημιουργη- 
Οοϋν διαδικασία', έγγυώμεναι ότι αί εκάστοτε άποφασιζό- 
μεναι ανατιμήσεις θά ειναν οικονομικούς δεδικαιολογημέναι 
"καί κοινωνικώς δίκαιαι.

Τέλος αί τιμαί τών εΐσαγομένων έκ τοϋ έξωτερικοϋ άγα- 
Οών καί πρώτων υλών έπηρρεάζουν επίσης αΐσθητώς τήν 
διαμόρφουσιν τοϋ τελικού έπιπέδου τιμών εις τήν έσωτερικήν 
αγοράν καί κατά συνέπειαν κρίνεται σκόπιμος ή δημιουργία 
καταλλήλου μηχανισμού έλέγχου τής διαμορφώσεώς των.

Διά τοϋ^ύποβαλλομέντυ σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται όπως 
οημιουργηθοϋν τά άπαραίτητα θεσμικά πλαίσια διά τήν 
καθιέρωσιν καί έν Έλλάδι νέων, διαδικασιών άναπροσαρμο-
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γης των τιμούν και των εισουημχτων προσηρμοσμενων προς 
τάς συγχρόνους αντιλήψεις. Κατά βάσιν, αί διατάξεις τοϋ νο
μοσχεδίου τούτου αφορούν εις τήν σύστατιν τής Έπιτροπής 
τιμών καί Εισοδημάτων (Κεφάλαιον Λ' άρθρ. 1-4), εις 
τήν όργάνωσιν Υπηρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων παρά 
τώ Κέντρου Προγραμματισμού καί Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
(Κεφάλαιον Β' άρθρ. 5), εις τήν άναδιοργάνουσιν τής παρά 
του 'Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού Λιευ- 
θύνσεως Τιμών καί Εϊσοδημάτουν (άρθρ. 6-7) καί εις 
τήν βελτίωσιν καί ένίσχυσιν τού θεσμού τής διά Διαιτησίας 
έπιλύσεως συλλογικών διαφορών έργο δοτών- έργαζομένουν 
(Κεφάλαιον Γ' άρθρ. S).

Τέλος (Κεφάλαιον Λ', άρθρ. 9-13) προβλέπεται ή σύ" 
στάσις τοϋ ένδεικνυομένου μηχανισμού, έπί τώ σκοπώ άπο" 
τροπής τής ύπερτιμήσεως τών εΐσαγομένων άγαθών κα’· 
τής ύποτιμήσεως τών εξαγομένων έγχωρίων άγαθών-

’Αναλυτικώτερον προβλέπεται ότι ή διά τοϋ άρθρου 1-4 
τοϋ παρόντος συνιστωμένη ’Επιτροπή Τιμών καί Εισοδη
μάτων, θ’ άποτελή γνουμοδοτικόν οργανον εύρείας συνθέ- 
σεους μέ συμμετοχήν καί εκπροσώπων τών παραγωγικών 
τάξεων, θά γνωμοδότη εις τον 'Υπουργόν Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού περί τής ένδεικνυομένης πολιτικής Τιμών 
καί Εισοδημάτων καί θά προσδιορίση τά γενικά πλαίσια 
τής έν λόγω πολιτικής έν συναρτήσει προς τήν οικονομικήν 
πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. 'Η ’Επιτροπή Τιμών καί Ει
σοδημάτων πρός καλλιτέραν- μεθόδευσιν τών εργασιών της 
ΰποβοηθεϊτχι ΰπό τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρ. 
2-4) ή όποια εχει άντικείμενον τήν κατάοτισιν εισηγήσεων 
περί τοϋ ένδεικνυομένου εκάστοτε, βάσει οικονομικών καί 
κοινωνικών κριτηρίων ποσοστού αύξήσεως μισθών ημερο
μισθίων συντάξεων καί λοιπών εϊσοδημάτουν, έπί αιτημάτων 
αναπροσαρμογής τιμών άγαθών καί υπηρεσιών παρεχομένων 
ΰπό τών Κρατικών 'Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου, Τραπεζών καί ’Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας. Γνωμοδοτεΐ ωσαύτως πρός τούς αρμοδίους 
'Υπουργούς περί τοϋ ένδεικνυομένου ύψους προστασίας 
άγροτικών προϊόντων καθώς καί έπί τής διαμορφώσεως τών 
τιμών τών βασικών βιομηχανικών προϊόντων.

Διά τού άρθρου 5 τοϋ παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται 
ή σύστασις παρά τώ Κέντρω Προγραμματισμού καί ’Ερευνών 
(ΚΕΠΕ) 'Υπηρεσίας ή όποια θά εχη ώς άντικείμενον -τήν 
έπί επιστημονικής βάσεως καί έρεύνης, γυουμοδότησιν έπί 
αίτημάτουν άναπροσαρμογών τιμών άγαθών ύπηρεσιών, 
μισθών- ήμερο'μισθίων συντάξεων καί λοιπών εϊσοδημάτουν, 
παραπεμπομένων εϊς αυτήν ΰπό τής προβλεπομένης διά 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου ’Επιτροπής Τιμών καί Ει
σοδημάτων ή τής παρά τώ 'Υπουργείου Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού Διευθύνσεως Τιμών καί Εισοδημάτων.

Ή έν λόγω 'Υπηρεσία τυγχάνει άρμοδία νά παρέχη έπι- 
στημοντκώς Οεμελιωμένας γνωμοδοτήσεις : (α) εϊς τά
όργανα συνδιαλλαγής ή διαιτητικής έπιλύσεως τών συλλο- 

"ν διαφορών έργασίας έπί τών ΰποβαλλομένων εις αύτά 
ξεων, (β) εϊς τήν ’Επιτροπήν Τιμών καί Εισοδημάτων 

καί τον 'Υπουργόν Συντονισμού καί Προγραμματισμού.
Διά ν’ άνταποκριθή τό Κέντρον Προγραμματισμού καί 

’Ερευνών (ΚΕΠΕ) εϊς τήν ανωτέρω διαγραφομένην απο
στολήν του, καθώς καί εϊς τάς δημιουργηθείσρις νέας ά'υάγκας 
αυτού προβλέπεται εις τό άρθρον 5 παράγρ. 2 ή αύξησις 
τών θέσεων έπιστημονικοϋ προσωπικού αυτού κατά τεσ
σαράκοντα (40) καθώς καί ή σύστασις μιας Οέσεως έπί 
βαθμώ 3ω-2ω εις τό ' Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού.

Διά τών άρθρων 6-7 άναδιαρθροϋται ή παρά τω 'Υπουρ
γείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού Διεύθυνσις Τιμών 
καί Εϊσοδημάτουν, προκειμένου ν’ άνταποκριθή αύτη άπο- 
τελεσματικώτερον εϊς τον καθιερούμενον νέον μηχανισμόν 
τής πολιτικής Τιμών καί εισοδημάτων.

Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ νομοσχεδίου σκοπεΐται ή βελτίωσις 
τής διαδικασίας έπιλύσεως τών συλλογικών διαφορών καί 
λειτουργίας τών Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων
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και παρέχεται ή δυνατότης απαλλαγής έκ των κυρίων δι
καστικών καθηκόντων των Προέδρων των Διοικητικών Διαι
τητικών Δικαστηρίων, τρός τον σκοπόν συστηματικωτέρας 
καί άνετωτέρας έκπληρώσεως τών καθηκόντων των εις 
την έπίλυσιν τών συλλογικών διαφορών, ιδία εις την περιοχήν 
της Πρωτευούσης ένθα ύφίσταται ό μεγαλύτερος όγκος 
συλλογικών διαφορών, εις τά ειδικά ταϋτα έργα, θεσπίζονται 
δέ περαιτέρω κίνητρα ώς καί διευκολύνσεις διά την έπιμόρφω- 
σιν δικαστών επί οικονομικών θεμάτων. Έν συνεχεία διά 
τής τροποποιήσεως τών παρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 7 τοϋ λ'.Δ. 
186/69 επιδιώκεται ή έπί τη βάσει επιστημονικών κριτηρίων 
ένημέρωσις τών οργάνων συνδιαλλαγής ή διαιτητικής έπι- 
λύσεως τών συ/λογικών διαφορών έργασίας έπί τών οι
κονομικών καί κοινωνικών δεδομένων τών ληπτεων υπ 
δψιν διά την ορθήν άπό οικονομικής καί κοινωνικής άπόψεως 
κείσιν τών διάφορων τούτων. Ουτω κ.αι το εργον των ορ
γάνων αύτών θά διευκολύνεται και ορθοτεροι, κατα τεκμή
ριου, λύσεις θά δίδουνται. Έπισημαίνεται ότι ή εις τά σημεία 
ταϋτα παρεμβολή τής παρά τώ ΚΕΓΙΕ συνιστωμένης ‘Υπη
ρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων θά έχη τον χαρακτήρα 
όλως αντικειμενικής καί επιστημονικής άρωγής ουδόλως 
δέ ύποδείξεως λύσεων επιθυμητών εις την διοίκησιν. At 
απόψεις τής τελευταίας θά τίθενται ΰπ’ 6ψιν τών διαιτη
τικών δικαστηρίων, ώς καί σήμερον δι’ άντιπροσώπου τοϋ
Υπουργείου Συντονισμού_καί Προγραμματισμού, καλού-
μένου ΰποχρεωτικώς εις τάς συνεδριάσεις τών Δευτερο
βαθμίων Διαιτητικών Δικαστηρίων. ’Ακολούθως διά τής 
προτεινομένης προσθήκης εις τό άρθρον 3 τοϋ Ν. 3239/55 
προβλέπεται ή παροχή τών αντικειμενικών υπηρεσιών τής 
'Υπηρεσίας Τι^ών καί Εισοδημάτων παρά τώ ΙνΕΠΕ κατά 
τάς διαπραγματεύσεις προς σύναψιν συλλογικών συμβά
σεων. Αί ύπηρεσίαι αυται θά είναι πολύτιμοι προσδοκαται 
δέ ότι θά συμβάλλουν εις τήν άποφυγήν οξυτήτων καί εις 
τήν διατήρησιν τής κοινωνικής ειρήνης.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ υπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου 
συνιστάται τό Συμβούλιου Έρεύνης Τιμών είσαγομένων 
καί εξαγομένων άγαθών καί προσδιορίζεται ό σκοπός, όστις 
επιδιώκεται 8ια τής συστάσεως τοϋ έν λόγω Συμβουλίου. 
Προβλέπεται περαιτέρω ή διαδικασία συγκροτήσεως αυτού, 
άνατιθεμένη εις τήν Διοίκησιν, διά έκδιδομένης έκάστοτε. 
κοινής ‘Υπουργικής άποφάσεως, δοθέντος ότι διά τοϋ τρόπου 
τούτου παρέχεται εις ταύτην ή ευχέρεια νά καθορίζη έκά
στοτε τήν προσήκουσαν διά τήν λειτουργίαν αυτού συγκρό- 
τησιν.

Παραλλήλους πρός ΰποβοήθησιν τοϋ έργου αύτοϋ κρίνεται 
σκόπιμος, η σύστασις τεχνικής Γραμματείας, συγκροτού
μενης δι’ άποσπάσεως έκ τών Δημοσίων Υπηρεσιών, τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καί λοιπών Δημοσίων ’Οργανισμών 
τών πλέον προς τούτο καταλλήλων υπαλλήλων.

Διά τοϋ άρθρου 10 καθορίζονται αί αρμοδιότητες τοϋ 
συνιστωμένου Συμβουλίου προς έπίτευξιν · τοϋ δι’ αύτοϋ 
έπιδιωκομένου σκοπού. Π ράγματι εις τό Συμβούλιου παρέ
χονται εύρύταται έν τη έκπληρώσει τοϋ ρηθέντος σκοπού

αύτοϋ άρμοδιότητες. Ένδεικτικώς δέ καί μόνον έξαίρονται 
ώρισμέναι βαστκαί έξ αύτών διά τής έν τή διατάξει ταύτη 
άπαρριθμίσεως. Διά τής τοιαύτης εύρείας άρμοδιότητος
τοϋ Συμβουλίου, έν σχέσει πρός τήν παρακολούθησιν τών 
τιμών, τούτο δύναται ν’ άναπτύξη πάσαν κατά τήν κρίσιν 
αύτοϋ πρωτοβουλίαν, παρεχομένης άμα αύτώ εύχερείας 
διενεργείας ελέγχου έπί τών έπτχειρήσεων έπί απειλή έπι- 
βολής διαφόρων διοικητικών κυρώσεων εις τάς έξ αύτών 
δυστροπούσας διά τήν παροχήν τών έκάστοτε αιτουμένωι 
στοιχείων ή τήν παροχήν ψευδών τοιούτων.

Έν συνεχεία διά τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζεται ή διαδικασία 
έλέγχου έπί τών έπιχειρήσεων, εις όν κατά τό προηγούμενοι 
άρθρον δύναται νά προβή τό Συμβούλιου καί έπιτάσσεται ) 
υπό τών Δημοσίων Υπηρεσιών καί τών λοιπών ’Οργα
νισμών καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου καί ’Ιδιωτικοί 
Δικαίου καί έν γένει ’Οργανισμών παροχή τών αΐτουμένωι 
πληροφοριών. ’Εξαιρείται, ώς είκός, τό Τραπεζικόν άπορ- 
ρητόν. Διά τής έν λόγω διαδικασίας άπλώς πραγματοποιεΐτα 
ό ϋπό τής διατάξεως τοϋ άρθρου 10 προβλεπόμενος έλεγχος 
ώς καί έν αρχή έξετέθη καί δέν έπιχειρεϊται ό έπηρεασμό 
δι’ άνορθοδόξων μεθόδων καί δή δι’ άστυνομικών μέσων 
τών οικονομικών μεγεθών τών διαμορψουμένων έκάστοτ 
έν τή άγορα. Άντιθέτως διά τών άνωτέρω διατάξεων οργα 
νοϋται έπί τό συστηματικώτερον ή παρακολούθησις τώ 
τιμών" καί'ή διερεύνησις τοϋ κόστους- πρός -άποφυγήν ύπερ 
μέτρων κερδών έπί ζημία τής όλης ισορροπίας τής οίκο 
νομίας, καί τής όσον έ'νεστι δικαίας εισοδηματικής κατα 
νομής.

Διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ σχεδίου πρσβλέπονται περαιτέρ< 
κατασταλτικά μέσα κατά τών έπιχειρήσεων έκείνων, αϊτινε 
διά τής άνωτέρω δραστηριότητος άντιστρατεύονται τή 
πολιτικήν τής διατηρήσεως τής ισορροπίας τής οικονομία 
και τής σταθερότητος τών τιμών, έμφανίζουσαι ψευδ 
στοιχεία. Κατά τών άναπτυσσόντων τοιαύτην δραστήριο 
τητα έπιβάλλεται εισφορά υπέρ τοϋ Δημοσίου έπιβάλλοντο 
δέ καί αί λοιπαί έν τή διατάξει ταύτη προβλεπόμεναι κυ 
ρωσεις, πέραν έκείνων άς προβλέπει ή* κειμένη νομοθεσίι

Τέλος διά τοϋ άρθρου 13 ρυθμίζονται τά τής δαπάνη 
λειτουργίας τοϋ έν λόγω Συμβουλίου καί τής Τεχνικής Γραυ 
ματείας.

Έν Άθήναις τή 7 ’Απριλίου 1976

Οι ‘Υπουργοί ·
Συντονισμού καί Προγραμματισμού Οικονομικών 

Π. ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ ’ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟ

Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Εμπορίου
1 ΠΑΡΒ1ΤΣΙΩΤΗΣ

Άπασχολήσεως 
Κ. ΑΑΣΚΛΡΗΣ


