
Σε σχέδιο νόμου «περί υγειονομικής περίθαλψης μελών 
οικογενειών μερικών κατηγοριών οπλιτών πού υπη
ρετούν στ'ις Ένοπλες Δυνάμεις». ;

Προς τη Βουλή των ΈλληΤων

Ί. Μέχρι τώρα δεν καλύπτεται νομοθετικά ή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη οικογένειας τών οικο
νομικά ασθενέστερων ΰπηρετούντων οπλιτών.

2. Τά μέλη~οΐκογένειάς τους, -π-ού-θά^ικαιούνται περί
θαλψης είναι : ' · —

. οι) Σύζυγος.__ _-·. "
β) Τέκνα. ■ ,. * —
γ) Προστατεσομενοι γονείς ανίκανοι γιά εργασία, 
δ) “Αγαμοι άδελφοί ή άδελφές-ανίκανοι γιά εργασία.
3. Μέ το συνημμένο νομοσχέδιο επιδιώκεται ή παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης, μέ δαπάνη τόΰ Δημοσίου στά 
μέλη οικογένειας τών άνωτέρω οπλιτών. Αυτά θά δικαιούνται 
περίθαλψης έφ’ όσ<^ :

α) Οί μηνιαίες πρόσοδοι σέ είδος ή σέ-χρήμα τού οπλί
του καί τών μελών τής οίκογένειάς του,'ή όταν πρόκειται 
γιά άγαμους οπλίτες αύτοΰ καί τών μελών τής πατρικής του 
οικογένειας, δεν υπερβαίνουν τό~κατώτ'εροΤίρ ιο_τής μηνιαίας 
σύνταξης πού παρέχεται άπό το "Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων, άθροιστικά λαμβανόμενες. ~ „· ,ι

4. Σάν οικονομική προϋπόθεση γιά τήν παροχή περί- ^ 
θαλψης τέθηκε τό κατώτερο όριο σύνταξης τού 'Ιδρύματος 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, άφ’ ενός - μέν_ διότι το ποσό 
αύτο έκτιμήθηκε . σάν το πλε .ν- -ρεαλιστικό μέ τις 
σημερινές οικονομικές .συνθήκες άφ’ ετέρου δέ γιά- νά 
προσαρμόζεται αυτόματα στο μέλλον 1 . -'V.’i..-::

5. 'Η υγειονομική περίθαλψη θά περιλαμβάνει : ·. γ
α) Νοσηλεία στο σπίτι καί στο* ιατρείο. ψψ· " 
β) ’Εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων καί ειδικών-1 θε

ραπειών. “«Vij/'·*: ·ί-«Οϊ.
..γ) ’Επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία. ' ·'

δ) Νοσοκομειακή εκτός τής νοσηλείας σέ Ιδιωτικές ' κλι
νικές καί στό εξωτερικό. ή

στ) Τοκετό. _ - ’ γ ; ·“ ' ,
6. Γιά τούς λόγους αυτούς σάς υποβάλλουμε' τό υπόψή 

σχέδιο νόμου καί παρακαλούμε γιά τήν ψήφισή του. ·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ί. Τής συζύγου, ή άν πρόκειται γιά γυναίκες τού συζύγου 
έφόσον αυτός είναι άνίκανος γιά άσκηση βιοποριστικού επαγ
γέλματος πού ή άνικανότητά τους _ βεβαιώνεται μέ γνωμά
τευση της Επιτροπής Απαλλαγών της περιοχής τού τόπου 
κατοικίας του.

2. Τών γνήσιων, τών νομιμοποιηθέντων -μέ έπιγενόμενο 
γάμο, ή τών άναγνωρισθέντων εκούσια ή μέ δικαστική 
άπόφαση τέκνων καθώς καί τών έξώγαμων τέκνων τών 
γυναικών οπλιτών.

3. Τών φυσικών ή θετών γονέων, έφόσον είναι άνίκανοι 
γιά άσκηση βιοποριστικού έπαγγέλματος πού ή άνικανό-
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έχει χαρακτηρισθεϊ υπόχρεος μειωμένης θητείας γιά οικο
γενειακούς λόγους.

4. Τών άδελφών, πού είναι άγαμοι καί ανίκανοι γιά 
άσκηση βιοποριστικού έπαγγέλματος καί πού ή άνικανό
τητά τους βεβαιώνεται μέ γνωμάτευση τών ’Επιτροπών 
Απαλλαγών τής περιοχής τού τόπου κατοικίας τους έφόσον 

ό οπλίτης έχει χαρακτηρισθεϊ γιά λόγους οικογενειακούς 
ύπόχρεος μειωμένες θητείας.

“Αρθρο 2.
Προϋποθέσεις παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Οί προϋποθέσεις γιά τήν παροχή στούς δικαιούχους ύγειο- 
'■ νομικής περίθαλψης είναι:

. . α) Νά μή δικαιούνται άσφάλιση άπό άλλον ασφαλιστικό 
ύ φορέα. . χ· ν .. ;

.. β) Οί μηνιαίες πρόσοδοι άπό όποιαδήποτε πηγή τού 
οπλίτη τής συζύγου καί τών τέκνων, προκειμένου γιά. 
τις περιπτώσεις τών παραγράφων 1 καί 2 τού άρθρου 1 
ή τών γονέων καί τών άδελφών τού οπλίτη γιά τις περιπτώ- 

Λ σεις τών-παραγράφων 3 καί 4, αθροιστικά λαμβανόμενες, νά 
: μή υπερβαίνουν τό κατώτατο όριο τής μηνιαίας σύνταξης πού 
-‘ παρέχεται άπό τό "Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί 

πού καθορίζεται μέ βάση τον έλάχιστο αριθμό ήμερομισθίων 
άσφάλισης τού μισθωτού.

. Άρθρο 3. V. .-ν-
Περιεχόμενο υγειονομικής περίθαλψης. ;

*Η υγειονομική περίθαλψη πού παρέχεται σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις τού παρόντος περιλαμβάνει :

~ . 1. Τήν .νοσηλεία στήν οικία καί στό ιατρείο. '·
2. Τις παρακλινικές εξετάσεις καί τις ειδικές θεραπείες.
3. Τήν οδοντιατρική μόνο γιά έπείγουσες περιπτώσεις

θεραπευτικής, άποκλειόμενης τής προσθετικής καί ορθοδο
ντικής. . έ , .

ί 4. Τήν φαρμακευτική.
5. Τήν νοσοκομειακή νοσηλεία σάν εσωτερικοί ή έξω- 

- τερικοί άσθενεΐς άποκλειόμενης τής νοσηλείας σέ ιδιωτικές 
. κλινικές ή στό έξωτερικό.

6. Τόν τοκετό. ! -;. .· ί - · 1 - .

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
‘Υγειονομική περίθαλψη μελών οικογένειας, μερικών κα

τηγοριών ΰπηρετούντων οπλιτών

Άρθρο 1.
Δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης. ...

Τό δημόσιο ύποχρεούται στήν παροχή υγειονομικής περί
θαλψης στά κατωτέρω μέλη τής οικογένειας τών κληρωτών 
όποιασδήποτε κατηγορίας άνδρών καί γυναικών όπλιτών, 
οί όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις καί οί όποιοι 
κατά τή διάρκεια τής στράτευσής τους συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις τού έπόμενου άρθρου.

Άρθρο 4.
Δαπάνες περίθαλψης.'

Οί κατά τό άρθρο 1 δικαιούχοι δέν συμμετέχουν στις 
δαπάνες πού προκύπτουν άπό τήν παρεχόμενη μέ τις δια
τάξεις τού παρόντος υγειονομική περίθαλψη.

, _ Άρθρο 5.
Μέ κοινή άπόφαση τών 'Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης, 

Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, καθορίζονται :
1. Ή διαδικασία γιά τήν παροχή τής ύγειονομικής περί

θαλψης.
2. Τά δικαιολογητικά καί οί λεπτομέρειες γιά τήν άναγνώ-

ριση τών δαπανών περίθαλψης. 1 .


