
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην πρόταση νόμου «για τη δημιουργία δημοσίου οργανι
σμού εισαγωγής καί ελέγχου πρώτcov υλών φαρμακευ
τικής βιομηχανίας».

Προς ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

'Ολοκληρώθηκε καί τυπικά μέ τό 62/15.9.1978 Δελτίο 
Τιμών Φαρμάκων ή διαδικασία ανατίμησης τών φαρμάκων 
πού άρχισε μέ την Άγορανομική Διαταςη 51/2.6.1978, 
άλλα πού στην πράξη ήταν το έπισφράγισμα πολύμηνων 
διαπραγματεύσεων μεταξύ Ύπ. Εμπορίου καί ενδιαφερό
μενον βιομηχάνων καί αντιπροσώπων φάρμακων. Η νεα 
άνατίμηση φαρμάκων — ή προηγούμενη εγινε το 1976, 
’Ιούλιος - Σεπτέμβρης — αύξησε τίς τιμές τών φαρμάκων 
κατά 14 %, μέσο όρο, γιά τά παραγόμενα στην Ελλάδα 
κι έδωσε τό μισό τής συναλλαγματικής διαφοράς γιά τά 
εΐσαγόμενα (στήν ισοτιμία τών νομισμάτων ύπολο- 
γίστηκε αύτή πού ίσχυε την 2.6.78 Άγορανόμική 
Διάταξη 51). Τά παραπάνω προέρχονται άπό δή
λωση τοϋ ύπουργοϋ Εμπορίου.

Ο! νέες τιμές τών ραρμάκων -3’ά μείνουν ττα-λερές, κατά 
Βήλωτη τού ύπουργοϋ ’Εμπορίου, μέχρι τέλους τοΰ 1979.

Γιά τό 1980 έπομένως, πρέπει νά περιμένουμε μιά νέα 
άνατίμηση καί_στό μεταξύ οί αποκρύψεις καί .οί τεχνητές 
ελλείψεις φαρμάκων θά ξανάρθουν στην έπικαιρότητα καί 
θ’ άπασχολήσουν τον ημερήσιο τύπο όπως έγινε τό τελευ
ταίο τρίμηνο. Τόσο τίς άνατιμήσεις όσο καί τίς τεχνητές 
λλείψεις κατήγγειλαν δημόσια, άρμόδιοι συνδικαλιστικοί 

φορείς.

Σ; μειώνουμε άκόμα . ότι σύμφωνα μέ στατιστική πρό
βλεψη ύπολογίζεται ότι ή κατανάλωση φαρμάκων στην 
Ελλάδα τό 1979 θάναι τής τάξεως τών 10 δις δρχ. σέ 
χονδρικές τιμές πώλησης τους. Μιλάμε έπομένως γιά ση
μαντικά ποσά αύξήσεων.

Οΐ άνατιμήσεις φαρμάκων θάναι στο εξής μιά αναμενό
μενη, μέ μαθηματική άκρίβεια, συνέπεια τής έφαρμοζό- 
μενης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα φάρμακο, διότι :

1. Τό 25 % τών φαρμάκων είσάγεται κατευθείαν έτοιμο 
άπ’ τό εξωτερικό.

2. Τό 75 % παράγεται στήν Ελλάδα. Τό 1/4 άπ’ αύτό 
περίπου, είναι τό άμιγές ελληνικό φάρμακο τής έλληνικής 
<ρ ιρμακοβιομηχανίας καί φαρμακοβιοτεχνίας (έργαστήρια) 
καί τά ύπόλ.οιπα 3/4 αντιπροσωπεύουν τά φάρμακα ξένων 
οίκων πού παρασκευάζονται στήν Ελλάδα.

3. "Ολα τά φάρμακα πού παρασκευάζονται στήν Ελλάδα, 
παράγονται άπό πρώτες ύλες καί έκδοχα ΟΛΑ άπό τό 
εξωτερικό.

4. Καμμιά πρώτη ύλη δέν παράγεται ή υπάρχει πρόγραμ
μα νά παραχθεΐ στήν Ελλάδα, έκτός άπό μιάν άνεπίσημη 
αναγγελία ότι ή ΕΤΒΑ θά ιδρύσει μονάδα παραγωγής ήμι- 
συνθετικών πενικιλλινών συνολικής δαπάνης 2,5 έκατ. δολ- 
λαρίων (Αύγή, Αύγουστος 1976).

5. Πολλά ύλικά συσκευασίας, όπως π.χ. φιαλίδια άπό 
ούδέτερο γυαλί (άπαραίτητα γιά τήν καλή διατήρηση τοΰ 
φαρμάκου) εΐσάγονται επίσης άπό τό έξωτερικό.

6. Ή ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι μεταποιητική. 
Δέν υπάρχει έρευνα, ούτε κάν στον Πανεπιστημιακό χώρο,

Γιά όλα τά παραπάνω τό φάρμακο στήν Ελλάδα είναι 
απόλυτα εξαρτημένο άπό τίς μονοπωλιακές καί όλιγοπωλια- 
κες πολυεθνικές φαρμακευτικές καί χημικές βιομηχανίες 
και τήν τακτική τους, άφοϋ έλέγχουν καί καθορίζουν τίς 
τιμές τών έτοιμων προϊόντων καί τίς τιμές τών πρώτων 
υλών.

Καί βέβαια τό φάρμακο είναι άκόμα έρμαιο τών μεγάλων 
παιχνιδιών πού γίνονται μέ τίς συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
άφοΰ σε τελευταία ανάλυση όλα πληρώνονται άπό τον ελλτνά 
σέ συνάλλαγμα.

Τό 1976 τό ΚΕΠΕ, μέσω μιας ομάδας υγείας, έτοίμασε 
μιάν έμπιστευτική έκθεση πάνω στό θέμα μέ συγκεκριμένες 
προτάσεις. Ή έκθεση όμως θάφτηκε στά χρονοντούλαπα!

’Ανάμεσα στις προτάσεις τοϋ ΚΕΠΕ μεγάλη σημασία 
έχει ή παρακάτω :

( Ελευθεροτυπία 25.4.78)

«"Ιδρυση κρατικού φορέα εισαγωγής καί ελέγχου πρώτων 
ύλών γιά φαρμακευτικά προϊόντα ή καθιέρωση συστήματος 
έλέγχου πρώτων υλών όσον άφορά τίς τιμές προμήθειας, 
στόν άσκούμενο στήν Ελλάδα έλεγχο προδιαγραφών τυπο- 
ποιήσεώς των καί τήν ποιοτική τους κατανομή στις διάφορες 
βιομηχανίες».

'Υλοποιώντας τίς παραπάνω διαπιστώσεις καί βασισμένοι 
στό άξίωμα :

«Ό έλληνικός Ααός χρειάζεται καλό καί φθηνό φάρμακο» 
προτείνουμε τήν παρακάτω Πρόταση Νόμου, γιά νά μπο
ρέσουμε νά επιβάλουμε έναν έλεγχο τιμών καί ποιότητας.
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Ό προτείνων Βουλευτής 
Αεωνίϊας Κέρκος _ __

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Γιά τή δημιουργία δημοσίου οργανισμού εισαγωγής καί 
έλέγχου πρώτων ύλών φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Άρθρο 1.

παρ. 1. Ιδρύεται στό Κρατικό ’Εργαστήριο Έλέγχου 
Φαρμάκων ΚΕΕΦ, Μόνιμο Συμβούλιο Συντάξεως τής 
Έλληνικής Φαρμακοποιίας (ΕΦ) καί άντίστοιχη Γραμμα
τεία.

παρ. 2α. Τό μόνιμο Συμβούλιο Συντάξεως τής ΕΦ άποτε- 
λεΐται άπό υφηγητές καί έπιμελητές Φαρμακευτικής, Χη
μείας, ’Ιατρικής καί Βιολογίας, μόνιμα άποσπασμένης 
κατά τή διάρκεια τής θητείας τους, άπό τά άλλα Πανεπι
στημιακά τους καθήκοντα.

παρ. 2β. Ή θητεία τού Μόνιμου Συμβούλ.ίου Συντά
ξεως τής ΕΦ ορίζεται σέ ένα χρόνο, άλλά μπορεί νά άνανεω- 
θεΐ στό σύνολο ή γιά μέρος αύτοϋ. .

παρ. 2γ. Ή εκλογή τών μελών τοϋ Μόνιμου Συμβούλιου 
Συντάξεως τής Έλληνικής Φαρμακοποιίας, γίνεται άπό τον 
‘Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, άπό πίνακες πού υπο
βάλλουν οι Σύγκλητοι τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών, Θεσσα
λονίκης, Πατρών, Κρήτης, Θράκης.

παρ. 2δ. Στό Μόνιμο Συμβούλιο Συντάξεως τής έλλή- 
νικής Φαρμακοποιίας πρέπει ν’ άντιπροσωπεύωνται μέ ειδι
κούς τοϋ 2α, οί άκόλουθοι κλάδοι : Φαρμακευτική Χημεία, 
Φαρμακογνωσία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, ’Ανάλυση Φαρ
μάκων, ’Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Μικροβιολογία, 
Φαρμακολογία καί Βιολογία.

παρ.ε. Πρόεδρος τοϋ Μόνιμου Συμβουλίου Συντάξεως τής 
ΕΦ ορίζεται ό έκάστοτε Πρόεδρος τής έλληνικής Φαρμα
κευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ) ό όποιος συντονίζει τίς εργα
σίες τοϋ Συμβούλιου.

παρ.3. Διά ΠΔ κωδικοποιεΐται ή ύπάρχουσα νομοθεσία 
«περί Έλληνικής Φαρμακοποιίας» καί καθορίζονται τά τής 
όργανώσεως τοϋ Μόνιμου Συμβουλίου Συντάξεως καί τής 
Γραμματείας του στό ΚΕΕΦ.


