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αποτελεί εργον δυσχερές καί λεπτόν. ή άποτε/ εσματικότης 
τοϋ όποιου εοχοτάται. έν πολλοί:, έκ τοϋ 'υφισταμένου θεσμι
κού -/.αισίου. 'Η ανάγκη τη; ύπάρξεωε άττοδοτικοΟ θεσμι
κού —/.αισίου κατέστη επιτακτική κατά τά ._λ^υ .αια . η 
λόγω των εξελίξεων των τιμών επι διεθνούς επιπεόου. 
Διά τοϋτο, αί πλεΐσται των '/ωρών, αφ ής -/“θησα/ - - - 
την ανάγκην ν’ ασκήσουν συστηματικήν αν.ι,.ληΟωοι- 
στικήν πολιτικήν, εσπευσαν να λαβουν μέτρα σκοποϋντα 
εϊς την δημιουργίαν τών κατα ./.ήλων θεσμικών προυποθε- 
σεων επί τή βάσει πάντοτε των ιδιομορφιών, αλ/.α και των 
έν γένει οικονομικών, κοινωνικών και πολίτικων συνθη
κών, αΐτινες έπεκράτουν εϊς αυτας.

Ή έκάστοτε άναπροσαρμογή τών μίσθιον και τών ημε
ρομισθίων επί τη βάσει τής άπω/.εσθείσης λόγω άνόυου τών 
τιμών, αγοραστικής δυνάμεως, άλλά. καί αύςήσεως τής 
παραγωγικότητος άποτε/εϊ δίκαιον αίτημα τών εργαζομέ
νων, ή ικανοποίηση όμως τοϋ όποιου πρέπει νά γίνεται κατά 
τρόπον αντικειμενικόν, χωρίς κινδύνους ανατροπής τής οι
κονομικής καί κοινωνικής ισορροπίας καί μέ τήν συνεργα
σίαν τών ενδιαφερομένων μερών. Ή ικανοποίηση ΰπερμέ- 
τρων αξιώσεων δεν αποτελεί λύσιν ούτε καί δι’ αυτούς τούτους 
τούς εργαζομένους, καθ’ όσον έν τή ούσία επιτείνει τάς 
πληθωριστικά; πιέσεις καί, επομένως συντελεί εις περαι- 
τέοω οιείωσιν τών ποαγιιατικών μισθών καί ημερομίσθιων 
εη μείωσιν τοϋ εθνικού προϊόντος, τής άπασχολησεως και 
τελικώς τοϋ-ρυθμοΰ άναπτύξεως τής οικονομίας.

Τυγχάνει συνεπώς άπαραίτητον όπως οί σήμερον υπάρ
χοντες θεσμοί βελτιωθούν ούσιαστικώς καί συμπληρωθούν 
εις τρόπον ώστε εφεξής αί επί μέρους ρυθμίσεις νά στηρί- 
ζωνται έπί καθαρώς επιστημονικών άντικειμενικών κρι
τηρίων καί νά έμπ/έουν εμπιστοσύνην καί σεβασμόν εις 
πάντας.

Έν τούτοις τό πρόβλημα τοϋ πληθωρισμού δεν δύναται 
ν’ άντιμετωπισθή άποτελεσματικώς ιδία άνευ έλέγχου καί 
ετέρων κατηγοριών εισοδημάτων, ώς είναι τά επιχειρημα
τικά κέρδη, τά όποια άποτελοϋν σοβαρόν συστατικόν στοι
χείου τών τελικών τιμών ή τυχόν, δέ άδικαιολόγητος άνα- 
τιμητική διαδικασία δημιουργεί δίνην διαδοχικών αύξήσεων 
μισθών- κερδών- τιμών κ.ο.κ. Είναι συνεπώς, αναγκαία 
ή κατά επιστημονικόν τρόπον παρακολούθηση καί τοϋ μεγέ
θους τών κερδών, οΰτους ώστε έν περιπτώσει διαμορφουσεως 
αύτών εις έπίπεδα Οέτοντα έν κινδύνου τήν νομισματικήν καί 
οικονομικήν ισορροπίαν νά είναι εις θέσιν αί οΐκονομτ/.αί 
άρχαί νά λάβουν έγκαιρους τά ένδεικνυόμενα διορθωτικά 
μέτρα.

Σοβαράν έπίδρασιν έπί τοϋ επιπέδου τών τιμούν ασκούν 
επίσης αί τιμαί άγαθών καί υπηρεσιών (ηλεκτρισμός, 
ύδρευση, συγκοινωνία’, επικοινωνία', κλπ) αίτινες προσφέ- 
ρονται ύπό δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων. Καί 
διά τάς περιπτώσεις αύτάς είναι σκόπιμου όπως δημιουργη- 
Οοϋν διαδικασία', έγγυώμεναι ότι αί έκάστοτε άποφασιζό- 
μεναι άνατιμήσεη θά είναι οΐκονομικώς δεδτκαιολογημέναι 
καί κοινωνικώς δίκαιαι.

Τέλος αί τιμαί τών εϊσαγομένων έκ τοϋ έξουτερικοϋ άγα
θών καί πρώτων υλών έπηρρεάζουν έπίσης αΐσθήτώς τήν 
διαμόρφωσιν τοϋ τελικού έπιπέδου τιμών εις τήν έσωτερικήν 
αγοράν καί κατά συνέπειαν κρίνεται σκόπιμος ή δημιουργία 
καταλλήλου μηχανισμού έλέγχου τής διαμορφώσεώς των.

Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται όπως 
δημιουργηθοϋν τά απαραίτητα θεσμικά πλαίσια διά τήν 
καθιέρωσιν καί έν Έ/λάδι νέων, διαδικασιών άναπροσαρμο-
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γης τών τιμών καί τών εισοδημάτων προσηρμοσμένων-τρ.ό.ς. 
τάς συγχρόνους αντιλήψεις. Κατά βάσιν. αί διατάξεις τού νο
μοσχεδίου τούτου αφορούν εις τήν σύστατιν τής Επιτροπής 
τιμών καί Εισοδημάτων (Κεφάλαιο·/ V άρθρ. 1-4), εις 
τήν όργάνωσιν Υπηρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων παρά, 
τώ Κέντρω Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
(Κεφάλαιο·/ Η' άρθρ. ϋ), εϊς τήν. -άναδιοργάνωσιν τής παρά 
τώ 'Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού Διευ- 
Ούνσεως Τιμών καί Εισοδημάτων (άρθρ. 6-7) καί εις 
τήν βελτίωσιν καί ένίσχυσιν τοϋ θεσμού τής διά Διαιτησίας 
έπιλύσεως συλλογικών διαφορών έργοδοτών- έργαζομένων 
(Κεφάλαιο·/ Γ' άρθρ. S).

Τέλος (Κεφάλαιο·/ Δ', άρθρ. 9-13) προβλέπεται ή σύ" 
στάσις τοϋ ένδεικνυομένου μηχανισμού, έπί τώ σκοπώ απο
τροπής τής ύπερτιμήσεως τών εϊσαγομένων άγαθών κα· 
τής ύποτιμήσεως τών έξαγομένων έγχωρίων αγαθών·

Άναλυτικώτερον προβλέπεται ότι ή διά τοϋ άρθρου 1-4 
τοϋ παρόντος συνιστωμένη Επιτροπή Τιμών καί Είσοδη-

Iμάτων. θ’ άποτελή γνωμοδοτικόν οργάνου εύρείας συνθ 
σεο/ς μέ συμμετοχήν καί έκπροσώπων τών παραγωγικών 
τάξεων, θά γ/ωμοδοτή εις τόν 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. Ή ’Επιτροπή Τιμών καί Ει
σοδημάτων προς καλλιτέραν μεθόδευσιν τών έργασιών τη; 
ύποβοηθεϊται ύπό τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής (άρΟρυ— 
2-4) ή όποια έχει αντικείμενο'/ τήν κατάρτισιν εισηγήσεων 
περί τοϋ ένδεικνυομένου έκάστοτε, βάσει οικονομικών καί 
κοινωνικών κριτηρίων ποσοστού αύξήσεως μισθών ήμερο- 
μισθίων συντάξεων καί λοιπών εισοδημάτων, έπί αιτημάτων 
άναπροσαρμογή; τιμών άγαθών καί υπηρεσιών παρεχομένων 
ύπό τών Κρατικών Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων’ Δη
μοσίου Δικαίου, Τραπεζών καί Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας. -Γνωμοδοτεΐ ωσαύτως προς τούς αρμοδίους 
Υπουργούς περί τοϋ ένδεικνυομένου ύψους προστασίας 
άγροτικών προϊόντων καθώς καί έπί τής διαμορφώσεώς τών 
τιμών τών βασικών βιομηχανικών ‘προϊόντων.

■ Διά τοϋ.άρθρου 5 τοϋ παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται 
ή σύσταση παρά τώ Κέντρω Προγραμματισμού καί ’Ερευνών 
(ΚΕΠΕ) Υπηρεσίας ή όποια θά εχη ώς άντικείμενον τήν 
έπί έπιστημονικής βάσεως καί έρεύνης, γνωμοδότησιν έπί 
αιτημάτων αναπροσαρμογών τιμών άγαθών υπηρεσιών, 
μισθών- ημερομισθίων συντάξεων καί λοιπών εισοδημάτων, 
παραπεμπομένων εις · αυτήν ύπό τής προβλεπομένηξ διά 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου ’Επιτροπής Τιμών καί Ει
σοδημάτων ή τής παρά τώ 'Υπουργείο^ Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού Διευθύνσεως Τιμών καί Εισοδημάτων.

Ή έν λόγω 'Υπηρεσία τυγχάνει άρμοδία νά παρέχη έπι- 
στημονικώς θεμελιωμένα; γνωμοδοτήσεις : (α) εις τά
όργανα συνδιαλλαγής ή διαιτητικής έπιλύσεως τών συλλο
γικών διαφορών έργασίας έπί τών ΰποβαλλομένων εις αυτά 
διενέξεων, (β) εις τήν ’Επιτροπήν Τιμών καί Εισοδημάτων 
καί τόν 'Υπουργόν Συντονισμού καί Προγραμματισμού.

Διά ν’ άνταποκριθή τό Κέντρο·/ Προγραμματισμού καί 
’Ερευνών (ΚΕΠΕ) εις τήν άνωτέρω διαγραφομένην απο
στολήν του, καθώς καί είς τάς δημιουργηθείσας νέας άνάγκας 
αύτοϋ προβλέπεται εϊς τό άρθρ ον 5 παράγρ. 2 ή αύξηση 
τών θέσεων επιστημονικού προσωπικού αύτοϋ κατά τεσ
σαράκοντα (40) καθώς καί ή σύσταση μιας θέσεως έπί 
βαθμω 3ω-2ω εις τό 'Υπουργείο·/ Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού.

Διά τών άρθρων 6-7 άναδιαρθροϋται ή παρά τώ Υπουρ
γείο) Συντονισμού καί Προγραμματισμού Διεύθυνση Τιμών 
καί Εισοδημάτων, προκειμένου ν’ άνταποκριθή αΰτη άπο- 
τελεσματικώτερον είς τόν καθιερούμενον νέον μηχανισμόν 
τής πολιτικής Τιμών καί εισοδημάτων.

Διά τοϋ άρθρου S τοϋ νομοσχεδίου σκοπεϊται ή βελτίωση 
τής διαδικασίας έπιλύσεως τών συλλογικών διαφορών καί 
λειτουργίας τών Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων



καί παρέχεται ή δυνατό της άπαλλαγής έκ των κυρίων δι
καστικών καθηκόντων τών"Προέδρων των Διοικητικών Διαι
τητικών Δικαστηρίων, προς τον σκοπον συστηματικού τέρας 
καί άνετωτέρας έκπ/ηρώσεως τών καθηκόντων των εις

δ
σιν

ογικων οιαφορων. 
έ περαιτέρω κίνητρα ώς καί διευκολύνσεις διά τήν έπιμόρφω- 
:ιν δικαστών έπί οικονομικών θεμάτων. Έν συνεχεία διά 

της τροποποιήσεως τών παρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 
186/69 επιδιώκεται ή έπί τη βάσει επιστημονικών κριτηρίων 
ένημέρωσις τών οργάνων συνδιαλλαγής ή διαιτητικής έπι- 
λύσεως τών συλλογικών διαφορών εργασίας έπί τών οι
κονομικών καί κοινωνικών δεδομένων τών ληπτέων ΰπ’
δψιν διά 
κρίσιν

ά τήν ορθήν άπό οικονομικής 
τών διάφορων τούτων. Ουτ<

και κοινωνικής αποφεως 
ω καί το έργον τών όρ-

ρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων θά έχη τον χαρακτήρα 
όλους άντικειμενικής καί επιστημονικής αρωγής ουδόλως 
δέ ΰποδείξεως λύσεων έπιθυμητών εις την διοίκησιν. Λί 
απόψεις τής τελευταίας θά τίθενται υπ’ όψιν τών διαιτη
τικών δικαστηρίων, ώς καί σήμερον δι’ αντιπροσώπου τοϋ 
'Υπουργείρυ Συντονισμού καί Προγραμματισμού, καλού- 
μένου -υποχρεωτικούς- εις τάς- συνεδριάσεις -τών ^Δευτερο
βαθμίων Διαιτητικών Δικαστηρίων. ’Ακολούθως διά τής 
προτεινομένης προσθήκης εις τό άρθρον 3 τού Ν. 3239/55 
προβλέπεται ή παροχή τών. αντικειμενικών υπηρεσιών τής 
'Υπηρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων παρά τώ ΚΕΠΕ κατά 
τάς διαπραγματεύσεις προς σύναψιν συλλογικών συμβά
σεων. -Αί ύπηρεσίαι αύται θά είναι πολύτιμοι προσδοκάται 
δέ ότι θά συμβάλλουν εις τήν άποφυγήν οξυτήτων καί εις 
τήν διατήρησιν τής κοινωνικής ειρήνης.

Τέλος διά τού άρθρου 9 τοϋ ΰπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου 
συνιστάτατ τό Συμβούλιον Έρεύνης Τιμών εΐσαγομένων 
καί έξαγομένων αγαθών καί προσδιορίζεται ό σκοπός, όστις 
έπιδιώκεται διά τής συστάσεως τού έν λ.όγου Συμβουλίου. 
Π ροβλέπεται περαιτέρω ή διαδικασία συγκροτήσεως αυτού, 
άνατιθεμένη έίς 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.

Παραλλήλως προς ΰποβοήθησιν τού έργου αυτού κρίνεται 
σκόπιμος, ή σύστασις τεχνικής Γραμματείας, συγκροτου- 
μένης δι’ άποσπάσεως έκ τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί λοιπών Δημοσίων ’Οργανισμών 
τών πλέον προς τούτο καταλλήλ.ων ύπαλλήλ.ων.

Διά τοϋ άρθρου 10 καθορίζονται αί αρμοδιότητες τοϋ 
συνιστωμένου Συμβουλ.ίου προς έπίτευξιν τού δι’ αύτοϋ 
έπιδιωκομένου σκοπού. Π ράγματι εις τό Συμβούλιον παρέ
χονται εύρύταται έν τή έκπληρώσει τού ρηθέντος σκοπού

αύτοϋ αρμοδιότητες. Ένδεικτικώς δέ καί μόνον έξαίροντα 
ύρισμέναι βασικαί έξ αυτών διά τής έν τη διατάξει ταύτι 
άπαρριθμίσεως. Διά τής τοιαύτης εύρείας άρμοδιύτητο;
τοϋ Συμβουλίου, έν σχέσει προς τήν παρακολ.ούθησιν τώ· 
τιμών, τούτο δύναται ν’ άναπτύξη πάσαν κατά τήν κρίσι· 
αύτοϋ πρωτοβουλ.ίάν, παρεχομένης άμα αύτώ εύχερεία 
διενεργείας έλέγχου έπί τών έπιχειρήσεων έπί άπειλ.ή έπι 
βολ.ής διάφορων διοικητικών κυρώσεων εις τάς έξ αύτώ' 
δυστροπούσας διά την παροχήν τών έκάστοτε αίτουμένω· 
στοιχείων ή τήν παροχήν ψευδών τοιούτων.-

Εν συνεχεία διά τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζεται ή διαδικασί: 
έλέγχου έπί τών έπιχειρήσεων, εις ον κατά τό προηγούμενοι 
άρθρον δύναται νά προβή τό Συμβούλιον καί έπιτάσσεται / 
ΰπό τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί τών λοιπών ’Οργα
νισμών καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου καί ’Ιδιωτικοί 
Δικαίου καί έν γένει ’Οργανισμών παροχή τών αίτουμένω' 
πληροφοριών. Εξαιρείται, ώς είκός, τό Τραπεζικόν άπόρ 
ρητόν. Διά τής έν λόγω διαδικασίας άπλ.ώς πραγματοποιεϊτα 
ό ύπό τής διατάξεως τοϋ άρθρου 10 προβλεπόμενος έλεγχος 
ως καί έν άρχή έξετέθη καί δεν έπιχειρεΐται ό έπηρεασμό 
δι’ άνορθοδόξων μεθόδων καί δή δι’ άστυνομικών μέσων 
τών οικονομικών μεγεθών τών διαμορφουμένων έκάστοτ 
εν τή αγορά. Άντιθέτως διά τών άνωτέρω διατάξεων όργα 
νοϋται έπί τό συστηματικώτερον ή παρακολ.ούθησις τώ 
τιμών καί ή διερεύνησις τοΰ_κόστρυς προς άποφυγήν ύπερ 
μέτρων κερδών έπί ζημία τής όλης' ισορροπίας τής οίκο 
νομίας, καί τής όσον ένεστι δικαίας εισοδηματικής κατα 
νομής.

Διά τού άρθρου 12 τοϋ σχεδίου προβλέπονταί περαιτέρο 
>' ίτασταλτικά μέσα κατά τών έπιχειρήσεων εκείνων, αίτινε 
δ··* τής ανωτέρω ,δραστηριότητος άντιστρατεύονται τή 
πολιτικήν τής διατηρήσεως τής ισορροπίας τής οικονομία 
καί τής σταθερότητος τών τιμών, έμφανίζουσαι ' ψευδ: 
στοιχεία. Κατά τών άναπτυσσόντων τοιαύτην δραστήριο 
τητα έπιβάλλεται εισφορά υπέρ τοϋ Δημοσίου έπιβάλλοντα 
δέ καί αί λ.οιπαί έν τη διατάξει ταύτη προβλ.επόμεναι κυ 
ρώσεις, πέραν έκείνων άς προβλέπει ή κειμένη νομοθεσία

Τέλος διά τού άρθρου 13 ρυθμίζονται τά τής δαπάνη 
λειτουργίας τοϋ έν λ.όγω Συμβουλ.ίου καί τής Τεχνικής Τραμ 
ματείας.

Έν Άθήναιε τή 7 Άπριλ.ίου 1976
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Συντονισμού καί Προγραμματισμού 

Π.ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΠΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΊΌΓΛΟ

Εμπορίου
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΠΣ

Άπασχο λ.ήσεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ


