
’Βτί τοΰ τχεόίου Νόμου «τερί τιμών τών γεωργικών φάρμα
κων -/.a; ρυόήιισεως άλλων τινών συναφών -ύεματων».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Τα έκ τού ελευθέρου εμπορίου προμηθευόμενα ύπό των 
παραγωγών γεωργικά φάρμακα δεν αναγράφουν επι τής 
συσκευασίας των τήν τιμήν λιανική? πωλήσεως. Ως εκ 
τούτου, πολλάκις, παρχτςρεΐται ή διάθεσις εις τούς παρα
γωγούς γεωργικών φαρμάκων εις άδικχιολογητως υφηλχς 
τιμάς, αί όποΐχι προκαλοϋν αΰξησιν τοϋ κόστους παραγω
γής ·τών γεωργικών προϊόντων καί συχνας διαμαρτυρίας 
των παραγωγών. Προς άντιμετώπισιν τοϋ θέματος τουτου 
κρίνεται σκόπιμος ή καθιέρωσις τής υποχρεωτικής διατι- 
μήσεως υπό τής 'Υπηρεσίας τών γεωργικών φαρμάκων καί 
τής άναγραφής τής τιμής τούτων επί τής συσκευασίας των, 
ώς συμβαίνει τόσον μέ τά ιατρικά φάρμακα όσον καί μέ 
τά κτηνιατρικά τοιαϋτα.

Διά τοϋ έν λόγω σχεδίου νόμου καθορίζονται κατ’ άρθρον 
τά άκόλουθα :

1. Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή άπαγόρευσις τής 
κυκλοφορίας έν τή χώρα γεωργικών φαρμάκων άνευ 'προη
γουμένου καθορισμού τής τιμής χονδρικής καί λιανικής 
πωλήσεως τούτων, ώς καί ή πώλησις εις τιμάς άνωτέρας 
τών καθοριζόμενων. Επίσης ορίζεται ή ΰποχρέωσις άνα
γραφής τής τιμής λιανικής πωλήσεως τών γεωργικών φαρ
μάκων έπί τής συσκευασίας των, ώς καί ή καθιέρωσις 
ένιαίας τιμής λιανικής πωλήσεως τών γεωργικών φαρμάκων.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου καθορίζεται ή διαδικα
σία καθορισμοΰ τών τιμών χονδρικής καί λιανικής πωλήσεως 
τών γεωργικών φαρμάκων.

3- Διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται ό τρόπος διαμορφώσεως 
τής τιμής χονδρικής πωλήσεως τών γεωργικών φαρμάκων 
ώς καί τής τιμής λιανικής πωλήσεως έπί τή βάσει τής χον
δρικής τοιαύτης.. ·\ ,' - - . V - . , \ V-
ΐ2 4. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου καθορίζονται τά άνω-' 
τατα ποσοστά κέρδους κατά-τήν πώλησιν τών γεωργικών 
φαρμάκων. : · : ·. .

■ 5. Τό άρθρον 5 προβλέπει τά έξοδα τά όποια λαμβάνονται 
υπ’ οψιν διά τον καθορισμόν τών τιμών τών γεωργικών 
φαρμάκων. . ·

:· · 6. Τό άρθρον 6 προβλέπει τήν σύστασιν παρά τή Δ/νσει 
Φυτοπαθολογίας τοϋ Υπουργείου Γεωργίας Τμήματος
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Τιμών Γεωργικών Φαρμάκων, τό όποιον έπκρορτίζεται μέ 
τήν καθ’ όλον έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ νόμου.

7. Διά τοϋ άρθρου 7 προβλέπεται ή σύστασις παρά τώ 
‘Υπουργείω Γεωργίας ’Επιτροπής Τιμών Γεωργικών Φαρ
μάκων, ή όποια γνωματεύει έπί θεμάτων άνακυπτόντων 
κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ νόμου.

8. Τό άρθρον 8 τοϋ σχεδίου προβλέπει τήν ύποχρέωσιν 
τών παραγωγών, τυποποιητών καί συσκευαστών γεωργικών 
φαρμάκων όπως τηρούν βιβλίον κόστους καί λογαριασμούς 
έπί τής παραγωγής καί διχθέσεως τών γεωργικών φαρμά-

9. Διά τοϋ άρθρου 9 προβλέπεται ό μετά τήν λήξιν έκά- 
στης διαχειριστικής περιόδου έλεγχος ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας τών έπιχειρήσεων παραγωγής, τυποποι ήσεως 
καί συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων, όσον άφορα εις 
σάς πραγματοποιηθείσας δα πάνας καί γενομένας εισπρά
ξεις, έπί σκοπώ έπιβολής εισφοράς υπέρ τοϋ Δημοσίου, 
ίσοπόσου προς τό έπί πλέον τοϋ νομίμου πραγματοποιηθέν 
κέρδος. ., ' '

10. Τό άρθρον τούτο προβλέπει τήν καταβολήν τέλους 
υπέρ τοϋ Δημοσίου, ύπό τών ένδιαφερομένων διά τήν διχ- 

_ τίμησιν γεωργικών φαρμάκων.___ ____ _____ I - - . ’. - -r
• 11. Τό άρθρον τούτο ορίζει τά αρμόδια όργανα διά τον 

έλεγχον τής έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου 
νόμου.

12. Διά τοϋ άρθρου 12 προβλέπονται 'α! ποινικαί κυρώσεις 
κατά τών παραβατών τών διατάξεων το νόμου.
- Τάς ρυθμίσεις ταύτας περιλαμβάνει τό παρόν σχέδιον 
νόμου, τοϋ όποιου τήν έπιψήφησιν έχομεν τήν τιμήν νά ζητή
σω μ εν ύφ’ ύμών. .. .. , , · "
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