
’Επί τής προτάσεως Νόμου «Περί άντχκατχστάσεως της 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 του Ν.Δ. 2592/1953 «περί 
όργχνώσεως της ’Ιατρικής Άντιλήψεως».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λιά τοϋ άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 2592/1953 ωρισΟη οτι 

οί ΔιευΟυνταΙ Κλινικών τών ύπαγομένων εις τό Διά
ταγμα τοΰτο Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, ως και οι ιοιώται 
ιατροί οί οριζόμενοι ύπό τοϋ Περιφερειακού Συμβουλίου 
’Ιατρικής Άντιλήψεως κατόπιν Γνωματευσεως τοϋ οικείου 
’Ιατρικού Συλλόγου δύνκντχι νά νοσηλεύουν εις τα 'Ιδρύ
ματα ταΰτα άσθενεΐς τής ιδιωτικής των πελατείας, επί 
καταβολή ύπό τών άσθενών έκτος τών κεκανονισμένων 
νοσηλειών καί ειδικής άμοιβής υπέρ τοϋ ίατροϋ.

Διά τής παραγράφου 3 τοϋ. άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 3623/ 
1956 ώρίσθη όμως ότι εις τούς Διευθυντάς, Έπιμελητάς 
καί ειδικευμένους Βοηθούς Κλινικών καί Εργαστηρίων τών 
Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων τοϋ Ν.Δ. 2592/1953, τα όποια 
διαθέτουν κλίνας Λ' καί Β' θέσεως έπί πληρωμή δύναται 
νά έπιτρχπή ή καταβολή ιδιαιτέρας άμοιβής έκ μέρους τών 
νοσηλευομένων εις τάς ώς άνω θέσεις, καθοριζομένης δι’ 
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Διά 
τής αυτής άποφάσεως δύναται νά έπιτραπή εις έπιστημο- 
νικούς συνεργάτας τών Κλινικών έχοντας τον τίτλον τοϋ 
Εκτάκτου Καθηγητοΰ ή Ύφηγητοϋ Πανεπιστημίου όπως 
νοσηλεύουν άσθενεΐς τής ΐδιωτικήςτ ων πελατείας εις κλίνας 
Α' καί Β' θέσεως. Τά τής άμοιβής αύτών τοϋ τρόπου κατα
βολής ώς καί ό άριθμός τούτων δι’ έκάστην κλινικήν έπρό- 
κειτο νά όρισθή δι’ 'Υπουργικής Άποφάσεως. Έν συνεχεία 
διά τοϋ άρθρου 13 τοϋ· Ν.Δ. 3623/1956 ώρίσθη όγι πάσα 
διάταξις άντικειμένη εις τάς διατάξεις αύτοϋ τοϋ Νομο
σχεδίου καταργεΐται. ' -

Συνακολούθως τούτοις μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
Ν.Δ. 3623/56 έν άρθρω 5 τοϋ οποίου έρρυθμίσθη έκ νέου τό_ 
ζήτημα τής ιδιωτικής πελατείας τών ιατρών εις τά υπαγό
μενα είς τό Ν.Δ. 2592/1953 Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα κα- 
τηργήθη ή διάταξις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ 
Ν.Δ. 2592/1953 καί δεν είναι πλέον δυνατόν νά έπιτραπή 
εις ίδιώτας ιατρούς ή νοσηλεία τής ιδιωτικής αύτών πε
λατείας είς τά Νοσηλευτικά Ίδράματα ταϋτα έκτος έάν ού- 
τοι είναι ’Επιστημονικοί Συνεργάται τούτων, έχοντες 
ταυτοχρόνως καί τον τίτλον τοϋ έκτάκτου Καθηγητοΰ 
ή 'Υφηγητοϋ Πανεπιστημίου. Τά άνωτέρω έδέχθη καί τό 
Συμβούλιον τής Επικράτειας διά τής ύπ’ άριθμ 3532/ 
1976 άποφάσεώς του (Τμήμα Α').

Δοθέντος ότι έλάχιστοι “Εκτακτοι Καθηγηταί ή 'Υφη- 
γηταί Πανεπιστημίου άσκοϋν τό ιατρικόν έπάγγελμα έν 
τή Επαρχία, οτι σαφής θά είναι ή οίκονομική ώφέλεια τοϋ 
δημοσίου έκ τής καταβολής τών νοσηλειών είς αύτό ύπό 
τής ιδιωτικής πελατείας τών ιατρών .τής ’Επαρχίας, ότι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τοιουτοτρόπως όπου τοϋτο καθίσταται δυνατόν θά επέρχεται 
άποσυμφόρησις τών Νοσοκομείων, τών Αθηνών, Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης, οτι θά άποφεύγεται ή ίδρυσις ’Ιδιωτικών 
Κλινικών, αί όποΐαι επόμενον είναι νά μή παρέχουν όλα τά 
μέσα επιστημονικής νοσηλείας, προτείνω όπως διά καταλ
λήλου συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 2592/1953 δύνχνττι ί- 
διώται ιατροί μή έχοντες τον τίτλον τοϋ Έκτάκτου Καθη- 
γητοϋ ή Ύφηγητοϋ Πανεπιστημίου νά νοσηλεύουν τήν 
ιδιωτικήν των πελατείαν είς Νοσηλευτικά Ιδρύματα υπα
γόμενα είς τό Ν.Δ. 2592/53, έκτος Αθηνών, Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης κατά τά εϊδικώτερον καθορισθησόμενα δι’ 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

'Η ύπό κρισιν πρότασις Νόμου είχεν έπανυποβληθή ύπ’ 
έμοΰ καί είς τήν προγενεστέραν Βουλήν.

Τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους όμως διά τοϋ ύπό 
στοιχεία 6782/20/25.1.1977 έγγράφου του άπήντησε ότι 
δέν συμφωνεί είς τήν προώθησιν τοϋ θέματος διότι, «δη- 
μιουργειται όφελος ύπέρ τρίτων». 'Η δικαιολογία αυτή ούσα 
άντκτυνταγματική είναι άνεπαρκής καί μή νόμιμος δι’ ό 
καί έπανυποβάλλω τήν παροϋσαν πρότασιν Νόμου.

Έν Άθήναις τή 5 Μαίου 1978 
- 'Ο Προτείνων Βουλευτής

ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ ·
Περί άντικχταστάσεως τής παραγράφου. 2 τοϋ άρθρου 9

τοϋ Ν.Δ. 2592/1953 «περί δργανώσεως τής ’Ιατρικής
Άντιλήψεως». *·
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~ Άρθρον μόνον

Νοσηλεία άσθενών είς Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/ 
53 ύπό ιδιωτών Ιατρών. . · .

1. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών δρίζονται, τή προτάσει τών οικείων Διοικητικών Συμ
βουλίων, Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα έκ τών ύπαγομένων είς 
τήν ρύθμισιν τοϋ Ν.Δ. 2592/1953, έκτος Αθηνών, Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης είς τά όποια, έφ’ όσον ύπάρχει δυνατότης, 
δύνανται ίδιώται ιατροί μή έχοντες τόν τίτλον τοϋ ’Εκτά
κτου Καθηγητοΰ ή 'Υφηγητοϋ Πανεπιστημίου νά νοσηλεύουν 
άσθενεΐς τής ιδιωτικής των πελατείας.

2. Οί κατά τήν προηγουμένήν παράγραφον νοσηλευό
μενοι άσθενεΐς ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν έκτός τών 
νοσηλειών τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος τιμολογίου καί ειδικής 
άμοιβής ύπερ τοϋ ιδιώτου ίατροϋ.

Τό δψος τής άμοιβής ταύτης ώς καί πάσα λεπτομέρεια 
έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου καθορι- 
σθήσονται δι’ 'Υπουργικής άποφάσεως.

Έν Άθήναις τή 5 Μαίου 1978 
'Ο Προτείνων Βουλευτής

ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ


