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Έ-Ι τοΰ σχεδίου Νόμου «”ϊί_σΰστάσεώς παρά τώ Ταμείω 
Συντάξεως Αυτοκινητιστών Κλάδου Παροχών Άσθενείας».

77οός Τ'/'' [Ιον/.ή» τοίΐ' Ελλήνων
1. Τό Ταμεΐον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) 

ίδρυθέν διά τοΰ Νόμου 4831 1830 καί λειτουργούν άπό τοΰ 
έτσυ 1932 ως φορευς Κοινωνικής Άσφαλίσεώε. είναι, μετά 
τον ’Οργανισμόν Γεωργικών ’Ασφαλίσεων, τό “Ιδρυμα 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων και τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως 
Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών ’ Ελλάδος, ό μεγαλύτερος 
’Οργανισμός Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί καλύπτει, διά 
τής χορηγήσεως συντάξεως εις περίπτωση; γήρατος, άνα- 
πηρίας καί θανάτου, 135.000 ήσφαλισμένους οδηγούς καί 
ίδιοκτήτας αυτοκινήτων Λ.Χ. καί 18.500 συνταξιούχους 
ώς καί περί τά 310.000 μέλη των οικογενειών αύτών.

2. Παρά τώ Ταμείω δεν λειτουργεί Κλάδος ’Ασθένειας, 
παρά τό γεγονός ότι διά τών διατάςεων τοΰ άρθρου 23 τοΰ 
Ν. Λ. 4197/61 καταργηθέντος ήδη διά τοΰ Ν.Δ.404/74, 
προεβλέπετο ή σύστασις τοιούτου δΓ έκδόσεως σχετικού 
διατάγματος. Οί ήσφαλισμένοι μισθωτοί οδηγοί καί οί συν- 
ταξιοΰχοι τοΰ Ταμείου ασφαλίζονται διά τον Κλάδον ’Ασθέ
νειας εις τό Ι.Κ.Α.

Εις τό X.A.8S, 1973 «περί διοικήσεως καί όργανώσεως 
τών υπηρεσιών τοΰ Ταμείου Έπαγγελματιών και Βιοτεχ- 
νών Έλλ,άδος (Τ.Ε.Β.Ε.) καί υπαγωγής εις τον λογαρια
σμόν Κλάδου Υγείας αΰτοϋ_τών ιδιοκτητών αύτοκινήτων 
Δ.Χ.» περιελήφθη διάταξις έν άρθρου 7 αύτοΰ περί υπαγω
γής τών ιδιοκτήτων αυτοκινήτων Δ.Χ. εις τον Κλάδον Υ
γείας τοΰ Τ.Ε.Β.Ε., λόγω όμως ανυπερβλήτων εμποδίων 
καί τεχνικών δυσχερείων δέν κατέστη δυνατή ή εφαρμογή 
τής διατάξεως ταύτης.

Οΰτω μία μεγάλη καί ώργανωμένη τάξις τών ΐδιοκτιτών 
Αυτοκινητιστών ήτις, ώς κοινωνική όμάς, πολλά προσέ- 
φερε καί προσφέρει εις τήν χώραν, στερείται παντελώς περι- 
θάλψεως εις εποχήν καθ’ ήν όλαι αί ώργανομέναι κοινωνι- 
καί ομάδες άπολαύουν ταύτης.

*Τπό τάς συνθήκας ταύτας ή τάξις τών ιδιοκτητών Αυτο
κινητιστών δέν είναι δυνατόν νά προσβλέπη προς τό Τ.Σ.Α. 
μέ τήν δέουσαν εμπιστοσύνην, έφ’ όσον τοΰτο δέν έκπλη- 
ροΐ ώλοκληρωμένην τήν υψηλήν κοινωνικήν άποστολήν του, 
συνιστωμένην εις τήν έξασφάλισιν εις τόν ήσφαλισμένον 
αύτοΰ ένός αισθήματος άσφαλείας διά τής παροχής, παραλ
λήλους πρός τήν σύνταξιν καί υγειονομικής περιθάλψεως.

'Η διάσπασις έξ άλλου τών παροχών συντάξεων καί κλά
δου άσθενείας τών μισθωτών οδηγών καί συνταξιούχων εις 
Τ.Σ.Α. καί Ι.Κ.Α. αντιστοίχους δέν άνταποκρίνεται πρός 
τάς προσδοκίας τών ήσφαλισμένων έναντι τοΰ ασφαλιστικού 
των φορέως άπό τόν όποιον απαιτούν άπάσας τάς παροχάς, 
διότι μόνον οΰτω θά άποκτήση ούτος τήν πρέπουσαν ακτι
νοβολίαν καί θά άναχθή εις φορέα άσφκλίσεων αντάξιον τής 
Κοινωνικής αποστολής του.

Συνεπεία τοΰ φαινομένου τούτου είναι καί ή παρατηρου- 
μένη ελλειψις άσφαλιστικής συνειδήσεως, ή άδιαφορία καί 
άπροθυμία τών αυτοκινητιστών έν γένει νά εκπληρώσουν 
τάς πρός τό Ταμεΐον υποχρεώσεις των.

Κατόπιν τούτου επιβεβλημένη καθίσταται ή ψήφισις 
Νόμου προβλέποντος τήν σύστασιν κλάδου παροχών άσθε
νείας παρά τώ Τ.Σ.Α.

3. Διά τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου προβλέπεται ή 
σύστασις κλάδου παροχών άσθενείας διά τούς ίδιοκτήτας 
αυτοκινήτων Δ.Χ. (αύτοτελώς απασχολούμενους) μέ δυνα
τότητα έπεκτάσεως τούτου καί εις τούς μισθωτούς καί συν
ταξιούχους τοΰ Ταμείου.

Διά τοΰ σχεδίου προβλέπεται ή χορήγησις κατ’ αρχήν, 
νοσοκομειακής καί σανατοριακής περιθάλψεως λόγω τοΰ 
επείγοντος τής ένάρξεως τής περιθάλψεως τούτης είς τούς 
έστερημένους παντελώς, ώς οί ήσφαλισμένοι ίδιοκτήται καί 
ίνα παρασχεθή εις τό Ταμεΐον ή δυνατότης άντιμετωπίσεως 
τών άνακυπτόντων δυσχερών προβλημάτων, εις πε ρίπτω- 
σιν παροχής πλήρους περιθάλψεως.

4. Ειδικωτερον δια τών έπι μέρους διατάξεων τοΰ ύπό 
κρίσιν σχεδίου Νόμου προβλέπονται_ τά κάτωθι :

α) Διά τοΰ άρθρου 1 ορίζονται τά τής συστάσεως τοΰ 
κλάδου, ή επωνυμία καί. ό σκοπός αύτοΰ. / φ

β) Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται ότι ό κλάδος κέκτηται 
οικονομικήν καί λογιστικήν αυτοτέλειαν, εις τρόπον ώστε 
νά είναι εύχερής ή παρακολούθησις τών οικονομικών αύ
τοΰ ίνα. οσάκις αί δυνατότητες τό επιτρέπουν, βελτιοΰνται 
καί αυξάνονται αί παροχαί.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζονται τά άσφαλιζόμενα εις τόν 
κλάδον πρόσωπα (άμεσοι ήσφαλισμένοι) καί διευκρινίζε
ται ότι τά μέλη οικογένειας τούτων (έμμεσοι ήσφαλισμένοι) 
υπάγονται εις τήν άσφάλισιν τοΰ Κλάδου, έφ’ όσον δέν υπά
γονται, έξ ίδιου δικαιώματος εις τήν άσφάλισιν τοΰ Δημο
σίου ή ετέρου άσφαλιστικοΰ ’Οργανισμού.

Εϊδικώς διά τούς ύπαγομένους δι’ υγειονομικήν περί- 
θαλψιν εις τήν άσφάλισιν έτέρου φορέως Κοινωνικής άσφα
λίσεως, προβλέπεται προσωρινή παραμονή εις τήν άσφάλι- 
σιν τοΰ έτέρου φορέως μέχρι τής πλήρους έπεκτάσεως τοΰ 
Κλάδου ώς πρός τάς χορηγουμένας παροχάς καί τούτο ίνα 
μή άποστερηθοΰν τά πρόσωπα ταΰτα, τής ήδη δικαιουμέ- 
νης ύπό τοΰ έτέρου φορέως πλήρους περιθάλψεως (Νοσο
κομειακής, Φαρμακευτικής, ’Ιατρικής κ.λ.π.).

δ) Τό άρθρον 4 ορίζει τάς ύπό τοΰ Κλάδου χορηγουμέ
νας παροχάς καί κατατάσσει ταύτας εις δύο κατηγορίας 
ήτοι τάς παροχάς εις είδος καί τάς.παροχάς εις χρήμα πρός 
έπιτυχεστέραν λειτουργίαν τοΰ. κλάδου.

Διά τής παρ. 4 τοΰ έν λόγω άρθρου ορίζεται ότι ή χορή- 
γησις τών παροχών τοΰ κλάδου θέλει γίνει σταδιακώς, 
παρεχομένης κατ’ άρχήν νοσοκομειακής καί σανατοριακής 
περιθάλψεως καί ρηΰτο διότι έκρίθη ότι άφ’ ένός μέν ή πα
ρούσα όργάνωσις Οοΰ Τ.Σ.Α., δέν έπιτρέπει τήν άνάληψιν 
ύποχρεώσεως χορηγήσεως τοΰ συνόλου τών παροχών τοΰ 
Κλάδου, έφ’ έτέρου δέ καθίσταται πλέον έπείγουσα καί επι
τακτική ή-χορήγησις τό ταχύτερον νοσοκομειακής καί σα- 
νατοριακής περιθάλψεως.

ε) 'Η παρ. 1 τοΰ άρθρου 5 ορίζει βασικώς τήν εισφοράν 
τών ήσφαλισμένων καί τόν τρόπον υπολογισμού ταύτης.

Διά τών παρ. 2 καί 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου καθίσταται υπο
χρεωτική ή συνείσπραξις άδιαιρέτως τής εισφοράς τοΰ Κλά
δου άσθενείας καί τοΰ Κλάδου συντάξεως ώς καί έπιβάλ- 
λεται ή μή χορήγησις παροχών εις τούς καθυστερούντας 
εισφοράς πέραν τών τριών μηνών, έπί τώ τέλει έξυγιάνσεως 
τών οικονομικών' τοΰ Ταμείομ.

στ) Διά τοΰ άρθρου 6 (έξουσιοδοτικαί διατάξεις) έπι- 
χειρεΐται, ή ρύθμίσις'διά Προεδρικών Διαταγμάτων, παν
τός θέματος οπερ είναι δυνατόν νά άνακύψη κατά τήν λει
τουργίαν τοΰ Κλάδου. ' -.

Είδικώτερον σημειοΰμεν ότι διά τών περιπτώσεων S'. 
καί ε'. παρέχεται' ή εύχέρεια άναπροσαρμογής τοΰ μέσου 
μηνιαίου τεκμαρτού εισοδήματος καί τής εις ποσοστόν 
εισφοράς τών ήσφαλισμένων οσάκις λόγω τών έκάστοτε 
παρουσιαζομένων . άναγκών άπαιτήται τούτο καί δή εις 
περιπτώσεις αύξήσεως νοσηλειών, αμοιβών ιατρών, φαρμά
κων κ.λ.π.

ζ) Διά τοΰ άρθρου 7 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως τής ύπό 
τών ύποχρέων καταβολής τών εισφορών τοΰ Κλάδου καί 
ή £ναρξις χορηγήσεως τών παροχών. Έκρίθη σκόπιμον 
όπως ή καταβολή τών εισφορών τοΰ Κλάδου άρξηται τήν 
πρώτην τοΰ μεθεμομένου άπό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ ύπό 
κρίσιν σχεδίου Νόμου,’ μηνός καί όπως ή χορήγησις παρο
χών άρξηται μετά έξάμηνον άπό,’ τής ένάρξεως καταβολής 
τών εισφορών, ώς καί εις τό Ι.Κ.Α5., έφαρμόζεται, ίνα παρασ
χεθή ή δυνατότης δημιουργίας τών άναγκαιούντων άποθε- 
μάτων, ώστε νά δύναται ό Κλάδος ν’ άνταποκριθή εύχερώς 
πρός τάς ύποχρεώσεις καί νά έκπληρώση τούς σκοπούς 
αυτού.

η) Διά τού άρθρου 8 καταργεΐται ή διάταξις τού άρθρου 
7 παρ. 1 καί 2 τού Ν.Δ.88/1973.



σο-ΰεως ειδικών γνώσεων καί ειδικής Επιστημονικής ευΔύνης 
j διευΔύνουν τύποις καί ουσία τά ανωτέρω χατασττ·μ.ατα και 
■ τι άκόμη λειτουργούν ύπό εταιρικήν μορφήν, έν ολίγοις, 
\-.ν. να έχουν το διευ-Δυντικόν δικαίωμα έφ όλης τής.επιχει- 
ι-σεως. έπειδή άκριίώς εις αυτούς άνεγνωρισ-Δη το δικαίωμα 
ιύτο διά τής χορηγη-Δείσης άδειας.

Δυστυχώς όμως, ή ατέλεια τής μέχρι σήμερον ίσχυούσης 
ομο-Δεσίας και ή ελλειψις διορατικοτητος, οιά το μέλλον, 
υνέβα/.ον εις το να εισελ-Δουν εις το οαρμαν-ευ.ικον ε..αγ- 
ελυα σένα και άσχετά ατομ.α προς το ύ,ειτουργημα *ου»ο 
τινα τά παντα ορουν άπο τής σκοπιάς τού επχειρηματιου. 
,έ αποτέλεσμα, τόποι ς να έμφανίζηται φαρμακοποιός ώς ύπεύ- 
υνος. όστις πολλάκις ύφίστατο τάς συνέπειας τής φαρμα- 
ευτικής νομοθεσίας ουσία δέ ή όλη διακίνησις τών^φαρμά- 
ων προς τό κοινόν νά διενεργήται ΰπέ έπιχειρηματιών έχ.όν- 
ων ώς γνώμονα τον πλουτισμόν των, άδιαφορούντες, ϊι ο,τ: 
Δικόν καί ύπεράνω Ολικών συμφερόντων έχει τό έπάγγελμα

Προς άρσιν τών άνωτέρω άτοπων, άλλα καί πρός προσαρ- 
ιογήν πρός τά νομολογη-Δέντα καί ο ή Οπό τοΰ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, όπερ σημειωτέον διά σωρείαν άποφάσεών του 
ιναγάγει εις τήν Δημοσίαν Τάσιν την λειτουργίαν τών ιφαρ- 
ιακείων καί φαρμακαπο-Δηκ.ών, έτι δέ καί πρός έναρμόνισιν 
,αί εις τό σημείον τούτο τής φαρμακευτικής νομοθεσίας πρός 
:ήν έπιτασσομένην έπ έτέρων διατάσεων (λ.χ. άρ-Δρον 10 τού 
'Έ 5007/32) προσωπικήν διεύ-Δυνσιν τών άνωτέρω Οπό τού 
ίδειούχου φαρμακοποιού,- άγόμενα εις τήν ανάγκην άντικατα- 
Γτάσεως προσαρμογής καί συμπληρώσεως τών προαναφερ-Δει- 
ιών διατάσεων μέ παράλληλον πρόνοιαν προίλέψεως μετα- 
ίατικής διατάσεως άναμορφώσεως καί προσαρμογής τυχόν 
υφισταμένων εταιρικών συμβολαίων μή ένηρμονισμένων πρός 
εά Οπό τού παρόντος άρΔρου επιτασσόμενα.

Κατόπιν τών άνωτέρω, φρονούμεν ότι ή έπί μέρους καί κατά 
ταράγραφον αΐτιολόγησις τού αρΔρου τούτου περιττεύει διότι, 
έπαναλαμβάνομεν τούτον άφ’ ένός μεν έν πολλοίς άποτελεί 
έπανάληψιν ήδη ϊσχυουσών διατάσεων, άφ’ ετέρου δέ προσαρ
μογήν καί συμπλήρωσιν βάσει τών προλεχΔέντων, α! δέ έν τή 
τελευταία παραγράφω τού άρ-Δρου τούτου προβλεπόμεναι διοι
κητικά’ κυρώσεις ισχυροποιούν τάς λοιπάς διατάσεις αύτοΰ 
συμβάλλουσαι άμα άποτελεσματικώς καί λυσιτελώς εις τήν 
κάύαρσιν τού φαρμακευτικού έπαγγέλματος έκ σένων στοι
χείων καί εις προστασίαν τόσον τών εύσυνειδήτως καί ένόρ- 
κως άσκούντων τό επάγγελμά των επιστημόνων φαρμακοποιών, 
Οσον καί τών μελλόντων καί έπι-Δυμούντων νά εΐσέλΔουν εις 
τούτο.

Τέλος ή ΰπό τής παραγράφου 9 τού ap-Spou τούτου είσαγο- 
μενη έσαίρεσις διά τους στενωτάτους συγγενείς ή σύζυγον τού 
άδειουχου φαρμακοποιού δέν άποτελεί εκτροπήν έκ τού Ολου 
γράμματος καί πνεύματος τού παρόντος άρ-Δρου ούτε εισάγει 
προνομιακήν υπέρ τών άνωτέρω μεταχείρισιν άλλά κείται 
έντος τών πραγμάτων άμα δέ καί τών Δεσπιζομένων νομικών 
πλαισίων επειδή ούδείς δύνατα: νά στέρηση τού δικαιώματος 
δραστηριοποιήσεως πρός έπίτευσιν ώφελίμων οικονομικών άπο- 
τε/.εσ;υ.ατων οικογένειαν, διά τής συνενώσεως τών παραγωγι
κών της συντελεστών πλέον δέ ουδόλως μεταβάλλεται ή νο
μική μορφή τής έταιριας τήν όποιαν έπιδιώκει ό παρών νό
μος δη/., προσωπική, άπεναντίας δέ ευρίσκει τήν προσωποποίη- 
σιν της καί τήν ιδανικήν της, δυνάμε-Δα νά είπωμεν, άπεικόνι- 
σιν της εις τό σημείον τούτο.

προνομιούχων καί μή -Δεσεων έγκατα στάσεως και λειτουργίας 
τών φζρμάχείων ττεριοριζομένου 5μα y.at τοΰ αρμοδίου Κρατι
κού έως εις τήν έκ τών ύστερων μεταβολήν γνώμης επι 

;ρ:σ-Δεισών ύπ αυτού ώς περιοχών ύφ' ών δέν ισχύουν

ρετεί δέ σκοπόν άποσυμφορήσεως καί διασποράς 
κείων πρός καλλιτέραν έσυπηρέτησιν τού κοινού.

ιασπορας των φαρμα-

Έπί τού αρΔρου 8.
Διά τού αρΔρου τούτου άντικαΔίσταται το άρ-Δρον 12 τού 

Ν. 5607/1932 έχον ώς κάτω-Δι:
«Άρ-Δρον 12. 1. ’Επιτρέπεται κατόπιν έγκρίσεως πού Υ

πουργού Υγιεινής, μετά γνωμάτευσιν τού Άνωτάτου Υγειο
νομικού Συμβουλίου, ή συστέγασις 2 ή 3 το πολύ λειτουργούν- 
των φαρμακείων, έν πόλει έχούση πλείονα τών δύο φαρμακείων 
τών φαρμακοποιών συστεγαζομένων φαρμακείων όντων άλλη- 
λεγγύως ΰπευ-Δύνων διά πάσαν παράβασιν νόμου καί διά τήν 
κανονικήν λειτουργίαν τών φαρμακείων των καί ύποχρεουμε- 
νων, όπως άναγράφωσι τά όνόματά των έπί τών προ-Δηκών, 
ώς καί τών έτικεττών τών φαρμακείων.

2. Έν πόλει έχούση 3 φαρμακεία έπιτρέπεται ή συστέγασις 
δύο μόνον φαρμακείων. Έν πόλει έχούση δύο μόνον φαρμακεία 
ή συστέγασις τούτων δέν έπιτρέπεται».

Τά οΰτω συστεγαζόμενα φαρμακεία Δεωρούνται άπό τής 
άπόψεως τού άρι-Δμού τών φαρμακείων to ς κεχωρισμένως λει- 
τουργούντα. Διά τής γενομένης άντικαταστάσεως παρέχεται 
κατ’ άρχήν ευχέρεια συστεγάσεως έν τώ αϋτώ οίκήματι δύο 
φαρμακοποιών έχόντων άδειαν ίδρύσεως φαρμακείου ή ένός 
έχοντος έν λειτουργία φαρμακείον καί έτέρου μή έχοντος ώς 
έπίσης καί δύο έχόντων έν λειτουργία φαρμακεία εις πόλεις 
έχούσας άνω τών πέντε φαρμακείων μέ άλληλέγγυον εΰ-Δύνην 
τών φαρμακοποιών διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τών φαρμα
κείων.

Ή λήΔις τού μέτρου τούτου άποβλέπει εις τήν παροχήν 
διευκολύνσεων, κατά κύριον λόγον, εις νεοΐδρύοντας φαρμακεία 
φαρμακοποιούς διά τήν άπό κοινού άντιμετώπισιν τών έσόδων 
συστάσεως καί λειτουργίας πλέον δέ, πρός άρσιν τού ίσχύον- 
τος άτοπου δι’ ου έπε-βάλλετο νά λειτουργήσουν πρώτον ώς κε- 
χωρισμένα τά φαρμακεία καί ύστερον νά έχουν δικαίωμα συττε- 
γάσεως.

Τέλος διά τής έπερχομένης μεταβολής, δ:' ής άπαιτείται 
γνωμοδότησις πρός τούτο τού Άνωτάτου ’Υγειονομικού Συμ
βουλίου, έπέρχεται ή έναρμόνισις πρός τήν ίσχύουσαν άπελευ- 
Δέρωσιν τού φαρμακευτικού έπαγγέλματος, επειδή κατά τήν 
προίσχύουσαν νομο-Δεσίαν καί ή χορήγησις τής άδειας' ϊδρύ- 
σεως τού φαρμακείου έτέλει ΰπό γνωμοδότησιν τού Άνωτάτου 
’Υγειονομικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ορίζονται, άφ’ ένός ότι 
τά συστεγαζόμενα φαρμακεία Δεωρούνται κεχωρισμένα έσ άπό- 
ψεως άριΔμού καί ϋποχρεούνται εις χωριστήν διημέρευσιν καί 
διανυκτερευσιν, άφ ετέρου δέ ότι έπί τών συστεγασμένων φαρ
μακείων, ές άπόώεως έμίαδού καί χώρων ισχύουν κατ' άρχήν 
αι διατάσεις τού Β. Δ/τος 675/1968 μέ έσαίρεσιν δυνατό
τητα συστεγάσεως νέου ϋπό ίδρυσιν φαρμακείου μετά ίδρυΔέν- 
τος καί λειτουργούντος ύπό τούς όρους καί πρεύπεΔέσεις τού 
προ τής ισχύος τού άνωτέρω Β. Δ/τος ίσχύσαντος νομικού 
κα-Δεστώτος.

Η έσαίρεσις αύτη έπεβλή-Δη έκ τών πραγμάτων έπειδή, 
πέραν τού κοινωνικού σκοπού. Εν έσυπηρετεί ή λειτουργία τού 
φαρμακείου δεν πρέπει νά παροράται καί τό γεγονός ότι άπο- 
"ϊλεί ταυτοχρόνως καί έμπορικήν έπιχείρησιν. ώς έκ τούτου 
οέ δέον νά παρεχητα; ευχέρεια εις τέκνα ή συζύγους οαρ-υ.α- 
κοποιών συστεγάσεως έπι τού αυτού καταστήματος ή ένεκα 
τής Δέσεως του. έδηαιοόργησεν ή-Δικούς καί έμπορικ.ούς Δε
σμούς μέ τό κοινόν.

Επί τού αρΔρου 9.

Διά τού αρΔρου τούτου δι’ ου άντικαΔίστανται α! ώς κά- 
τωΔ: έχουσαι διατάςεις τού άρ-Δρου 17 τού ΆΝ. 751/1937,
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Άρθρο·/ IT. To άρθρον 22 τού Νόμου 5607 ά/τ:καθί
σταται ώς εξής :

1. A;' άπο-φάσεως τού Υπουργού Κρατικές 'Υγιεινής καί 
Άντιλήψεως δύναται νά έπιτραπή ή πώλησις ένίων -φαρμά- 
κων καθοριζομένων έν τώ έκάστότε ίσχύοντι Διατάγματ: 
«περί πωλήσεως φαρμάκων εις ιατρούς εξασ/.οϋντας τό ϊατρι- 
•/.όν επάγγελμα εις μέρος, έν ώ δέν υπάρχει φαρμακείο·/ καί 
από το πλησιέστερον νομίμως λειτουργούν φαρμακείον απέχει 
πλέον των πέντε χιλιομέτρων, τής άποστάσεως υπολογιζόμε
νης από άκρου ε:ς άκρον των μερών.

2. Ή γραμμή καταμετρά,τέως δέον πά/τως ν' άκολουθήση 
τήν συνδέουσαν τά μέρη ταύτα συντομωτέραν αμαξιτήν οδόν 
ή μή ύπαρχούσης τοιαύτης συντομωτέραν ήμιονικήν καί ούχί 
ατραπούς ή δυσίάτους οδούς.

3. Ή άδεια αΰτη είναι προσωρινή καί ισχύει άποκλειστι- 
κώς καί μόνον, δ:’ ο μέρος κάτοικοί μανίμως καί έξ ασκεί νο
μίμως το έπάγγελμα αύτοϋ, ό ιατρός. Ή άδεια έκδίδεται έττί 
200δράχμου χαρτοσήμου.

4. Άπατα: α! χορηγηθείσαι εις ιατρούς βάσει προγενεστέ
ρων νόμων άδεια: πωλήσεως φαρμάκων, καταργοόνται, μετά 
έν έτος από τής δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμον.

Ή προθεσμία αΰτη δύναται νά παραταθή έζί εν είσέτι εξά
μηνο·/ διά Διατάγματος έκδοθησομένου προ τάζει τοό έζί τής 
Κρατικής Υγιεινής καί Άντιλήψεως 'Υπουργού.

5. Ή ί ον άμε: τοό ζαρό·/τ ος άρθρου χορηγούμενη άδεια πω
λήσεως φαρμάκων δέν παρέχει εις τον ιατρόν τό δικαίωμα 
τής σοστάσεως φαρμακείοι* ή τής έκτελέσεως συνταγών, πλήν 
τών διά Διαταγμάτων καθορισθησσμένων, άκυροόται όέ αυτο
δικαίως, ευθύς ώς ήθελε·/ ίδρυθή νομίμως φαρμακείον εις 
τον αυτόν τόπο·/ ένθα κατοικεί ό ιατρός ή εις μέρος κείμενον 
εις άζόστασιν μικροτέραν τών πέντε χιλιομέτρων άζό τής 
έδρας τοό ιατρού.

6. Ιατρός πωλών φάρμακα άνευ τής κατά τό παρόν άρ
θρον ζροβλεζομένης άσε:ας τιμωρείται διά προστίμου χίλίων 
μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών 2Γ άζοφάσεως τοό 'Υπουργού 
Κρατικής Υγιεινής καί ’Αντιλήψεως, μετά γ/ωμάτευσιν τοό
Ανώτατου 'Υγειονομικού Συμβουλίου, τροποποιούνται τά κριτή

ρια εζι τή βάσει τών όποιων είναι δυνατή ή χορήγησις άδειας 
πωλήσεως ενιων φαρμάκων εις ιατρούς καί έπαυξά/ονται αί 
κυρώσεις διά τους παραβάτας αυτού.

Συγκεκριμένως :
α) Αντί τής άποστάσεως τών πέντε χιλιομέτρων άζό τής 

έδρας τοό ιατρού, φαρμακείου, τίθεται άπόστασις είκοσι χι
λιομέτρων καί ύπό τόν όρον νά μή ύφίσταται τακτική συγκοι
νωνία διά τών συνήθων συγκοινωνιακών μέσων μεταξύ έδρας 
φαρμακείου και έδρας ιατρού λαμβανομένης όμως αυγχρόνως 
πρόνοιας δι ουδόλως εξυπηρετούμενα συγκοινωνιακώς μέρη 

f/ίξαρτήτως άποστάσεως. Τό μέτρον τούτο επιβάλλεται 
εκ δύο λόγων.

Πρώτον διότι μεταξύ τών σημερινών συγκοινωνιακών μέ
σων καί τών το ιού των τοό έτους 1932 καί 1937 ότε έθεσπί- 
σθησαν αί ά/τικαθιστάμε·/αι διατάξεις, ούδέ κάν σύγκρισις 
ουνατα: νά γίνη καί δεύτερον διότι γεννάται θέμα έπιβιώσεως 
J<*>v ήδη λειτουργούντων ή μέλλουν νά λειτουργήσουν εις τήν 
ύπαιθρον φαρμακείων διά τήν λειτουργίαν τών όποιων λαμβά- 
νοντα: ειδικά ευεργετικά μέτρα ώς προεξετέθησαν καί

£) ή συγκεκριμενοποίησή καί ή έπαύξησις τών κυρώσεων 
κατα παραβατών ιατρών έρχονται προς ένίσχυσιν τοό δευτέρου 
αιτιολογικοϋ σκέλους τού προηγουμένου εδαφίου, άλλά καί 
~?ος αποφυγήν έκμεταλλεύσεως λόγω ίδιου συμφέροντος.

Επί τοό άρθρου 10.
Δια τοό άρθρου τούτου αντικαθίστανται αί παράγραφοι 2 

τοό άρθρου 1 καί 3 τοό άρθρου 2 τοό Ν.Δ. 604/1970 έχόν- 
των όλοκλήρων τών άρθρων τούτων ώς κάτωθι :

Προτάσε: τοό Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφα- 
-ισαμεν καί διατάσσομεν :

“Αρθρον 1.

1. Εισαγωγείς φαρμάκων ίδρύοντες ή έχοντες ιδρύσει πρα
τήρια ή ύποαν.τ:προσωπε!ας ΰποχρεοϋντα: νά έχουν υπεύθυνον 
φαρμακοποιόν δι" έκαστον πρατήριο·/ ή ύποαντιπροσωπείαν μο- 
νον έφ' όσον εισάγουν καί πωλοΰν διά τών πρατήριων ή υπο- 
αντιπροσωπειών τούτων φάρμακα πλειόνων τού ενός παρα*;ω- 
γοϋ τής αλλοδαπής.

2. Βιομηχανία! τού εσωτερικού ίδρύουσα: ή έχουτα: ιδρύσει 
πρατήρια φαρμάκων ΰποχρεοϋντα! νά έχουν υπεύθυνον φαρμα
κοποιόν, δι" έκαστον τούτων, μόνον έφ' όσον πωλοΰν διά τού
των φάρμακα καί ετέρων βιομηχανιών τού εσωτερικού ή τοό 
έξωτερικοό.

3. Ή διάταξις τής παρ. 1 τοό άρθρου 8 τού Α.Ν. ο · Τ/ 
1968 «περί άπελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού καί 
συμπληρώσεως διατάξεών τινων τών φαρμακευτικής νομοθε- 
σίας, καταργείται.

Άρθρον 2.

Α! διατάξεις τού άρθρου 15 τού Ν. 5607/1932 «περί κω- 
δικοποιήσεως καί συμπληρώσεως τής φαρμακευτικής νομοθε
σίας» αντικαθίσταται ώς έξης :

___________ Άρθρον. 15________________:----------
«1. Εις Λουτροπόλεις. Τουριστικά Κέντρα ή άποκέντρους 

ή άπομεμονωμένας Κοινότητας ή οικισμούς, τής Χωράς, 
ένθα δεν λειτουργούν νομίμως φαρμακεία, επιτρέπεται όπως, 
δι’ άζοφάσεως τοό Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών προκει
μένη» περί τών περιοχών ’Αττικής καί Πειραιώς και του 
οικείου Νομάρχου, προκειμένου περί τών λοιπών περιοχών, 
δημοσιευόμενης έν περιλήψε: διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ- 
νήσεως. χορηγούνται άδειαι ίδρύσεως καί λειτουργίας παραρ
τημάτων' φαρμακείο^, εις φαρμακοποιούς έχοντας έν νομίμω 
λειτουργία1 φαρμακείο·/ έν οικισμοίς τοό αυτού ή ομόρου Νο
μού. Τοιαύται· άδειαι δένονται νά χορηγούνται διά τόν αυτόν 
οικισμόν εις πλείονας τοό ένός φαρμακοποιού.

2. Τά έν παραγράφω 1 τοό παρόντος άρθρου παραρτήματα 
φαρμακεία λειτουργούν ύπ’ ευθύνη -τοό φαρμακοποιού τού 
έχοντος τήν άδειαν φαρμακείου, ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι. εν 
αϋτο.ίς θά υπηρετούν άδειούχοι βοηθοί φαρμακείων. Ελλεί
ψει βοηθών φαρμακείου δένονται νά -υπηρετούν συνταξιούχο» 
φαρμακοποιοί ή φαρμακοποιοί μή δικαιούμενοι κατά τάς δ.σ
τάξεις τής παραγράφου 3 τού έδαφ. β' τού άρθρου 1 τού 
Α.Ν. 517/1968 άδειας ίδρύσεως φαρμακείου ή άναλήθεω; 
υπευθυνότητες φαρμακείου, φαρμακαποθήκης, εργοστασίου ή 
εργαστηρίου παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων ή συντα
ξιούχοι ιατροί.

3. Αί χορηγούμενα: διά τά παραρτήματα τούτα άδεια: ισχύ
ουν έπί διετίαν -/.αί έά/ ακόμη ήθελεν ίδσυθή φαρμακείο·/ εις 
τήν αυτήν λουτρόπολιν. τουριστικόν κέντρον ή Κοινότητα ή 
οικισμόν, έπιτρεπο,μένης τής παρατάσεως τής ισχύος τών ό/ς 
άνω άδειών διά τό αυτό χρονικόν διάστημα, έφ’ όσον δ-:ν ή-θε- 
/αν ίδρυθή φαρμακείον».

Καλύπτεται υφιστάμενον κενόν καί έπέρχετα» σύνδευις με
ταξύ παρστγωγής μεσολαβητών καί δυναμένων νά διαθέτουν 
πρός τό κοινό·/ φάρμακα.

Ή λήψις τού μέτρου τούτου έπεβλήθη έκ τής ανάγκης 
τών πραγμάτων καί τής πείρας έπειδή πολλάκις πσ/τοπώλαι 
έδωδιμοπώλαι. λαδέμποροι καί τυρέμπορο·! ενεργούν <·.- αντι
πρόσωποι ή ύποα/τιπρόσωποι εγχωρίων φαρμακοβιομηχανιών 
ή έχουν μετζβάλ/σι τούς αποθηκευτικούς χώρους τών ανωτέ
ρω καταστημάτων των- καί εις πρατήρ-α έναποθέσοως καί 
πωλήσεως φαρμάκων, ενδιαφερόμενοι, ^ώς είναι φυσικόν, μάλ
λον διά τήν έξυπηρέάησιν τοΰ Κερδώου Έρμου, ή διά τό κοι
νόν, ταύτα δέ πά/τα έπειδή δε·/' ύφίστσ/ται ή μάλλον ύφι- 
στα·/το. διατάξεις, αίτινες άντικατεστάθησαν διά τών ά/τι- 
καθισταμένων, πρός αποτροπήν καί κολασμόν τών το.ούτων 
ατόμων.
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Πέραν όμως τών ανωτέρω καί έξ irco σττουϊαίον είναι τό 
ότι ί'.ά τής όεσκίνομένης ϋκοχρεώσεως. όά καραχ/εόή ϊυνα- 
τότης έξευρέσεως εργασίας είς έκιστήμονας μη έκιόυμο'ύντας 
ή μη ουναμένους νά ί Τρύσουν ραρ/χ/.εία η ρ α ρ μ χ/.ατοSή'/.ας.

Τέλος έιά τής άντικαταστααεως τής καρ. 3 ττΰ ap-Spor; - 
τοΰ.Χ.Α. 604/1973 αίρετα; υφιστάμενον άντικινητρον ίορύ- 
σεως φαρμακείου ε!ς άκουεμι/νωμένα ή τουριστικά μέρη εις 
τα όττ&ΐα λειτουργεί καράρτημα ραρμσκειου.

Βττε τοΰ άρ-ύρου 11.
Διά τής καραγράφου 1 αύτοΰ αίρεται cryιουργηόείσα εν 

τή κράξε: άντι-όεσις ήτις συνίσταται εις το ότ: τίόετα: ύκό 
την κρίττιν τού Κρατ κ:5 Εργαστηρίου Ελέγχου φαρμάκων 
ή λήψ.ς ϊιοικητικών μέτρων οργίων Εκιόεωρητών τοΰ 
'Υκουργείου Κοι-Λωνικών 'Υ.τηρε-σιών είς την άρμοϊιέτητα των 
όκοίων έλεγχον ύκάγεται καί τούτο.

Ή καράγραφος 2 ακοτελεί χυμκλήρωσιν ύριστα/ένης άντι- 
στοίχου ίιατάξεως τοΰ αρόρτυ 10 τού Ν.Α. 411 1/1960 ό.ε- 
στίζεται οέ κρός άρχ.ν κάσης αμφιβολίας ώς ττρτ,ς το ύψος 

'/ρήμ2 Ϊιό r/.ητικών yr.-ρώσεων y.a;κροίλεκιομενων
εναρμονίζεται με τά σημερινά :ε:ουένα έκειοή μετά την γε- 
νομένην άνακροσαρμογήν τον έτους 1933 κάσα: a! κρό αυτής 
κροβλεκόμεναι ώς ανωτέρω κυρώσε-ς άκώλεσαν τα; νόημα 
(λ.χ. κύρωσις 1.000 ϊρχ. ισχύει ϊιά 1 ϊραχμήν).

At* ·ής, καραγραρου 3 α'.ρετα; υρισταμ.ένη ίμφισβήτηαις 
ητ;ς κολλάκις έϊημιούργησε κρτβλήματα εις την Αιοίκησ-ν
y.at έκέρχεται έναρμόνιτις κ;ός ίοόείσαν σχετικήν έοχτ.νείαν 

*____  < ' '· * · ' ·

Τέλος ;;α των καραγρ-αοω·.
μεν λαμβάνετα: κρόνεια

4 y.a: 5 τού άσόσου τούτου τοΓ * . ®, ,
5;' ψ(3:κήν κατηγορίαν . Ελλήνων 

ύκηκέων καί ομογενών το οε τίόεται εΓς ακόμη κεριοριστικός 
φραγμός εις την οιακίνησιν ναρκωτικών φαρμάκων.

Εκ! τοΰ άρόρου 12.

, ^ι® -i'·* ομόρου τουτου και ττρος άκορυγήν τταραλλήλου 
ιτχυος ϊ.ατακεων η συγχυσεως. λαμβανετα: ττρόνο'.α καταο- 
γήσεως κασών τών άντιτιόεμένων εις νέματα ρυόμιζέυ ενα 
ϋττο τοΰ καρόντος νόμου.

Έττί τού άρόρτυ 13.

_ -^ίβ rc'v άρθρου τουτου ορίζεται ή έναρξις ίχμύος τοΰ κα- 
ρόντος νόμου.

Έν Αόήναις τή 4 Φεβρουάριου 1970 
Ο εκι τών Κοινωνικών Υκηρεσιών Ύκουχός

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΑΙ Π .ΑΛΑ ΙΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 3001/1928
Aρ-Spov 31. Μέλη εκ τών έχόντων ό:καίωμα ψήρου μή λα- 

βέντα άΪ!κα;ολογήτως μέρος είς οίαν-ήττοτε τών ύττό τοΰ ττα- 
ροντος νομού κροβ/.ετομενων ττρος εκλογήν τυνεορ'.άτεων τοΰ 
Συλλόγου τιμωροΰντα; ττε:-5αρ·/:κώς τουλάμμοτον ό;ά ττροχτί- 
μου.

ττέντε τοϋλάμιττον Φαρμακευτικοί Σύλλογο; τοΰ Κράτους. Αία 
τάς ττροτάτε;ς κερί έκτακτου τυνεϊρ:άτεως Icy^ooo'.v α; χχε- 
τ;καί ί:ατάττε:ς τοΰ άρόρου 11.

Άρόρον 37. Α;α τάς κροτκλητε:ς είς αυνεϊρίαν ίχ/ύουτίν 
ο;ατάαε:ς τοΰ άρόρου 12. όέον όμως αυτα: νά άττοττέλλωντα: 
ένα τοϋλάγιττον μήνα ττρό τής ουνεϊρ'.άτεως. Μέ/.η τού Π ανε/ν- 
ληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κωλυόυενα νά ττρο-έλόω- 
α;ν είς τήν ουνείρίαχ.ν οφείλουν νά καταττήαωτ: τούτο εγ
καίρως γνωττόν είς τό Α;ο:κητ:κόν Συμβούλ'ον τοΰ οικείου 
Συλλόγου το όκοίον οφείλε: τότε νά καλέτη τά ά-.ακληρωμα- 
τ;κά μέλη νά μεταίώχ.ν είς τήν χυνεβρ:αν τοΰ Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ινωλυομένων καί τούτων, ο οικείος 
Σύλλογος ϊύνατα; νά άναόέχη τήν ά-;τ;κρο-ώκευ-;ν αύτοΰ είς 
άλλα μέλη του ή είς ραρμχ/.οττοίοός εγκατεττημένους έν Ά
φηνα: ς ή είς έτερα μέλη τοΰ Πανελληνίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου. "Εκαατος τών άνω άντικροτωκων οέν ϊύνατα: νά 
έχη κλέον τών ϊύο ψήφων.

Α.ΧΤ. 1384/1938
Άρόρον 17. Τό άρόρον 46 τοΰ Νόμου 560;7 άντικαόίστα- 

τα: ώς έςής:
Συν:οτατα: ϊ:ά τήν όλην Έκ:κρατε:αν είς Πανελλήνιος 

Φαρμακευτικός Σύλλογος, είς τον όκοίον μετέχουχ.ν ύκοχρεω- 
τ:κώς ϊι’ άντικροαώκων κά/τες οί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. 
Οί άντεκρόαωκοι. ουτοι. άκοτελοΰντες. μέλη τοΰ Π ανελληνίρυ 
Φαρμακευτικού Συλλόγου εκλέγονται κατά τήν έαής άναλο- 
γίαν:

Σύλλογο: άκοτελούμενο: έα όλιγωτέρων τών ϊέκα κέντε με
λών έκλεγουτιν ένα άντικρότωκον. Σύλλογοι άριόχοΰντες μέ
λη άνω τών ϊέκα κέντε έκλέγουαι ϊιά τά έκί κλέον τών 15 
μελών ένα ά/τικρότωκον άνά μίαν είκοτικεντάϊα μελών ή 
κλάτμα ταύτης. ότα; τούτο ϋπερβαίνη τά οώοεκα μέλη. Αι’ 
εκαατο·; τών άντικροτώκων τούτων όά έκλέγηται καί εις άνα- 
κληρωτής.

Έκαττος Σύλλογος εκλέγει τούς κατά τό ανωτέρω έϊά- 
φιον άντικροαώκους του, ώς καί τους άνακληρωτάς αυτών 
κατά τήν χυνέλευσιν τών άρχαιρεαιών του ϊιά μίαν κενταετίαν.

Άρόρον 18. Τό άρόρον 51 τού Νόμου 3601 άντικαόίατα- 
ται ώς έρής:

1. Ό Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος άκοτε/.εί 
ίϊιον νομικόν κρότωκον, έϊρεύε: ϊε έν Άόήναις καί ϊιοικείται 
ΰκό έ'νοεκαμελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου άκοτελουμένου ές 
ένός Προέϊρου. ένός Άντικροέϊρου, ενός Γραςχματέως. ενός 
Ταμίου καί έκτά συμβούλων.

Ή όητεία τού Συμβουλίου τούτου είναι τετραετής, τά οέ 
έκτά τουλάχιστον μέλη αύτοΰ οέον νά έκλέγωντα: μεταξύ τών 
ραρμακοκοιών τών Συλλόγων Άόηνών καί Πειραιώς.

2. Τά έκτος τής Έκαρχίας Αττικής εγκατεστημένα μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κροσερχόμενα είς τάς συνείριά- 
σεις λαμβάνουτι τά όϊοικορικά αύτών έξοοα. άτινα ίαρύνουσ: 
τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

ΣΧΕΑΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Τό Πειόαρχικόν Συμβούλιον 

αυτού χυνεορίασιν νά ένεργήτη 
άοικαιολογήτως άκουσιασά'/των

υκοχρεοΰτα: κατά τήν κρώτην 
τη/ κε:-5αρχικήν ϊίωξιν τών 
καί νά καλέτη αυτούς κρός

ακο/.ογιαν. το ακοτε/.εχμα οε τής οιωτεως οφείλει V αναν.οι- 
νώτη έντός τριμήνου είς τον Πρόεορον τοΰ ’Ανώτατου Πει
θαρχικού Συμβουλίου.

Ν. 3601/1928
Άρίρον 56. Ό Π ανελλήνιος Φαρμακευτικός 

-υνεϊριάζε: τακτικώς μέν :ίς τοΰ έτους, εκτάκτως 
κρίνη τούτο άναγκαίον τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τι,η ή τακτική τυνέλευτις. Εκίτης έκτακτος συνεί, 
νεται όταν ζητήτη τούτο το 1/10 τουλάχιστον τών

:ε οσάκις 
ή άκορα- 
ρίασις γ:-
με/.ων η

τροκοκοιήσεως ϊιατάξεών τινων 
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.

Άρόρον 1.

’Αντικρέσωκο: είς τόν Πανελλήνιον 
Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

1. Αντικρέσωκο: είς τόν Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν 
Σύλλογον (Π.Φ.Σ.) είναι ο: κατέκιν εκλογής ά-/αοεικνυέμε- 
ν:ι καρ έκαστου Φαρμακευτικού Συλλόγου κρός τόν σκοκόν 
τούτον έκ τών μελών αύτοΰ. οιτινες καί άκοτελούν τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τοΰ Π ανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.


