
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί εθελοντικές παραμονής έν
τώ Στρατω ύπηρετούντων πτυχιούχεον ’Ιατρικής».

Πηός τήι· Βουλήν Ίων Ελλήνων
1. Κατά την διάρκειαν της Γενικής Έπιστρατεύσεως, 

της κηρυχθείσης τήν 20ήν Ιουλίου 1974, διαπιστώθησαν 
άδυναμίαι τινές, εις 5,τι αφόρα την έπάνδρωσιν των Μονά
δων 'Υγειονομικού, δι’ έξειδικευμένων ιατρών. Αί ελλείψεις 
αύται αφορούν κυρίως εις τάς ειδικότητας των χειρουργών 
καί τών άναισθησιολόγων. ’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν 
ή πρόσκλ.ησις υπό τα όπλα ’Ιατρών μεγάλης ηλικίας.

2. Έκ της μελέτης τοϋ ύπ’ όψιν προβλήματος διεπιστώθη 
ότι τό πλεϊστον τών Μονίμων ’Αξιωματικών 'Υγειονομικού 
άποφεύγουν τήν έξειδίκευσίν των, ώς Χειρουργών καί 
άναισθησιολόγων. Άνάλογον φαινόμενον παρατηρεΐται καί 
εις τούς ίδιώτας ιατρούς, παρ’ ώ» κυρίως αντλείται, έν 
καιρώ έπιστρατεύσεως, τό ιατρικόν δυναμικόν τοϋ Στρατοϋ.

3. Τό πρόβλημα τών ελλείψεων εις κρίσιμους ειδικότητας 
τών · Μονίμων ’Αξιωματικών 'Υγειονομικού (’Ιατρών), 
μελεταται υπό τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης, πλήν 
όμως έκτιμαται ότι τα μελετώμενα μέτρα θά αποδώσουν 
μετά παρέλευσιν μακροϋ χρόνου. ’Εκτός τούτου ικανόν 
ποσοστόν τών έπιστρατευτικών άναγκών εις έξειδικευμέ- 
νους ’Ιατρούς δέον νά καλύπτηται ύπό ιδιωτών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ,

4. Τό παρόν σχέδιον Νόμου σκοπεί εις την παροχήν τών 
καταλλήλων κινήτρων προς τούς ύπηρετοϋντας τήν θητείαν 
των πτυχιούχους της Ιατρικής, Γνα κατά τήν διάρκειαν

. της έν τώ Στρατω υπηρεσίας των άποκτήσουν τάς ειδικό
τητας χειρουργού καί άναισθησιολόγου καί έν συνεχεία 
υπηρετήσουν έπί μικρόν χρονικόν διάστημα, ι πλέον της 
θητείας των, προς κάλ.υψιν τών υφισταμένων άναγκών.

Τό όλον σύστημα στηρίζεται έπί έθελοντικής βάσεως 
διά της παροχής κινήτρων ύπό τοϋ Κράτους καί τής άνα- 
λήψεως ύποχρεώσεών τινων ύπό τών έπιθυμούντων νά 
υπαχθούν εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου.

5. Αεπτομερέστερον διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου
Νόμου καθορίζονται τά κάτωθι : *

/

α) Λιά τοϋ άρθρου 1.
(1) Παρέχεται ή δυνατότης εις τον Υπουργόν ’Εθνικής 

Αμύνης, όπως έγκρίνη τήν έθελοντικήν παραμονήν, μετά
την λήςιν τών στρατιωτικών των ύποχρεώσεών, τών ύπηρε- 
τουντων πτυχιούχων ’Ιατρικής, τών έπιθυμούντων όπως 
άποκτήσουν, μερίμνη τής Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας, τάς 
ειδικότητας τοϋ χειρουργού καί άναισθησιολ,όγου.

(2) Έκ τής διατυπώσεως τοϋ άρθρου τούτου προκύπτει 
σαφώς ότι ή πέραν τής θητείας παραμονή εις τάς τάξεις 
τοϋ Στρατοϋ είναι έθελ.οντική.

β) Διά τοϋ άρθρου 2.
(1) Καθορίζεται ό τρόπος καθ’ δν θά συνάπτεται ή 

συμβασις μεταξύ τών έπιθυμούντων νά ύπαχθοΰν εις τάς 
διατάξεις τοϋ Νόμου καί τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής Άμύ-
νΤ;ξ· , · * · . - 

' ’ (2) Παρέχεται ή ευχέρεια εις τήν 'Υττηρεσίαν νά έπιλέγη
αναλ.όγως, τών ύφισταμένων καί έκτιμωμένων άναγκών, 
τον εκαστοτε έπιθυμητόν άριθμον πτυχιούχων ιατρών, 
οίτινες θά ύπαχθοΰν εις τάς διατάξεις τοϋ Νόμου.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3.
(1) Καθορίζονται αί ύποχρεώσεις, τάς οποίας άνα- 

λαμβανουν οι έπιθυμοϋντες νά άποκτήσουν τάς ειδικότητας

χειρουργού καί άναισθησιολ.όγου κατά τήν διάρκειαν τής 
έν τώ Στρατω ύπηρετήσεως.

(2) Παρέχεται ή δυνατότης εις τήν 'Υπηρεσίαν νά δια
κόπτη τήν άνειλ.ημμένην ύποχρέωσιν καί νά άπολύη έκ 
τών τάξεων τοϋ Στρατοϋ, έφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τάς 
στρατιωτικάς των ύποχρεώσεις, τούς κρινομένους άκα- 
ταλλήλους τόσον διά τήν ειδικότητα, εις ήν έξειδικεύονται, 
όσον καί διά τήν έν τώ Στρατω έν γένει παραμονήν των.

'Ωσαύτως παρέχεται ή δυνατότης διακοπής τής ανει
λημμένης ύποχρεώσεως διά λόγους υγείας.

(3) Παρέχεται, τέλος, ή ευχέρεια εις τον 'Υπουργόν 
’Εθνικής ’Αμύνης νά παρατείνη κατά 1 έως 2 έτη τήν 
άνειλημμένην ύποχρέωσιν ύπό τών ιατρών καί κατόπιν 
,έπιθυμίας τούτων, έκφραζομένης δΓ ύπευθύνου δηλ.ώσεως.

ϊ) Δ:ά ,τοΰ άρθρου 4.
(1) Καθορίζονται τά παρεχόμενα ευεργετήματα εις τούς 

άναλαμβάνοντας τάς υποχρεώσεις τοϋ προηγουμένου άρθρου, 
ώς καί ό χρόνος καθ’ όν θά άρχεται ή έξειδίκευσις έκάστου. 
'Η έξειδίκευσις αυτή θά λαμβάνη χώραν εις νοσοκομεία 
(στρατιωτικά ή πολιτικά), έχοντα τήν δυνατότητα έξει- 
δικεύσεως ιατρών καί εις τά όποια θά άποστέλλωνται

-ύπ’ όψιν πτυχιοϋχοι ’Ιατρικής μερίμνη τής -'Υπηρεσίας.
(2) Ή έναρξις τής έξειδικεύσεως θά είναι δυνατή εις 

οίονδήποτε χρόνον κατά τήν διάρκειαν τής θητείας, καί 
έν πάση περιπτώσει μετά τό πέρας τοϋ πρώτου κύκλ,ου 
έκπαιδεύσεως τών οπλιτών καί- τών ’Εφέδρων ’Αξιωματι
κών άντιστοίχως.

(3) Τά παρεχόμενα κίνητρα έκτιμώνται, ώς ικανοποιη
τικά καί ικανά νά συμβάλλουν εις τήν έπίτευξιν τοϋ σκοπού 
τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου.

■ ε) Διά τοϋ άρθρου 5. .
/

’Εξουσιοδοτείται ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας όπως 
καθορίζη διά Διατάγματος καί, έτέρας ειδικότητας, πλέον 

. τών ύπό τοϋ προτεινομένου Νόμου καθοριζομένων, εις άς 
θά δύνανται νά έξειδικεύωνται ύπηρετοϋντες πτυχιοϋχοι 
’Ιατρικής, ύπό τάς αΰτάς προϋποθέσεις. Τούτο έκρίθη 
σκόπιμον, ίνα καταστη δυνατή ή άντιμετώπισις μελλ.ον- 
τικώς καί έτέρων συναφών έλλ.είψεων, άνευ ψηφίσεως ετέ
ρου νόμου. 'Ωσαύτως παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά 
Προεδρικών Διαταγμάτων έφαρμόζωνται αί διατάξεις τοϋ 
παρόντος Νόμου καί ύπό τών.έτέρων Κλάδων τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων, έφ’ όσον ήθελον προκόψει άνάλογοι ύπη- 
ρεσιακαί άνάγκαι. ν

στ) Διά τοϋ άρθρου 6.
’Εξουσιοδοτείται ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης νά ρύθ

μιση, δι’ άποφάσεώς του τά εΐδικώτερα θέματα καί τάς 
αναγκαίας λεπτομέρειας έφχρμογής τοϋ προτεινομένου 
σχεδίου Νόμου.

ζ) Καθορίζεται έπακριίώς ή έννοια τοϋ όρου «θητεία» 
πρός αποφυγήν παρερμηνείας "·εν τή εφαρμογή τοΰ Νόμου. ν

6. Έφ’ ώ ύποίάλλετα: τό παρόν σχέέιον Νόμου, ουτινος 
παραν.αλοϋμεν τήν εγαρισιν.

Έν Αθήνα:ς τή 3 Μαΐου 1977

Ό 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης 
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