
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ"! χοΰ σχέδιου νόμου ιοχερί ύχοχρεωχικής χωλήσεως χών 
φαρμάκων διά των φαρμακείων εις σχα-3εράς λια/ικάς 
τιμάς».

ΓΙοός την Βουλήν τών *Ελλήνων

Αιά χοΰ έν χεριλήψει νομοσχεδίου σκοχείχαι ή άχαγόρευσις 
χωλήσεως των φαρμάκων άχο χά φαρμακεία εις χιμάς καχω- 
χέεας χής εχισήμου λιανικής τιμής ή όχοία καχόορίζεχα. εις 
τα έχίσημα δελτία χ’.μών χοΰ Ύχουργείου Έμχορίου.

Ή ρό-3μισις αΰχη -3εωρείχαι αναγκαία διά χήν άχοφυγην 
-οΰ ά-3εμίχου μεταξύ φαρμακείων άνχαγωνισμοΰ. χρος χον 
τκοχόν δε χοΰχον καί χρος ενίσχυση» τής διατάξεως χροόλέ- 
χσυχχι καί αί χοινικαί κυρώσεις καί ή κατά χήν 5ιαδικασιαν 
χοΰ Άγορανεμικού Κωδικός σύντομος έκδίκασις χής χαρα- 
δάσεως.

Έν Ά'3ήναις χή 18 Άχρ ιλίου 1980 

Οί Ύχοοργοί

Δικαιοσύνης Έμχορίου
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΉΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟΥΔΟΣ

Κοινωνικών Ύχηρεσιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ύχοχρεωχικής χωλήσεως χών φαρμάκων διά χών 
φαρμχκείων εις σχα^εράς λιανικάς χιμάς.

Άρ-Spov μόνον.
f. Άχαγορεύεχαι ή ΰχο χών φαρμακείων χώλησις φαρμά

κων χρος χο κοινόν εις τιμήν έλάσσονα χής έχισήμου λιανι

κής τιμής είχε ΰχο χην μορφήν έκχχώσεως, δώρων ή χνχαλ- 
λαγμάχων ή κα-S’ οίονδήχοχε άλλον χρόχον. Οί χαραδάχα’ 
φαρμακοχοιοί τιμωρούνται διά χοινής φυλακίσεως μέχρι τριών 
(3) μηνών.

2. Έχί χών χαραόάσεων χής χροηγουμένης χαραγράφου 
εφαρμόζονται αί διατάξεις χοΰ Άγορανεμικού Κώδιν.ος.

Έν Ά-3ήναις χή 18 Άχριλίου 1980 

Ο! Ύχουργοί

Δικαιοσύνης Έμχορίου
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΑΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινωνικών Ύχηρεσιών 
ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Άρι-3. 51/10/1978
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικοΰ Λογιστηρίου χοΰ Κράτους (άρ·3ρον 75 — χα- 
ράγρ. 1 χοΰ Συνχάγμαχος) έχί χοΰ σχεδίου νόμου τοϋ Ύ
χουργείου Κοινωνικών 'Υχηρεσιών «χερί ύχοχρεωχικής χω
λήσεως χών φαρμάκων διά χών φαρμακείων εις σχα·3εράς 
λιανικάς τιμάς».

Έκ χών διατάξεων χοΰ ώς άνω σχεδίου νόμου διά τώ/ 
άχοίων ρυθμίζονται ·3έμαχα σχετικά με την ΰχο χών φαρμα
κείων χώλησιν χών φαρμάκων χρός χό κοινόν, δεν χροκαλεΐχα: 
δαχάνη εις ίάρος χοΰ Κρατικοΰ Προϋχολογισμοΰ ή χοΰ 
Προϋχολογισμοΰ Νομικών Προσώχων Δημοσίου Δίκαιον.

Έν Ά-3ήνα:ς χή 15 ’Ιουνίου 1978

Ό Γενικός Διευ·$υντης 
Ν. Π Α Π ΑΓΈΩΡΓΊΟΥ


