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Επ': τού σχεδίου No;μου "περί τροποποιήσεως διατάσεων τ:·.ων
τής Φαρμακευτικής ΝομοίΔεστας".
Πού·; ϊΐ/ΐ· Βονλήν τών 'Ελλήνων
Διά τοϋ j—' όψιν νομοσχεδίου σ/.οπείται, ώς προδηλουτα: εν
τή έπικεφαλίδι αύτοϋ. ή άντικατά'στασις καί ή συμπλήρωσις
ένίων διατάξεων τή; φαρμακευτική; νομοΔεσίας.
Μακροχρόνιος εφαρμογή τών τροποποιουμένων καί. συμπληρ θυμένων διατάξεων κατέδειξεν οτι αύται κατέστησαν ούσ.ζ
ά.εφαρμοστοί μή ά/ταποκρινόμενα: εις τήν σημερινήν πραγμα
τικότητα άλλα -/.a: ε:ς τήν διά το μέλλον δΐ2γραφομένη·, εξέλις’.ν, ώς ΔεσπισΔεισών των πλείστων εξ αυτών. προ πεντη
κονταετίας τ.ιερίπου. μέ τα τότε κριτήρια. καίτε: μεταγενεστέρως υπεστησαν μ ι ν.ο ο τρ ο π ο π ο ι η σε ι ς, μη ·υ - ρ α.. ^υτ ασ ζ ^ η μ η
Δεραπευούσας πλέον τά άνχ φυόμενα προβλήματα.
Ή κατ' άρΔρον είδικωτέρα αίτιολόγησις τοΰ νόμου τούτου
έχε: ώς κάτωΔι:
Δ:ά τοϋ άρΔρου 1.
'Ορίζονται, ας’ ενός μεν ή έννοια τών παρά τον Πανελλήv.ev Φαρμακευτικόν Σύλλογον αντιπροσώπων εκά-του τοπ'.κοΰ
Φαρμακευτικού Συλλόγου, άφ" ετέρου δέ τα τής εκλογής και
τοϋ αρι-Δμοϋ αυτών ά/αλόγως τής δυ,άμεως έκάττου Συλλό
γου. ώς καί τά προσόντα 1·. εκλογιμότητα έκάττου.

Έπί τοϋ άρΔρου 69.
Διά τού άρΔρου τούτου ώς καί έν τώ νομοσ/εδίω_ άναοέρετα: ά/τικαΔιστα/ται 2'ί διατάσεις τών άρΔρων 1 / τού
Ν'. 3007, 1932 καί 7 τού Α.Ν. 731 1937.'ώς άντικατεσταΔησα. διά τού άρΔρου 1 εδάφιο- δ' τού Ν. 38/1973 τών άντιν.αυισταμένων διατάσεων έχουσών ώς κατωΔι:
’ΆρΔρον 7. Το άρΔρον 17 τού Νόμου 5607 ά-.τικχΔίσταταί
ul. U άδειούχο; οαρμα/.οποιά; τού φαρμακείου δύναται νά
προσλάόη συνεταίρον συντασσομέ.ης συμβολαιογραφικής πράσεως. άλλ" έν τή περιπτωσει ταύτη απαιτείται άπαραιτήτως
ή προσωπική διεύΔυν-ις τού φαρμακείου ύπό τού άδειούχου
φαρμακοποιού. Ή μίσΔωσις τού καταστήματος εις ό λειτουρ
γεί τό φαρμα/.ειον καλώς κα: ή συναψ ; δάνειου, δέον νά καταρτίζωντα: έπ' όνόματι τοϋ συνεταιρισμού, πάσα όμως έτέρα
δικαιοπρασια σχέσιν έχουσαν μέ τήν έκμετάλλευσιν τής έπιχειρήσεως τοϋ φαρμακείου, καταρτίζεται έπ’ όνόματι άδειού
χου φαρμακοποιού.
2. Ωσαύτως ο: κληρονόμο: τοϋ φαρμακοποιού, τοϋ έχοντος
φαρμακείο·/ εν λειτουργία δύνχ/τα: νά προσλαβωσι συ/ετα:ρον·.
άλλ' έν τή περιπτώσει ταύτη απαιτείται όπως ή μίσΔωσις τοϋ
καταστήματος εις ο λειτουργεί τό φαρμακείου ώς καί πάσα δικαιοπρασία σχέσιν έχουσαν μέ τήν έκμετάλλευσιν τής έπιχειρήσεως τοϋ φαρμακείου, γίνεται έπ' όνόματι τοϋ συνεταιρισμού,
τηρούμενων κατά τα λοιπά τών διατασεω/ τοϋ άρΔρου 19 τοϋ
_ Νόμου 36Q7__
____ __ ______ ______ _ σ__
_______

Λόγοι χ/αλόγου κα! ικανής έκπροσωπήσεως τών Επαρχία- .
3. Διά πάσαν άνανέωσιν ή παράτασιν τών ήδη υφισταμένων
κών Συλλόγων, ήτο: λόγο: γενικωτέρου συμφέροντος πρός ανα
τοιούτων συνεταιρικών συμβολαίων σχέσιν έχόντων μέ τήν έκλογικήν έκπροσώπησιν έν τώ Π ανελληνίω έπέβαλον τήν λήμετάλλευσιν φαρμακείου δέον νά τηρηΔώσιν αί διατάξεις τοϋ
ψιν τοϋ μέτρου τούτου. ιδία οέ τής κατά τρόπον πλέον δημο
παρόντος άρΔρου.
κρατικόν καί ανταποκρ:νόμενον τ ύός τήν ουσίαν τοϋ έργου κα!
Έπί τών παραβατών τοϋ παρόντος άρΔρου έχουσιν εφαρμο
τής αποστολής τοϋ Συλλόγου κ αλί τών αντιπροσώπων.καί απο
γή·/ α: διατάσεις τοϋ άρΔρου 16 τοϋ Νόμου 5607»λ
φυγήν τής πωλώσεως καί τής επιβολής τής -Δελήσεως τών
ΆρΔρν/ 1 έδαφιον δ' Ν. 38/1975.
φαρμακευτικών συλλόγων τών τριών μεγάλων μόνο·; πόλεων
Τό πρώτον έδαφιον τής παρ. 1 τοϋ άρΔρου 17 τοϋ Νόμου
τής Χώρας.
.
5607/1932, ώς τροποποιηΔείς ισχύει νϋν, άντικαΔίσταται
Τέλος, καί είοικώς, α! διά τών παραγράφων 4 καί 5 τοϋ
ώς άκολούΔως:
ώρ-Δρου τούτου προβλεπέμεναι κυρώσεις καί ύφ’ ών προίλέπον«Ό άδειοϋχος φαρμακοποιός τοϋ φαρμχ/.είου δύναται νά
τα: οργάνων διά τούς μή άσκοϋντας το εκλογικόν των δικαίω
προσλάβη συνεταίρον, συντασσομένης συμβολαιογραφικής πράμα άναιτιολογήτως φαρμακοποιούς, αποβλέπουν άφ' ενός μεν
ξεως, άλλ’ έν τή περιπτώσει τχύτη άπαιτείται. άπαραιτήτως
εις τήν πάτα π :ν τής ολιγωρίας ή τής αδιαφορίας τώ;;' έπιληή
προσωπική διεύΔυνσις τοϋ φαρμακείου υπό τού άδειούχου φαρ
ϊμονων τών συνδικαλιστικών των καθηκόντων καί ύποχρεώμακοποιού.
ά'ίσαοτήτως τοϋ ύψους τοϋ ποσοστού συμμετοχής
σεων. αφ’ ετέρου δέ εις τήν κατά τό δυνατόν συντομώτερον
τοϋ φαρμακοποιού εις τήν συνιστωμένην έταιρείαν».
λ?ον!κον Ο'άσττ.μα όκκαΔάρισιν έκρύ-Δμων καταστάσεων, αυ
Διά τών νέων διατάσεων επέρχεται συμπλήρωσις καί ανα
ταποδείκτων άλλωστε μή παραόλεπομένου άμα τοϋ δικαιώμα
προσαρμογή πρός τά ύπό τής νομολογίας τών δικαστηρίων
τος προσφυγής πρός κρότον εις δεύτερον βαΔμό/ (Νομάρχου.
γενόμενα δεκτά έν σχέσε: μέ τήν ύπό εταιρικήν μορφήν έκμε1 πο-γγοϋ) ύπό ανεπηρέαστων έκ τυχόν μικρο-παΔών ή προσω
πικών συμφερόντων προσώπων.
ι
τάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμχ/.αποΔήκης. πλέον δέ συγκεκρ'··
μενοποιείται
βασικώς ή μορφή τής δυνχμένης ·,ά συσταΔή εται
Διά τοϋ άρ-Δρου 2.
ρίας. ήτις μορφή να: μέν ώρίζετο εις τό άντικαΔίιστχμενον άρ
Ορίζονται, άφ ένός μεν τά τής συν-υέσεως τοϋ Διοικητικού
Δρον. πλήν όμως, ή επιστήμη τού δικαίου τών εταιριών, συ/εΣυμβ-ουλιου τοϋ Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τά
πικουρουμένη καί άπό τήν έπικαλεσΔεϊσαν τιδη νομολογία//,
τής εκλογής αύτοϋ κα: ή -Δητεία των, άφ’ ετέρου δέ γίνεται
ούδιμίοιν κατα/.είπει άμφιβολίχ/ ότι αΰτη είναι τής απλής
πρόόλεψις όπως δ-,ά Π. Διαταγμάτων ρυθμίζεται εις τό μέλ
έτερορρύ-Δμου εταιρίας, ή κατ’ επικουρίαν, δικαίου τής όμορλον ό,τ: τυχόν Δέμα ήΔελεν άναφυή. πρόβλεψις ή όποια μέχρι
ρύΔμου. δηλ. προσωπικών εταιριών.
σήμερον δέν υπήρχε.
Είναι γ/ωστή ή κοινωνική αποστολή τής λειτουργίας τών
Διά τώ; άρ-Δρ ων 3, 4 καί 5.
φαρμακείων καί τών φαρμακαποΔηκών. ώς επίσης καί ή συμ
βολή αυτών εις το όλον κύκλωμα τής Δημοσίας Υγείας κα:
ΓΙ ροό‘/Σπόντα: τά τού τρόπου συγκλήσεως τής Γενικής Συνεκατ"
έπέκτασιν τής ΈΔνικής Οικονομίας, ώς επίσης είναι
κεύοεως τών αντιπροσώπων μελών, τά τών αρμοδιοτήτων αύγ/ωστόν. συνέπεια ακριβώς τής κοινωνικής λειτουργικότητος
τής. ώς καί τά τής απαρτίας καί λήψεως αποφάσεων.
τοΰ επαγγέλματος τούτου, αί απαιτήσεις τής πολιτείας άπό
Εέδικώτερον δέ διά τοϋ άρΔρου 3 παρέχεται έπουσιοδότητούς άσκοϋντας τό επάγγελμα τούτο, άλλα και οι ειδικοί προ
σις εκδοσεως Π. Δ/των δι: ών Δά άναπροσαρμόζω·/τα: καί Δά
στατευτικοί υπέρ αύτών. νόμοι, έπ: τή βάσει τών όποιων ασκούν
εναρμονίζωνται πρός τάς έκάστοτε διαμορφουμένας συνΔήκας. οι φαρμακοποιοί τάς ύπό τής Πολιτείας άπονεμηΔείσας εις
~r2TrJ-2Ti7-a? ν-2’· νομικάς τά περί απαρτίας καί λήψεως άποχυτούς προνομίας (λ.χ. άποκλειστικόν δικαίωμα πωλήσεως
φάσεων τής γενικής συνελεύσεως μέ παράλληλον πρόβλεψιν
φαρμάκων, ίδρυσις φαρμακείου ή φαρμακαποΔήκης κλπ.).
κα: ίνα μή καταστή ανενεργός ό νόμος όπως μέχρις ότου έκΈναντι λοιπών αύτών τών προνομίων καί τοϋ σκοπού ών
δοΔοϋν τά σχετικά μέ τήν παρεχόμενη/ έξουσιοδότησιν διατά
εξυπηρετούν τά φαρμακεία καί αί φαρμακαποΔήκαι ή πολί-,
γματα ύφισταται νομική κάλυψις έκ τών υφισταμένων διατά
τεία έπι-Δυμεί, σύν τοίς άλλοις, όπως μόνον τά εις αυτήν δια
ξεων.
πιστευμένα άτομα τά πληροϋντα άπάσας τάς προϋπο-Δέσεις ές

Άρ-Spcw 7.
Περιλαμβάνει μεταβατικάς διατάξεις its τήν ρύ3μισιν τών
■δεμάτων τής χρώτης χεριόδου λειτουργίας τοΰ Ταμείου.
Έν Άύήναις τή 22 Ιανουάριου 1976
Οί Ύχουργοί
Ό ’Αναπληρωτής Συντονισμού καί Προγραμματισμού
I. Μ Π ΟΠΌΣ
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Προεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Έμχορίου
L ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Κοινωνικών Ύχηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ

2. Σκοχός τοΰ Ταμείου είναι ή άσφάλισις τοΰ Προσωχικοΰ.
τής Τραχεζης Πίστεως, Γενικής Τραχεζης τής Ελλάδος και
τής Τραχεζης Άμόρικαν Έξχρές καί τών έξερχομόνων τής
ύχηρεσίας, ώς καί τών μελών τής οικογένειας αυτών, κατά
τών κινδύνων άσ·5ενείας, άτυχήματος, μητροτητος xat -Sava-,
του. διά τής χορηγησεως ιατρικής, φαρμακευτικής, νοσοκομειακής, μαιευτικής, σανατοριακής καί χροσΔετου χεριΔαλψεως καί τοιαύτης έν άναρρωτηρίφ, άσύλω κλχ., τής ληψεως
χροληχτικών τής άσ-5ενείας μέτρων καί τής χορηγησεως χαροχών άσΔενείας εις χρήμα, ώς καί έξόδων κηδείας.
3. Διά Π. Διατάγματος, έκδιδομένου χροτάσει τών Ύχουργών Συντονισμοΰ καί Προγραμματισμοΰ, Κοινωνικών Ύχηρε-,
σιών καί Έμχορίου μετά γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
τοΰ Ταμείου δύναται νά ύχάγεται είς τήν άσφάλισιν τοΰ Τα
μείου καί τό χροσωχικόν Ετέρων λειτουργουσών έν Έλλάδι..
Τραχεζών.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρ-Spov 2.

Έχί σχεδίου Νόμου «χερί συστάσεως Ταμείου Άσφαλίσεως
Άσ·3ενείας Προσωχικοΰ τών Τραχεζών Πίστεως, Γενικής
Τραχεζης τής Ελλάδος καί Τραχέζης ’Αμέρ'.καν Έξχρές».

Ήσφαλισμένοι.

'

1. Εις τό Ταμείον ασφαλίζονται ΰχοχρεωτικώς καί αυτοδι
καίως κατά τούς όρους τοΰ χαρόντος νόμου καί τοΰ κατά τό
1) Άρ3ρον 14 χαρ. 1 καί 2 Ν.Δ. 4277/1962. ■ .
άρ-Spov 5 τούτου, έκδο-5ησομένου Καταστατικού χάντα τά χρό
σωχα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας καί t-S-αγενείας, τά χαρέ-,
«1. Άχό χρώτης τοΰ με-5εχομένου τής δημοσιεύσεως τοΰ
χαρόντος, μηνός, ούϊείς δύναται νά είναι ήσφαλισμένος συγ ' χοντα κατά κυρίαν άχασχόλησιν έξηρτημόνην Εργασίαν, ύφ’
οίανδήχοτε νομικήν σχέσιν, χρός α) τήν Τράχεζαν Πίστεως
χρόνως εις -λείονας τοΰ ενός ’Οργανισμούς Άσφαλίσεως ’Α
Α.Ε.. β) τήν Γενικήν Τράχεζαν τής Ελλάδος Α.Ε. καί γ)
σθένειας. Ός ’Οργανισμοί Άσφαλίσεως Άσ3ενείας νοούνται
.
τήν
Τράχεζαν Άμόρικαν Έξχρές Α.Ε.
το Δημόσιον, οί Δήμοι καί Κοινότητες, τά νομικά χρόσωχα, δη
μοσίου καί ιδιωτικού δικαίου, ως καί τά φυσικά χρόσωχα έφ’
Αΐ κα·5αρίστριαι ύχάγονται εις τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου,
όσον ‘χορηγούν ίσ·ας τουλάχιστον εις εκτασιν καί ύψος ιχιαρτχάς , έφ’ όσον χαρέχουν έργασίαν κατά χλήρη άχασχόλησιν.
άσ-5ενείας καί μητρότητος χρός τάς ύχό τοΰ Α.Ν. 1846/1951
Έχί.δυσχερούς διακρίσεως μεταξύ έξηρτημενης ήμή Εργα
«χέρι κοινωνικών ασφαλίσεων» ιχροίλείτομένας τοοαύτας.
σίας χροσώχου τ.ινός, ώς καί μεταξύ'κυρίας άφ’ ένός καί χαρεχομένης ή έιχ’ ευκαιρία χαρεχομόνης τοιαύτης άφ’ έτεροί τού
2. Εις χεριχτώσεις κα-S’ ας δεν χορηγούνται ύχό τίνος
το λογίζεται ώς ύχαγόμενον είς τήν κατά τόν' ιχαρόντα Νόμοιν
’Οργανισμού Άσφαλίσεως Άσ·5ενείας άχασαι αΐ ώ.ς άνω χα’ ροχαί άσψενείας καί μητρότητος δύναται ό ενδιαφερόμενος νά, άσφάλισιν.
ασφαλιστή συμχληρωματικώς και εις τον ε τέραν ’Οργανισμόν.
2. Έχιφυλασσομένης τής ισχύος τών διατάξεων τών xap. 1
Άσφαλίσεως Άσψενείας εις Εν οΰτος συγχρόνως ύχάγεται».
καί 2 τοΰ άρΔρου 14 τοΰ Ν. Δ/τος 4277/1962, «χερί συνταξιοδοτήσεως τών ιατρών τοΰ ΙΚΑ καί έτερων τινών κατηγο
2. Άρ-δρον 6 χαρ. 3 καί 4 Α.Ν. 1846/1951.
ριών Εργαζομένων» ύχάγονται εις τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου
«3. Διά χράξεων τοΰ Ύχουργείου ’Εργασίας δημοσιευόμε
χροαιρετικώς, κατόχιν σχετικής δηλώσεώς των. α) Οί Διοινων εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, δόνανται νά ασφα
κηταί καί Ύχοδιοικηταί τών. έν τή χροηγουμένη χαραλίζονται ΰχοχρεωτικώς εις τό Ι.Κ.Α. κατά τής άσ3ενείας οί
γράφω Τραχεζών, β) οι νομικοί, σύμβουλοι, δικηγόροι καί τε
συνταξιούχοι. τών οργανισμών, τών μη καλυχτόντων τους
χνικοί χτυχιοΰχοι άνοιτάτων ή άνωτέρων σχολών τών αυτών
ήσφαλισμένους των κατά τοΰ έν λόγω κίνδυνου.
·.
Τραχεζών, έφ’ όσον ή άχασχόλησις χάντων τούτων χληροί
τάς γενικάς χροΰχοΔέσεις τής χροηγουμένης χαραγράφου,
Α! διά την άνωτέρω χερίχτωσιν είσφοραί τών συνταξιού
χων τοΰ Ι.Κ.Α. τά τής είσχράξεως χυτών καί αί χρός αυτούς
3. Ο! ύχό τοΰ ΙΚΑ συνταξιοδοτούμενοι τέως ύχάλληλοι τών
καί τά μέλη τών οικογενειών των χορηγητέαι χαροχαί ορί
έν χαραγράφω ί τοΰ άρ-Spου 1 τοΰ χαρόντος Τραχεζών, ύχάζονται διά τών χερί ων τό χροηγούμενον έδάφιον χράξεων,
γονται ΰχοχρεωτικώς είς τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου.
μετά γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ι.Κ.Α.
Οί συνταξιούχοι λόγω Δανάτου τοΰ είς τήν ανωτέρω
4. Αί διατάξεις τής χροηγου μόνης χαραγράφου έχουν*
εφαρμογήν καί διά τους συνταξιούχους όργανισμοΰ καλύχτοντος καί τον κίνδυνον τής άσ·5ενείας συν τή διαφορά, ότι ούτοι,
διά τήν άσφάλισιν κατά ταύτης. δέον νά ΰχάγωνται άντί τοΰ
Ι.Κ.Α. είς τον έξ ου συνταξιοδοτούνται όργανισμόν».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Άρ-Spov 3.’

Περί συστάσεως Ταμείου Άσφαλίσεως ΆσΨενείας Προσωχτ•/.οΰ τών Τραχεζών Πίστεως, τής Γενικής Τραχέζης τής
Ελλάδος καί τής Τραχεζης Άμόρικαν Έξχρές.
Άρ-Spov 1.

'

κατηγορίαν άνήκοντος χροστάτου των δικαιούνται μόνον τών
εις τά κατά τό έχόμενον άρ·3ρον μέλη οικογένειας χορηγούμε
νων χαροχών. ·
Οί, ύχό' Ετέρων ’Οργανισμών, , συνταξιοδοτούμενοι τέως
ύχάλληλο; τών ώς άνω Τραχεζών.δύναντα: νά άσφαλισΔοΰν
είς τό Ταμείον χροαιρετικώς, έχί τή καταβολή τής αύτής,
ήν καταβάλλουν καί οί συνταξιούχοι τοΰ xpc-ηγσυμένου Εδα
φίου, εισφοράς.
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Προστατευόμενα μέλη οικογένειας.
1.
Ώς μέλη οικογένειας τών ήσφαλισμένων καί τών συντα
ξιούχων, χλήν τών λόγω Δανάτου τοΰ χροστάτου των τοιούτων, νοούνται:

Σύστασις — Σκοχός.
α) Ή σύζυγος ή ό άνάχηρος καί άχορος σύζυγος,
1.
Συνιστάται Ειδικόν Ταμείον ύχό τήν έχωνυμίαν «ΤαμεΤον β) Τά άγαμα τέκνα (νόμιμα, νομιμοχοιηΔέντα, υίοΔεΆσφαλίσεως Άσ-ύενείας Προσωχικοΰ Τραχεζών Πίστεως,
τηΔέντα, άναγνωρισΔέντα, χρόγονο: καί έχί ήσφαλισμένης ή
Γενικής καί Άμόρικαν Έξχρες», άχοτελοΰν Νομικόν Πρόσο
•ύήλεος συνταξιούχου καί τά φυσικά) μέχρι συμχληρώσεως
δον Δημοσίου Δικαίου έδρεΰον έν Ά·5ήνχις καί τιελοΰν ύχό τήν
τοΰ 21ου έτους τής ηλικίας των, ή, έφ’ όσον συνεχίζουν τάς
εχοχτειαν τοΰ Κράτους, άσκουμένην ύχό τοΰ Ύχουργείου Κοι
σχουδάς των εις άνωτάτας ή άνωτέρας άνεγνωρισμένας ύχό
νωνικών Ύχηρεσιών.
τοΰ Κράτους Σχολάς τής ήμεδαχής ή είς αντιστοίχους σχο-

