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Ποος την Βουλήν των Έλληνωτ

Π αλαιότερτν αί τρομήθειαι φαρμάχων ύτό τών Νοσήλευ
ε IXl/ 'Bpε—r.v. rv γένεί ΤΟυ Αημοσιου Χαί a/,AO>V τενών 
έ-*·ένοντε :i2 διαγωνισμών τού έχάλυττον τις άνάγχες ενός 
μαχεοΰ χοσνιχοϋ διαστήματος (τ.χ. ενός έτους). Το σύστημα 
όζω·; αυτό έχεί-5τ, άτάμφορον διά το Δημόσιον, διότι άν χαί 
έτισύγχανε τολΛοχις χαμηλότερες τιμές ήταν άνελαστιχόν 
χϊί έδημιοτυσγε: ζημίας του ότερεχάλυττον τά τυχόν ώοελτΓ 
ματα έχ τών μιχροτέρων τιμών (άτοθήχεμσις, φθοροί. λη- 
ξιτρόθεσμα φάσμαχα, αλλοιώσεις χ.λ.τ.) διότι δέν ήτο τοτέ 
δυνατόν νά τρεβλεσθεύν έταχριβώς αί άτοιτηθησόμενα ι διά 
μίαν χρσνιχήν τεοίοδον -ποσότητες φαρμάχων.

Δια τούτο χντ χατεστάθη μέ έτερον σύστημα γενιχού δια
γωνισμού ·».έ έν-αίαν εν.ττωσιν χα! με δυνατότητα τροσ,ηθεί-ας 
τμτςχατ’-.'-ώς μιχροττσοτήτων φαρμάχων, όσα άναγχαιούν έχά- 
χτοτε. ύτο τών διαεόσων νοσηλευτιχών Ιδρυμάτων.

Εις τήν τερίττωσιν αυτήν ϊέν έτετυγχάνοντο βεβαίως με-, 
γάλαι εχττώσεις. άλλα τεριωρίσθη ή σπατάλη φαρμάχων 
χαΐ ή άχρήστευσις μεγάλων τοσοτήτων έξ αυτών.

Τελευταίως, έβελτιώθη το εν λόγω σύστημα χαί με τήν 
συνεργασία τού 'Υπουργείου Εμπορίου έξεδό-ύη Άγορανομιχή 
Διάταξις μέ τήν ότοία χαθωρίσθηχε τιμή χατωτέρα τής 
ίσχυούσης χονϊριχής τιμής χαθ’ ώρισμένον -ποσοστόν, εις τήν 
οποίαν θά γίνωνται α! τωλήσεις τρός τα Κοατιχά Νοσηλευ- 
τεχά 'Ιδρύματα χ.ά. Έτει-δή όμως τό έν λόγω σύστημα δεν 
άτοχλείει τήν διενέργειαν διαγωνισμού χα! δυνατόν νά τρο- 
χύψουν νομιχά ζητήματα έτ’ αύταϋ, χρινετααι απαραίτητος ή 
τροτοτοίησις τής ίσχυθύτης νομοθεσίας εις αύτο άχριίώς τό 
σηαεϊσν.

Διά νά ρυθμίζεται άποχλειστιχώς τό θέμα δι’ ’Αγοράνο- 
υ.ιχών Διατάξεων χαί Δελτίων Τιμών του θά χα-θερίζουν 
όμοιομόροως τις τιμές τών φαρμάχων τού θά τωλούνται τρός 
τά άνωτέοω Νοσήλεντιχά 'Ιδρύματα χα! νά μή άταιτήταα 
παραλλήλους χα: διενέργεια διαγωνισμού, όσάχις γίνονται 
τεοομήθειες μέ τό ανωτέρω σύστημα τρέχει νά έχϊοθή σγετι- 
χός νόχος. ό ότοίος θά ορίζει τούτο. Και αυτό άχριόώς έτι- 
τυγ/άνεται διά τής σγετιχής τροτοτοιήσεως χαί τροσθήοοης 
εις τό άρθρον 17 ταμάγιρ. 1 τού ΝΔ.. &6/1θ73 «τερί τής 
έμτορίας έν γένει τών ρομμαχευτιχών, διαιττ7τιχ.ών χα! χαλ- 
)^τ/τιχών τροϊόντων».

’Βχ’ εύχαιρία είναι άταοαίτητον νά γίνοον χαί τινες 6ελ- 
τιώσεις τής ϊιατυτώσεως τής ταροτγρ. 1 τού ανωτέρω άρθρου 
17. οϊ ότοίες έχρίθητχν όταοαίτητες έχ τής εφαρμογής τού 
νόμου τούτου έτί 4ετίαν τερίτου.

1. ’Ετε:?ή τροχαλειται σύγχυσις μέ τις ϊιτλές έννοιες 
Δελτίου Τιμών χαί Κοινής Άτοοάτεως. ένώ χατ’ ούσίχ- τρό- 
χειται τερί μιας χα! τής αυτής χράαεως τήν ότοίαν τροχυ- 
τογράοουν χαί οι δύο 'Υτουργόί, διορθώνεται τό σχ-ετιχόν χοί- 
με·τ>ν χαί τροσαρμόζεται τρός τήν ταράγραφον 2 τοό τροόλέ- 
τε: τήν έχδστη Άγ/χών Δ/ξεων.

2. Μέ/οι σήμερα ϊέν έσαρμόσθαςχε τό δεύτερο έδάριο τής 
ταοαγρ. 1 τού άρθρου 17 λόγω τραχτιχής άδν^αμίας τού 
Κ.Ε£.Φ. νά γνωματεύσω γιά τις τιμές τών ντο έγχρισιν ραρ- 
μάχων. Διά τό-rf λόγον τούτον χατέστη δυντητιχή ή γνωμάτευ- 
σις αύτη, ώστε νά τροσαρμοσθή με τά χραγματιχά δεδομένα.

Έν ’Αθήναις τή 1δ Φεβρουάριου 1978 
Ο! Ύτουργο!

Έατορίου Κοινών. Ύτηρεσιών
ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΟΓΛΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί άντιχαταστάσεως τής ταρτγράοου 1 τού άρθρου 17 

τού ΝΔ. 96/1973. «τερί τής έμχεριας έν γένει τών ραρ- 
μαχευτιχών. διαιτιςτιχών χαί χαλλυντιχών τροϊό/των».

’Αρθρον 1.

Ή ταράγραφος 1 τού άρθρου 17 του ΝΔ. 96/8.8.1973 
~ τιχαθίτταται ώς άχολούθως:

1. Αί άνώταται τιμά! χονδριχής χαί λιανιχής τωλήσεως 
" ον ήυ-εϊατών χαί άλλοδατών φαρμαχευτιχών έν γένει τροϊ- 
' των χαθοοίζονται διά Δελτίου Τιμών, έχδιϊομένου ύχό τού 
’Υτουσγού Έχτορίου μετά σύμφωνον γνώατρ τού Ύτουργοϋ 
Κοινωνιχών Ύτηρεσιών χαί μετά γνωαοϊότησιν τής ύχό τής 
τομογράφου 3 τού ταρόντο-ς άρθβου τροβλετομένης Έτιτρο- 
τή; Τιμών Φχρμάχων.

Κατά τόν αυτόν τράτον χαθορίζονται εΐϊιχα! τιμ-αί εις τάς 
ότοίος ύτοχρεούνται νά τωλιούν αί έτιχειρήσεις τά φαρμαχευ- 
τιχά τροϊόντα των. τρός τό Δημόσιον, τά Κρστιχά Νοσηλευ- 
τιχα 'Βρύματα. τά έτοττευόμενα ότό τού 'Υτευργείου Κοινω- 
νιχών Ύτηρεσιών 'Ιδρύματα, ώς χαί ετερα Νοσηλευτιχά 
'Βρόματα χαθοριζόμενα δι’ άιτοφάσεως τού Ύτουργού Κοι- 
νωνιχών Ύτιφρεσιών. Διά τάς τρομηόείας ταύτας δέν έχουν 
εφαρμογήν αί έτιβάλλονται τήν διενέργειαν δηαοτρασίας χεί- 
μεναι διατάξεις.

Πρό τής έχϊάσεως τού χατά τ’ άνω τροβλετομένου Δελ
τίου τ·μών τό ΚΕΒΦ, έφ’ όσον χατέχει σχετιχά στοιχεία, 
γνωμοδοτεί τερί τού τιθανού ύψους τής τιμής τού ύτό έγ-χρι- 
τιν τελούντος τροϊόντος τρός τήν Έσιτροτήν Τιμών Φαρ- 
μάχων. Ή γνωαοδότησις αΰτη δέν είναι ότοχρεωτιχή διά τή^ 
Έτιτροτή; τούτην, ούτε διά τον Ύτουργόν.

Άρθρον 2.

Ή ισχύς τού ταρόντος άρχεται άτό 1ης Ίουλίσυ 197’8.
Έν ’Αθήναις τή 5 Μαΐου 1978 

Ο! 'Υτουργοί
ΈΑττρίου Κοινών. Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΒΙΑΔΗΣ

ΠΙΝΑΣ

Τροτοτο’.ουαόιων διατάξεων τού σχεδίου νόμου «τερί άντι- 
χαταστάσεως τής ταραγρ. 1 τού άρθρου 17 τού ΝΔ. 96/ 
1973. τερί τής έμτορίας έν γένει τών φαρμαχευτιχών. ϊιαι- 
τητιχών χα! χαλλυντιχών τροϊόντων».

ΝΔ. 96/1973
ταράγρ. 1 άρθρον 17 

Άρθρον 17.
Διατίμησις. τροχοστολόγησις χα! χοστολόγητις 

φαρμαχευτιχών τροϊόντων.

Ί. Αί άνώταται τιμίί χονϊριχής χαί λιανιχής τωλήσεως 
τών ήμεϊατών χα! άλλοδατών φαρμαχευτιχών έν γένει τροϊ- 
όντων χαθορίζονται διά δελτίου τιμών, εχϊιϊομένου διά χει- 
νής άτοφάσεως τών Ύτουργών Έόνιχής Οέχονομίας χαί 
Κοίνων. Ύττ3ρεσιών μετά γνώμην τής ύτό τής ιοαρ-αγρ, 3 
τού ταράντος άρθρου τροθλετομένης Έτιφροτής τιμών φαρ- 
μάχων.

Πρό τής έχδόσεως τού χατά τά άνω τροβλετομένου δελ
τίου τιμών τό ΚΕΕΦ γνιοεοοοτεί. βάσει τών ταρ’ αύτίρ τηρου- 
μένων μητρώων χαί αρχείων, τερί τού τιθανοΰ ύψους τιμής 
τού ότό έγχρισιν τε-λούντος τροϊόντος. Ή γνωμοδότησις αύτη 
δέν είναι ότοχρεωτιχή διά τήν ύτό τής ταραγρ». 3 τού τοερόν- 
τος τρσβλετομένην Έίτιτρστήν τιμών φαρμάχω»1.

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ


