
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ετι τοΰ σχεδίου Νόμου «τερί ιού τρότου έγκρίσεώς καί τα
ρ ακολουθήσεως ύτό τής Βουλής τών κατά τό dtp-Spiv 79 
-asp. 8 τοΰ Συντάγματος Προγραμμάτων Οικονομικής καί 
Κοινωνικής Άναττύξεως».

Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων
To άρθρον 106 τού Συντάγματος τροβλέτει ότι το Κράτος 

τρός έδραίωσιν τής κοινωνικής ειρήνη; χαί τροσιασίχ,' τοΰ γε- 
νιχοΰ συμφέροντος προγραμμάτιζε! χαί συντονίζε*. την οίκονο- 
μ:χήν δραστηριότητα. Τα συνετεία τής άρχής ταύτης καταρτι
ζόμενα Προγράμματα Οΐχονομίχής χαί Κοινωνικής Αναττύ- 
ξεως. συμφώνως τρός τήν διάταξιν τής rap. 8 τοϋ άρθρου 79 
τοϋ Συντάγματος. έγχοίνοντα: ύτό τής Ολομέλειας τής Βου
λής άνατίθεται δε εις τον κοινόν νσμοθέτην ότως δΓ ειδικού 
νόμου χαθαρίζη τό τεριεχόμενον, την διαδικασίαν έγκρίσεώς 
των, καθώς χαί την ταρακολ,ούθησικ χαί έλεγχον αυτών.

τελικόν Πρόγραμμα Οΐχονομίχής χαί Κοινων.χής Άναττύ- 
ξεως δημοσιεύεται διά τής Έρημερρδος τής Κυίερνήσεως ή 
δί’ ειδικών τευχών.

Λ:ά τοΰ άρθρου δ τροτείνεται ότως ή ταρακολούθησις χαί 
ό έλεγχος ύτό τής Βουλής τών Προγραμμάτων Οΐχονομίχής 
χαί Κοινωνικής Αναττύξεως ένεργήτα: χατά τήν κατ’ έτος 
ενημέρωσήν αυτής ύτό τοΰ Ύτουργοΰ Συντονισμού.

Τέλος, διά τοΰ άρθρου & τροτείνεται. ή κατάργησις τάσης 
διατάξεως άντικειμένης εις τό ύτοβαλλόμενον σχέδ:ον Νόμου 
καί ή θέσις έν ισχύ: αύτοΰ τής δημοσιεύσεώς του εις τήν 
Έο ημερίδα τής Κυίερνήσεως.

Εις τους άοωτέρω έν γενιχαίς γραμμαίς σκοτούς, άτοβλέτει 
τό τροτεινόμενον σχέδϋν Νόμου.

Εν Αθήναις τή 2 Δεκεμβρίου 1976 
Ό Ύ—υογός Συντονισμού

-Π. Π-ΑίΠΑΑΗΙΌΥΡΑΣ

Α'.ά τοΰ τροτεινομένου. τρός έχτλήρωσιν τής ανωτέρω συν
ταγματικής έπταγής, σχεδίου Νόμου σκοτείται ό καθορισμός 
τοΰ ά-<τ:χε·μένου τής ύτό τής Ολομέλειας τής Βουλής έγχρί- 
σεως. τής ένώτιον αυτής ακολουθητέας διαδικασίας χαί τής 
ύτ’ αυτής ταρ ακολουθήσεως χαί ελέγχου τών Προγραμμάτων 
Οικονομικής καί Κοινωνικής Άναττύξεως.

— Διά τοΰ τροτεινομένου σχεδίου-Νόμου τροεκρίθη έξ-άλλου:-
α) Ή εις δύο στάδια έγκρισις ύτό ττς 'Ολομέλειας τής 

Βουλής τών Προγραμμάτων Οικονομικής χαί Κοινωνικής Ά
ναττύξεως. Ούτω, τροτείνεται ή ύτοβολή τρός έγχρισιν. χατά 
τρωτόν τών αΠροκαταρκτικών») τοΰ Προγράμματος Οικονο
μικής χαί Κοινωνικής Ά αττύξεως, ήτοι: 1) τών κατευθυν
τηρίων γραμμών τοΰ Προ· ράμματος. 2) τών γενιχωτέρου χα- 
ραχτήρος έτιδιώξεών του χαί 8) τοΰ τροσδιορισμοΰ τοΰ τλαι- 
σίου τής τρός τραγματοτοίησίν του τροτεινομένης ύτό τής Κυ- 
δερνήσεως τολιτιχής. Εις δεύτερον στάδιον χαί έντό,ς εξαμή
νου άτό τής δημοσιεύσεως τών «Προκαταρκτικών» διά τής 
Έοημερίδος τής Κυίερνήσεως ύτοβάλλεται τρός έγχρισιν τό, 
βάσει αυτών, διαμορφωθέν τελικόν Πρόγραμμα.

β) Ή ταροχη εις τήν Βουλήν τής δυνατότητες, διά μεν τά 
«Προκαταρκτικιά» τοΰ Προγράμματος, έγκρίσεώς των μετά 
ή άνευ τροτοτοιήσεων, διά δε τό τελικόν Πρόγραμμα, τής έγ- 
•/ρίσεως άνευ τροτοτοιήσεων ή τής άτορρίψεως αύτοΰ.

γ) Ή τροσωρινή τλήρωσις τοΰ κενού τό ότοίον rap θυσιάζει 
ό Κανονισμός τής Βουλής, ώς τρός του ορισμόν τής διαδικα
σίας έγκρίσεώς ύτ’ αύτής τών Προγραμμάτων Οικονομικής 
καί Κοινωνικής Άναττύξεως. διά τής τσρατομτής εις ήδη 
ΐσχυούσας διαδικαστικάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού τήη Βουλής 
χαί μέχρι ρυθμίσεως τοΰ δέματος αύτοΰ ύτό τοΰ Κανονισμού.

Ειδικώτερον. διά τού άοθρσυ 1 τροτείνεται ότως τά Προ
γράμματα Οικονομικής κ.αί Κοινωνικής Άναττύξεως κ.αταρτι- 
ζωντα: ΰτ’ ευθύνη τής Κυίερνήσεως καί έγκρίνωνται ύτό τής 
Όλομελείας τής Βουλής.

Διά τοΰ άρθρου 2 τροτείνεται ό καθορισμός τοΰ τεριεχομέ- 
νου τών «Βασικών ’Αρχών τών Προγραμμάτων» καί τής ακο
λουθητέας διαδικασίας έγκρίσεώς των, μετά ή άνευ τροτοτοιή- 
σεων, ύτό τής 'Όλομελείας τής Βουλής, συμφώνως τοος τα 
άρ·Spa 24 rap. 2 «τερί τής έτϊ τοΰ Προϋτολογιτμοΰ, Άτολο- 
γισμεΰ καί Γενικού ’Ισολογισμού ’Ετιτροτής» κ.αί 88 ταρ. 2 
κ.αί 4 «τερί τού τρότου ϋτοβολής τοΰ Προΰτολογισμοΰ εις τήν 
Βσυλήν κλτ. καί τής ένώτιον αυτής συζητήσεως», τού Κωδι
κός Κανονισμού Εργασιών τής Βουλής.

Διά τοΰ άρθρου 3 τροτείνεται ότως τά έγκρινόμενα ύτό τής 
Βουλής «Προκαταρκτικά τοΰ Προγράμματος» δημοσιεύωνται 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως.

Διά τοΰ άρθρου 4 τροτείνεται ότως εντός έξαμήνου άτό τής 
δημοσιεύσεως εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνησεως τοΰ «Προ
καταρκτικού» ύτο βάλλεται εις τήν 'Ολομέλειαν τής Βουλής 
τρός έγχρισιν τό τελικόν Πρόγραμμα. Τούτο έγχρίνεται άνευ 
τροτοτοιήσεων ή άτορρίττεται ύτό τής Βουλής. Τό έγκριθέν

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τοΰ τρότου έγκρίσεώς καί ταρακολουθήσεως ύτό τής

Βουλής τών κατά τό άρθρον 79 ταρ. 8 τοΰ Συντάγματος
Προγραμμάτων Οικονομικής κ.αί Κοινωνικ.ής Άναττύξεως.

Άρθρον ί.
Τά ύτ’ ευθύνην τής Κυίερνήσεως καταρτιζόμενα έκάστοτε 

Προγράμματα Οικονομικής καί Κοινωνικής Άναττύξεως 
έγκρίνονται ύτό τής Όλομελείας τής Βουλής κατά τάς δια
τάξεις τών έτομένων άρθρων.

ι Άρθρον 2.

1. Ό Ύτουργός Συντονισμού ύτοβάλλει εις τήν Βουλήν 
τά «Προκαταρκτικά τοΰ Προγράμματος» τά ότοία τεριέ- 
χουν; α) τάς κατευθυντηρίους γραμμάς τοΰ τρογράμματος. 
β) τάς γενιχωτέρου χαρακτήρος έτιδιώξεις του καί γ) τον 
τροσδιορισμόν τοΰ τλαισίου τής τρός τραγματοτοίησίν του τρο-. 
τεινομένης ύτό τής Κυβερνησεως τολιτικής.

2. Τά «Προκαταρκτικά τοΰ Π ρογράμματος» έγκρίνονται. 
μετά ή άνευ τροτοτοιήσεως ύτό τής Όλομελείας τής Βου
λής κατά τά ύτό τοΰ Κανονισμού τής Βουλής είδικώς ορι
ζόμενα, ώς τρός τήν ύτοβολήν. τήν διανομήν καί, έν γένει. 
τήν διαδικασίαν τής έγκρίσεώς. Μέχρι ρυθμίσεως τών θε
μάτων τούτων ύτό τοΰ Κανονισμού έφαρμόζονται άναλόγως αί 
διατάξεις τών άρθρων 24 ταρ. 2 καί 88 ταρ. 2 καί 4 τοΰ 
Κανονισμού τής Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικόν).

Άρθρον 3.

Τά «Προκαταρκτικά τοΰ Προγράμματος», ώς ταΰτα έγ- 
κρίνονται ύτό τής Βουλής, διαβιβάζονται διά τράξεως τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής, βεβαιούσης τήν ταρ’ αύτής έγχρισιν 
των, εις τόν Ύτουργόν Συντονισμού, δημοσιεύονται δέ, ταραγ- 
γελία τούτου, δι<ά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως, μετά 
τής ώς (άνω τράξεως.

Άρθρον 4. >
1. Τό Τελικόν Πρόγραμμα, διχμορφοΰται συμςώνως τρός 

τά έγκριθέντα ύτό τής Βουλής «Προκαταρκτικά τοΰ Προ
γράμματος» καί ύτοβάλλεται εις αυτήν τρός έγχρισιν ύτό 
τοΰ Ύτουργοΰ Συντονισμού εντός εξ μηνών άτό τής κατά 
τό άρθρον 3 δημοσιεύσεως αύτών. -

2. Τό Τελικόν Πρόγραμμα έγχρίνεται άνευ τροτοτοιήσεων 
ύτό τής Όλομελείας τής Βουλής ή άτορρίττεται ύτ’ αύτής. 
κατά τά εις τήν ταράγραφον 2 τοΰ άρθρου 2 οριζόμενα.

3. Τό έγκριθέν τελικόν Πρόγραμμα Οικονομικής καί 
Κοινωνικής Άναττύξεως διαβιβάζεται εις τόν 'Υτουργόν 
Συντονισμού μετά τράξεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής, βε
βαιούσης τήν ταρ’ αύτής έγχρισιν του καί δημοσιεύεται, μετά 
τής τράξεως ταύτης, ταραγγελία τοΰ Ύτουργοΰ Συντονι
σμού, διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως ή δι’ ειδικών 
τευχών.


