
--'ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ^
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τοϋ τρόπου εμπορίας γεωρ

γικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων».
77οός ιψ’ Βονλήν τών ’Ελλήνων

Διά τοϋ Ν.Δ. 220/1973 «περί εμπορίας τών γεωργικών 
καί κτηνιατρικών φάρμακων» καί του εις εκτελεσιν του 
άρθρου 7 τούτου, έκδοθέντος Π.Δ. 353/1974 «περί τών 
άπαιτουυένων προϋποθέσεων καί προσόντων τών ενδιαφε
ρομένων διά την χορήγησιν άδειας εμπορίας γεωργικών καί 
κτηνιατρικών φαρμάκων», καθορίζεται ό τρόπος διαθέ- 
σεως τών γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων καί τά 
προσόντα τών άπασχολουμένων μέ τήν εμπορίαν -τούτων, 
φυσικών καί νομικών προσώπων.

Διά τών νομοθετημάτων τούτων απεσκοπεΐτο η ικανο- 
ποίησις τής από έτών δημιουργηθεισης αναγκης προστα
σίας τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας ες εχθρών και ασθενειών 
καί τής δημοσίας υγείας έξ επικίνδυνοί φαρμακευτικών 
υπολειμμάτων έπί τών γεωργικών καί ζωικών προϊόντων.

Τά νομοθετήματα ταϋτα, ώς άπεδείχθη έκ της μέχρι 
τοϋδε εφαρμογής των, παρουσιάζουν σοβαράς ελλείψεις, 
όσον άφορά εις τάς προϋποθέσεις τής εμπορίας τών γεωρ
γικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων, προσέτι δέ προβλέπουν 
την δυνατότητα- άσκήσεως τής εμπορίας υπό -φυσικών προ
σώπων, μη κατεχόντων τάς άπαραιτήτους γνώσεις τής φυσιο
λογίας καί παθολ.ογίας τών φυτών καί ζώων καί συνεπώς 
μη δυναμένων νά έζασφαλίσουν την ορθήν χρήσιν τών έν 
λόγω φαρμάκων μέ άποτέλεσμα την μή έπίτευξιν τοϋ έπι- 
διωκο ένου διά τών έν λ.όγω νομοθετημάτων σκοποϋ.

Άν ιθέτως διά τής άσκήσεως τής εμπορίας τών γεωργικών 
καί κτηνιατρικών φαρμάκων μόνον υπό ειδικών έπιστημόνων 
θέλει έξασφαλισθή, χάρις εις τάς ύπό τούτων παρεχομένας 
εις τούς παραγωγούς οδηγίας, ή όρθή χρήσις τών γεωργικών 
καί κτηνιατρικών φαρμάκων, εις τρόπον ώστε νά επιτυγχά
νεται ή αποτελεσματική καί οικονομική καταπολέμησις / 
τών εχθρών καί ασθενειών τών φυτών καί ζώων, ή άποφυγή 
επικινδύνων δηλητηριωδών υπολειμμάτων έπί τών γεωρ
γικών καί ζωικών προϊόντων διά τήν προστασίαν τής δημο-- 
σίας υγείας, ή έν τή άλλοδαπή άπρόσκοπτος διάθεσις τούτων, 
καί τέλος ή άποφυγή ρυπάνσεως τοϋ περιβάλλοντος.

. Διά τοϋ ύπό εγκρισιν σχεδίου νόμου καταργοϋνται τό 
Ν.Δ. 220/1973 καί τό Π.Δ. 353/1974 καί προβλέπονται 
διά τούτου διατάξεις άποσκοποϋσαι εις τήν όρθολ.ογικήν 
χρήσιν · τών γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων προς · 
τό συμφέρον τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας καί κατ’ άκο- 
λουθίαν τής οικονομίας τής χώρας.

Συγκεκριμένους κατ’ άρθρον προβλέπονται τά κάτωθι :
Άρθρον 1.

’Απαγορεύεται ή άνευ άδειας έμπορία τών γεωργικών 
φαρμάκων.

"Αρθρον 2.
Καθορίζονται τά προσόντα καί αί προϋποθέσεις τών φυσι

κών προσώπων, εις τά όποια χορηγείται ή άδεια έμπορίας . 
τών γεωργικών φαρμάκων.1 Επίσης καθορίζονται αί προ
ϋποθέσεις, τάς οποίας πρέπει νά πληρούν τά καταστήματα 
έμπορίας τών έν λόγω φαρμάκων.

"Αρθρον 3.
Καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας έμπο

ρίας γεωργικών φαρμάκων εις δευτεροβαθμίους γεωργικάς 
συνεταιριστικάς οργανώσεις καί ετερα νομικά πρόσωπα, ■ 
ώς καί αί τοιαϋται διά τήν χορήγησιν εις πρωτοβαθμίους 
γεωργικάς συνεταιριστικάς οργανώσεις άδειας διαχειρί- 
σεως τών έν λ.όγω φαρμάκων. .

" "Αρθρον 4. · .'
’Απαγορεύεται ή άνευ άδειας έμπορία κτηνιατρικών . 

φαρμάκων. - '
"Αρθρον 5.

C,. Καθορίζονται τά προσόντα καί αί προϋποθέσεις τών φυ
σικών προσώπων, εις τά όποια χορηγείται ή άδεια έμπο- ;

ρίας τών κτηνιατρικών φαρμάκων, επίσης καθορίζονται αί 
προϋποθέσεις τάς οποίας πρέπει νά πληρούν τά καταστή
ματα έμπορίας τών έν λόγω φαρμάκων.

"Αρθρον 6.
Καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας έμπο

ρίας κτηνιατρικών φαρμάκων εις δευτεροβαθμίους γεωργικάς 
συνεταιριστικάς οργανώσεις καί ετερα νομικά πρόσωπα, 
ώς καί αί τοιαϋται διά τήν χορήγησιν εις πρωτοβαθμίους 
γεωργικάς συνεταιριστικάς οργανώσεις άδειας διαχειρίσεως 
τών έν λόγω φαρμάκων.

Άρθρον 7.
’Απαγορεύεται ή διάθεσις κτηνιατρικών φαρμάκων άνευ 

συνταγής, χορηγουμένης ύπό κτηνιάτρου, έξαιρουμένης 
τής διαθέσεως ύπό ’Αγροτικών Κτηνιατρείων τοϋ Υπουρ
γείου Γεωργίας, καί κτηνιάτρων κεκτημένων άδειαν έμπο
ρίας, κατά τήν άσκησιν τοϋ έπαγγέλματος τούτων.

Άρθρον 8.
Καθορίζονται αί περιπτώσεις της λιανικής καί χονδρι

κής πωλήσεως τών κτηνιατρικών φαρμάκων.
1 "Αρθρον 9. .
Προβλέπεται ή άνά πενταετίαν άνανέωσις τών χορηγου

μένων αδειών έμπορίας τών γεωργικών καί κτηνιατρικών 
φαρμάκων. ’Επίσης καθορίζεται ή έπί τριετίαν μόνον Ισχύς 
τών ύφισταμένων άδειών έμπορίας τών έν λόγω φαρμάκων 
έπ* όνόματι φυσικών προσώπων, τά όποια δεν κέκτηνται 
τά προβλεπόμενα ύπό τοϋ παρόντος προσόντα. :

"Αρθρον 10.
Προβλέπονται αί ποινικαί κυρώσεις κατά τών παραβατών 

τοϋ παρόντος.
Άρθρον 11. . *

Καθορίζονται τά όργανα τοϋ έλέγχου τής έφαρμογής τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος.' ■ ; ·

- · Άρθρον 12. μ - .
. Καταργεϊται τό Ν.Δ. 220/1973 καί Π.Δ. 353/1974 τών 

όποιων αί διατάξεις άντικαθίστανται ύπό τοϋ παρόντος. ·;
Έν Άθήνάις τή 25 Σεπτεμβρίου 1975

Οί 'Τπουργοί ■
Γεωργίας ' Δικαιοσύνης

ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών '
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
* 1. Ν.Δ. «Περί έμπορίας γεωργικών καί κτηνιατρικών 
φαρμάκων».

2. Π.Δ. «Περί τών άπαιτουμένων προϋποθέσεων καί 
προσόντων τών ένδιαφερομένων διά τήν χορήγησιν άδειας 
έμπορίας γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων»·.

·. ’ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
- Ύπ’ άριθ. 220 ΦΕΚ 272/Α/1973 '

Περί έμπορίας γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Προ’τάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 

φασίσαμεν καί διατάσσομεν :
Άρθρον 1.

,' . Άδεια έμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
1. ’Από 1 ’Ιανουάριου 1974, άπαγορεύεται ή έμπορία 

γεωργικών φαρμάκων άνευ άδειας τοϋ οικείου νομάρχου, 
χορηγουμένη τή συνδρομή τών ύπό τοϋ παρόντος όριζομένων 
προϋποθέσεων. ’Από τής αυτής ήμερομηνίας θεωρείται 
λήζασα ή Ισχύς τών ήδη χορηγηθεισών καί παραταθεισών
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αδειών' έμπορίας καί διαχειρίσεως γεωργικών φάρμακων. 
Ή έκ νέου χορήγησις άδειών έπιτρέπεται ύπό τάς προ
ϋποθέσεις τοϋ παρόντος.

2. Προκειμένου περί εμπορίας έτοιμοχρήστων έντομο- 
κτόνων οικιακής χρήσεως, περί ών ή περίπτ. β' τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Β.Δ. 143/1967 «περί λήψεως μέτρων άναφερομένων εις 
προϋποθέσεις καί δρους εισαγωγής καί χρησιμοποιήσεις, 
γεωργικών τινων φάρμακων», δεν απαιτείται η κατα την 
προηγουμένην παράγραφον άδεια.

ί "Αρθρον 2.
Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας.

ί. Διά την χορήγησιν άδειας εμπορίας γεωργικών φαρ:
μάκων, άπαιτεΐται αϊτησις τοϋ ένδιαφερομένου προς την
οίκείαν νομαρχίαν. s

,- 2. Ό ενδιαφερόμενος δέον, όπως κέκτηταί τά προσόντα
τα καθοριζόμενα έκάστοτε δια του υπό του άρθρου 7 του 
παρόντος προβλεπομένου Πρ. Διατάγματος.

3. Ή υπό τής παρ.' 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ πφρόντος προβλε- 
πομένη άδεια χορηγείται διά την αποκλειστικήν εμπορίαν 

• γεωργικών φαρμάκων, άποκλειομενης τής εν τώ αυτώ 
καταστήματι εμπορίας ή έπεξεργασίας ειδών τροφίμων, 
ποτών, ιατρικών φαρμάκων καί καλλυντικών περί ών τό 
άρθρον 1 περίπτ. α' τοϋ Β.Δ. 143/1967, ώς καί κτηνοτροφών, 
ούχίομώς 'καί τής εμπορίας ετέρων γεωργικών ειδών, ώς 
γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων, δενδρυλλίων καί σπό
ρων. Ή άδεια αΰτη δύναται νά ΐσχύση διά πλείονα τοϋ ενός' 
καταστήματα, υπό την προϋπόθεσιν, όπως ό υπέρ ου αΰτη' 
έξεδόθη άπασχολή εις έκαστον, τούτων, αυτοπροσώπως καί 
συνεχώς, ενα έκ τών όρισθησομένων, εις τό κατά τό. άρθρον 7 
τοϋ παρόντος έκδοθησόμενον Πρ. Διάταγμα, επιστημόνων.

;>< 4. Τά καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
δέον, όπως εξασφαλίζουν V ;·. ..... ...· .

. ' α) Την καλήν διατήρησιν, διαφύλαψιν καί έναποθήκευ- 
σιν' τούτων, καθ’ ομάδας καί κατηγορίας τοξικότητος, 
ώς καί. την άπομόνωσιν τών τοξικών γεωργικών φαρμάκων, 
κατά τάς διακρίσεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Β.Δ. 10/1968 «περί 
καθορισμού πινάκων τοξικότητος καί υποχρεωτικής κυκλο
φορίας γεωργικών φαρμάκων εις έγκεκριμένην συσκευα- 
σίαν».

β) - Τό άκίνδυνον τής παραμονής έν αύτοϊς τών έργαζο- 
μένων καί ; '

γ) τό άνενόχλητον τών περίοικων. -
_ 5. Αί ώς άνω πρός χορήγησιν άδειας προϋποθέσεις βε- 

βαιοΰνται παρ’ ΐατροϋ τοϋ Κέντρου Κοινωνικής Πολιτι
κής καί γεωπόνου τής Υπηρεσίας γεωργίας, όριζομένων υπό 
τοϋ οικείου Νομάρχου.

"Αρθρον 3.
"Αδεια έμπορίας γεωργικών φαρμάκων 

ΰπό νομικών προσώπων.
1. ’Επιτρέπεται ή χορήγησις άδειας έμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων εις γεωργικούς δργανισμούς καί δευτεροβαθμίους 
γεωργικάς συνεταιριστικάς όργανιυσεις, έφ’ όσον άπασχο- 
λοΰν εις έκαστον κατάστημα έπί υπαλληλική σχέσει, αύτο- 
προσώπως καί συνεχώς έργαζόμενον έπιστήμονα έκ τών' 
προβλεφθησομένων εις τό κατά τό άρθρον 7 τοϋ παρόντος 
έκδοθησόμενον Πρ. Διάταγμα καί πληρούν τάς. έν παρ. 4 
τοϋ προηγουμένου άρθρου, όριζομένας προϋποθέσεις.

2. Πρωτοβάθμιοι γεωργικοί συνεταιριστικαί οργανώ
σεις, άνήκουσαι εις δευτεροβαθμίους τοιαύτας, προμηθευό- 
μεναι γεωργικά φάρμακα εις ποσότητας, κατόπιν έγγράφου 
δηλώσεως τών μελών των καί διά την αποκλειστικήν καί 
άνευ έμπορικοϋ κέρδους έξυπηρέτησιν τούτων, δύναται 
να τύχουν άδειας διαχειρίσεως τών φαρμάκων τούτων. 
Έν τή περιπτώσει ταύτη άπαιτεΐται :

α) Ή έξασφάλισις τής καλής καί άκινδύνου άποθηκεύ- 
σεως καί διανομής τών φαρμάκων εις τά μέλη, ύπό την 
εύθύνην τακτικού διαχειριστοΰ, έποπτευομένου ύπό τίνος 
έπιστήμονος έκ τών όρισθησομένων εις τό, κατά τό άρθρον 7

τοϋ παρόντος, έκδοθησόμενον Πρ. Διάταγμα, ύπηρετοϋντος 
παρά ταΐς αις άνήκουν δευτεροβαθμίοις συνεταιριστικαΐς 
όργανώσεις, ύποχρεουμένων, τών τελευταίων τούτων, έν 
άπουσία τοιούτου έπιστήμονος, εις την πρόσληψιν αύτοΰ, 
καί ~.

β) ή πλήρωσις τών έν άρθρω 2 παρ. 4 όριζομένων προ
ϋποθέσεων. _

3. Πρωτοβάθμιοί γεωργικαί συνεταιριστικαί οργανώσεις, 
μη άνήκουσαι εις δευτεροβαθμίους τοιαύτας, δύνανται νά 
τύχουν άδειας διαχειρίσεως γεωργικών φαρμάκων, έφ’ 
όσον πληροϋνται άπασαι αί έν παρ. 2 τοϋ παρόντος όριζό- 
μεναι προϋποθέσεις.

"Αρθρον 4.
Συσκευασία καί διάθεσις γεωργικών φαρμάκων.:

1. Τά πρός έμπορίαν ή ύπό διαχείρισιν γεωργικά φάρμακα 
δέον, ύπό την εύθύνην τοϋ περί ού ή άδεια ή τοϋ διαχε.ρι- 
στοΰ, νά είναι συσκευασμένα, κατά τά ύπό τοϋ Υπουρ
γείου Έθν. Οικονομίας οριζόμενα, καθ’ δσον άφορα εις τό 
είδος καί τό μέγεθος τής συσκευασίας καί τήν άναγκαίαν 
έξωτερικήν περιγραφήν (Etiquette), ώς πρός τό περιε- 
χόμενον, τάς ένδείξεις τοξικότητος καί προφυλάξεως έξ 
αύτής, τήν χρονολογίαν παρασκευής καί λοιπάς ένδείξεις, 
περί ών τό άρθρον 21 τοϋ Ν. 2147/1952, «περί προλήψεως 
καί καταστολής τών ασθενειών καί εχθρών τών φυτών καί 
περί, όργανώσεως τής φυτοπαθολογικής, ύπηρεσίας» καί 
τό Β.Δ. 10/1968 «περί καθορισμού πινάκων τοξικότητος 
καί ύποχρεωτικής κυκλοφορίας τών γεωργικών φαρμάκων 
είς έγκεκριμένην συσκευασίαν».

2. Εΐδικώς, ό τρόπος διαθέσεως ύπό τών έμπορων είς·
τούς άγοραστάς έπαγγελματίας γεωργούς, τών ύψηλής. 
τοξικότητος, όξειας ,άπό στόματος ή άπό δέρματος ή ανα
πνευστικής γεωργικών φαρμάκων, θέλει καθορίζεται διά 
Πρ. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας. · · 1 ..·■ ι

," ' - "Αρθρον 5. ■ . ."· .· ■ :Γ;
"Αδεια έμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων.

1. Ή διάθεσις κτηνιατρικών φαρμάκων (συσκευασμάτων, 
ιδιοσκευασμάτων καί ^βιολογικών προϊόντων) ένεργεΐται 
διά τών νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων καί διά τών 
αγροτικών κτηνιατρείων τοϋ 'Υπουργείου. Έθν, Οικονο
μίας, ώς καί ύπό φυσικών ή νομικών προσώπων, συγκεν- 
τρούντων τά προσόντα, τά καθοριζόμενα έκάστοτε διά τοϋ, 
ύπό τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος προβλεπομένου Πρ. Δια
τάγματος καί κεκτημένων τήν περί ής ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ παρόντος άδειαν.

2. ' ’Απαγορεύεται ή διάθεσις κτηνιατρικών φαρμάκων 
(συσκευασμάτων, ιδιοσκευασμάτων καί βιολογικών προ
ϊόντων), άνευ κτηνιατρικής συνταγής.

Ή άπαγόρευσις αΰτη δεν ισχύει:
α) Διά τά ύπό τών αγροτικών κτηνιατρείων τοϋ 'Υπουρ

γείου Έθν. Οικονομίας, είς τούς κτηνοτρόφους, έπί κατα
βολή τής αξίας των, διατιθέμενα κτηνιατρικά φάρμακα, 
καί

β) διά τά ύπό τών. ιδιωτών κτηνιάτρων καί μόνον, κατά 
τήν άσκησιν τοϋ έπαγγέλματός των, χρησιμοποιούμενα ή 
διατιθέμενα φάρμακα, έφ’ όσον οΰτοι τύχουν τής ύπό τής 
παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπομένης άδειας.

"Αρθρον 6.
’Ισχύς, άνανέωσις καί άνάκλησις άδειας. Προσφυγή.

1. Αί ύπό τών άρθρων 1, 3 καί 5 προβλεπόμεναι άδειαι
άνανεοϋνται άνά πενταετίαν, έπί τή αιτήσει τών ένδιαφερο- 
μένων, δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, έφ’ όσον 
συντρέχουν αί ύπό τών άρθρων 1, 2, 3 καί 5 όρι-
ζόμεναι προϋποθέσεις.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου άνακαλοϋνται αί . άδειαι 
ή άναστέλλεται ή ισχύς αύτών έπί χρονικόν διάστημα, καθο- 
ριζόμενον έν τή άποφάσει. έφ’ όσον δεν πληροϋνται αί προ-



υποθέσειςτού παρόντος. ώς και εις τάς περιπτώσεις παρα- 
βάσεως των ΐσχυουσών διατάξεων περί έμπορίας φαρμάκων. 

~ Κατά της άποφάσεως ταύτης δύναται ό ενδιαφερόμενός 
έντός διμήνου προθεσμίας άπδ της κοινοποιήσεώς της προς 
αυτόν, νά άσκηση προσφυγήν, κατατιθεμένην εις τήν οίκείαν 
νομαρχίαν. Έπί της προσφυγής, ύποβαλλ.ομένης άρμοδίως 
αμελλητί, άποφαίνεται όριστικώς, έντός άποκλειστικής 
προθεσμίας δύο μηνών άπό της καταθέσεώς της ό 'Υφυ
πουργός .Περιφερειακός Διοικητής.

“Αρθρον 7.
Διά Πρ. Διαταγμάτων, έκδιδομένων τη προτάσει τών 

'Υπουργών Έθν. Οικονομίας καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, 
καθορίζονται τά προσόντα, τά όποια δέον νά κέκτηνται φυ
σικά ή Νομικά πρόσωπα, πλήν τών εν αρθ. 3 του παρόντος 
προβλ.επομένων, διά τήν χορήγησιν αδειας έμπορίας γεωργι
κών καί κτηνιατρικών φαρμάκων.

“Αρθρον 8.
Ποινικαί κυρώσεις. ....

Οί παραβάται τών διατάξεων τών άρθρων 2 (παρ. 3 καί 4), 
3, 4 καί 5 άνεξαρτήτως τών ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 
προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, τιμωρούνται διά 
ποινής φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός καί διά χρημα
τικής ποινής μέχρι 50.000 δρχ. έν υποτροπή δέ διά ποινής 
φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών καί διά χρηματικής 
τοιαύτης μέχρι 150.000 δραχμών.

“Αρθρον 9. '
• ν “Οργανα ελέγχου εφαρμογής τοϋ παρόντος.

“Οργανα διά τον έλεγχον τής εφαρμογής τών διατάξεων 
. τοϋ παρόντος ορίζονται αί κατά Νομούς ύπηρεσίαι γεωργίας 

ή κτηνιατρικής, διά τών παρ’ αύταΐς γεωπόνων ή κτηνιάτρων, 
/άντιστοίχως. ' ,· , ■ ·
Ϋχ· “Αρθρον 10. . '.«» , *..·*
:£■■¥ - “Εναρξις ’Ισχύος. - ,·>. '·' ··',·
>. ' II ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό 1ης Ίανουαρίσυ 1974. 
,γ/ ή Έν Άθήνσις τη 4 ’Οκτωβρίου 1973. ·.
: V ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ

.'IV άριθ. .353 ΦΕΚ 138/Α/1974
: «Περί τών άπαιτουμένων προϋποθέσεων καί προσόντων 

/τών ενδιαφερομένων διά τήν χορήγησιν άδειας έμπορίας
• γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων».

Γ / . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
οχοντες υττ οψει : .· *

1. Τάς διατάξεις :
α) τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 220/1973 «περί έμπορίας 

γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων».
β) Τοϋ Ν.Δ. 175/24.9.1973 «περί 'Υπουργικού- Συμ

βουλίου καί 'Υπουργείων», ώς καί τοϋ Π.Δ. 396/8.10.1973, 
δι’ ού έτέθησαν έν ίσχύι αί διατάξεις τοϋ έν λόγω Ν.Δ. .

2. Τήν ύπ’ άριθ. 220/1974 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, προτάσει τών 'Ημετέρων έπί τής · 
Γεωργίας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών 'Υπουργών, άπεφα- 
σίσαμεν καί διατάσσομεν :

“Αρθρον 1.
Προσόντα φυσικών προσώπων — Προϋποθέσεις.

1. 'Η κατά τά άρθρα 1 καί 5 τοϋ Ν.Δ. 220/1973 άδεια 
έμπορίας γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων χορηγεί
ται εις φυσικά πρόσωπα, έφ’ όσον οί ένδιαφερόμενοι κέ- 
κτηνται έν έκ τών κατωτέρω προσόντων :

α) Είναι κάτοχοι διπλώματος γεωπόνου άνωτάτης ή 
μέσης σχολής, ή δασολόγου ή κτηνιάτρου κατέχοντος 
άδειαν άσκήσεως κτηνιατρικού έπαγγέλματος ή χημικού.

β) Είναι έπιχειρηματίαι άπασχολοϋϋτες έπί εταιρική 
ή υπαλληλική σχέσει τινά τών έν τή προηγούμενη περι- 

• πτώσει επιστημόνων.
γ) Είναι έμποροι, κατά τήν δημοσί υσιν τοϋ παρόντος, 

γ.'ωργικών ή κτηνιατρικών φαρμάκων άπό πενταετίας τού- 
λάχιστον, τούτου ' άποδεικνυομένου διά βεβαιώσεως τοϋ 
οικείου Οικονομικού ’Εφόρου ή 'Υπηρεσίας Γεωργίας ή 
’Ασφαλιστικού Ταμείου.

2. Εις τούς άνωτέρω χορηγείται ή αΐτουμένη άδεια 
ύπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Νά μή έχουν καταδικασθή άμετακλήτως, κατά ,τήν 
τελευταίαν προ τής αΐτήσεως τής άδειας τριετίαν, διά παρά- 

_ βασιν τών διατάξεων τών άρθρων 30 (παρ. 12), 31 (παρ. 4 
καί 5) καί 32 (παρ. 4) τοϋ Ν.Δ. 136/1946 «περί κυρώσεως, 

,τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 10/11.5.46 
Ν.Δ. «περί ,’Αγδρανομικοϋ Κώδικος».

β) Νά μή κατέχουν έμμισθον θέσιν παρά τώ δημοσίω ή 
νομικοϊς προσώποις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έξαι- 
ρουμένων .τών άναφερομένων εις τήν περίπτ. β' τής παρ. 1 
τού άρθρου 1 έπιχειρηματιών.

“Αρθρον 2. . ■
; Προϋποθέσεις νομικών προσώπων. .: _· .

.· 'Η κατά τά άρθρα 1 καί 5 τοϋ Ν.Δ. 220/1973 άδεια έμπο
ρίας γεωργικών καί κτηνιατρικών φαρμάκων χορηγείται 

, καί εις νομικά πρόσωπα, έφ’ όσον άπασχολοϋν έπί εταιρική 
ή υπαλληλική σχέσει τινά τών έν άρθρ. 1, παρ. 1 περίπτ. α', 
τοϋ παρόντος έπιστημόνων, έχόντων τάς προϋποθέσεις 
τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου. ,,

1 “Αρθρον 3.
Αύτοπρόσωπος "άπασχόλησις / .

Οί έπιστήμονες τοϋ άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. α', ώς και 
οί έπαγγελ.ματίαι τοϋ άρθρου 1, παρ. 1 περίπτ. γ' τοϋ παρόν
τος, ύποχρεοϋνται, όπως άπασχολ.οϋνται αύτοπροσώπώς 
εις τά καταστήματα αύτών ή τά τοιαϋτα, εις ά ύπηρετοϋν.

Εις τόν έπί τής Γεωργίας 'Υπουργόν, άνατίθεμεν 
τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος.

. Έν Άθήναις τή 13 Μαίου 1974 
. 'Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

' , . ' ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ '
·. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Οί 'Υπουργοί ~·
Γεωργίας Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ X. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΑΟΣ


