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Επί σχεδίου νόμου ύγει;'ον:μ:κής περιθαλψ εως τών στρα
τιωτικών /.α: τών μελών οικογενειών των».

77οός· τήι· Βονλην ιών ’Ελλήνων
I. Λ! ΐσχύουτα: σήμερον διατάξεις ττερ* υγειονομικής περι- 

ύάλθεω;, καθοσιζοντα: δια τών Α.Ν. 54i/45. Ν. 582/48, Ν. 
2.795/54. Χ.Λ. 3975/59. Χ.Λ. 483 70. Χ.Λ. 921/71. Χ.Λ. 
954/71. Χ.Λ. 1300/72, Χ.Λ. 288/74.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

2. 'Υπό τών ά/ουτέρω -ομοθετημάτων δεν καλύπτονται:
2) Ά\• αλυτικώς αί παρεχόμενα: ύπό τού Δημοσίου •/.ατηγο-

ρία: υγε: ονομικής περιθάλψεως.
31 Ή υγειονομική περίθαλψ: ς τών Στρατιωτικών εις μή

Στοάτ·.ω:::κά Νοσοκομεία ήτοι, διά τάς περιοχάς ένθα δεν λει-
τουργοϋν τοιαύτα ή τά λειτουργ-ούντσ στερούνται χώρου ή 
θεραπευτικών μέσων.

γ)., ΙΙ έκπαίδευσις εις ειδικά έκπαιδευτήρια. τών κωφαλά
λων καί διανοητικώς καθυστερημένων ήσφαλισμένων τέκνων.

3' Ή υγειονομική περίθαλψις τών μελών οικογένειας τών 
Στρατιωτικών εις τά Στρατιωτικά Χοσοκομεία τών Ενόπλων 
Λυνάμεων.

3. Τά τής παραγάρφου 2α. ,3 καί γ κενά, έκαλύπτοντο προσω- 
ρινώς διά Προεδρικών Λιαταγμάτων ή ’Αποφάσεων.

4. Λιά τοϋ^συκγιμμένου^νΐίμοσχείίουΓ^:' ου καλύπτονται τά 
υφιστάμενα σήμερον κενά, έπιδιώκεται, ή δημιουργία ενιαίου κει
μένου Νόμου έξ ου θά άπορρέη ή ύποχρέωσις τού Δημοσίου 3·ά 
παροχήν υγειονομικής περιθάλψεως εις τούς Στρατιωτικούς 
καί εις τά μέλη τών οικογενειών των.

5. Ή ντιστοιχία κατ’ άρθρον, έκάστης διατάξεως τού 
νομοσχεδίου, ττρός τάς κειμένας διατάσεις, έχει ώς ακο
λούθως:

α) ’Επί τού άοθσου 1. αντίστοιχα·, διατάζεις Ν. 2795/54 
Χ.Λ'. 3975/59. Ν.Λ. 1306/72.

?) ’Επί τού άοθοου 2. ά,ιτίστοιχαι διατάσεις Β.Λ. 665/ 
1962 καί Β.Λ. 79/64.

γ) ’Επί τού άρθρου 3, άντίστοιχαι διατάξεις Β.Λ. 79/64.
31 ’Επί τού άοθοου 4, αντίστοιχα: διατάσεις Α.Χ. 547/

1945.
6. Το ττλήρ ε ς κείμενον τών διατάσεων τούτων έμφαίνβται 

εις συνημμένον παράρτημα.
7. Έφ* ω ύποδάλλομεν το συνημμένου σχέδιον Νόμου δι’ 

ου καθορίζονται τά τής υγειονομικής περιθάλψεως τών Στρα
τιωτικών καί τών μελών οικογενειών των καί παρακαλοϋμεν, 
διά την έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 18 Ιουλίου 1975 
Οΐ Υπουργοί

Κοινωνικών Υπηρεσιών Εθνικής Ά κάνης
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΠΟΥΑΟΣ Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί υγειονομικής περιθάλψεως τών στρατιωτικών καί τών 
μελών οικογενειών των.

"Αρθρον 1.
Κατηγορία: δικαιούχων υγειονομικής περιθάλψεως.

Το Λημόσιον ϋποχρεούτα: εις την υγειονομικήν περίθαλψιν 
τών Στρατιωτικών τών Ενόπλων Λυνάμεων καί τού Λιμενικού 
Σώματος, ώς καί τών μελών οικογενειών αυτών, τών κάτωθι 
κατηγοριών:

α) Τών μονίμων εν ενεργεί α ’Αξιωματικών, Άνθυπασπιστών 
καί ’Οπλιτών (Ύπαξιωματικών, Στρατιωτών).

?) Τών ’Αξιωματικών Άνθυπασπιστών καί Ύπαξιωμα- 
τικών Πολεμικής Διαθεσιμότητες. ώς καί τών έν ένεργεία 
τοιούτων Πολεμικών Καταστάσεων.

γ-1 Τών έν ένεργεία μονίμων εξ Εφεδρείας Στρατιωτικών.
3! Τών έφ άπαξ -δ:' εξ ,6) έτη άνακατασσομένων Εφέ

δρων ’Αξιωματικών.
• Τών Έφεδρων έξ Εφεδρείας. Εφέδρων εν παρατετα- 

μενη θητεία καί έξ άπονομής Εφέδρων Άξωματικών. έφ’ 
όσον συνεπλήρωσαν εις τό Στράτευμα χρόνον υπηρεσίας τουλά
χιστον έσ 61 ετών, έπί πλέον τού χρόνου υποχρεωτικής θη
τείας.

ζ Τών εθελοντών καί άνακατατεταγμένων οπλιτών.
Άρνοον 2.

Μορφαί καί περιεχόμενον υγειονομικής περιθάλψεως.
Ή όάσε: τού παρόντος παρεχόμενη υγειονομική περίθαλ- 

ψ: ς περιλαμίάνε::
α) Την οίκοι καί έν Ίατρείω νασηλείαν.
,31 Τάς παρακλινικάς έξετάσεις καί εϊδικάς θεραπείας, 
γ) Τήν οδοντιατρικήν (θεραπευτικήν καί προσθετικήν), 
δΐ Τήν φαρμακευτικήν.
εΐ Τήν νοσοκομειακήν νοσηλείαν, ώς έσωτερικών ή έξω- 

τερικών ασθενών εις ήν περιλαμβά/ετα: καί ή σανχτορική) 
καί τάς έκ ταύτης ά/αγκαιούσας έξετάσεις καί θεραπείας 
τής ώς άνω περιπτώσεως ,3'. 

ζ) Τήν έν τή άλλοδαπή. 
η) Τάς προ-3έσε:ς καί ορθοπεδικά είδη.

- ν»ΈΤάς"έΐδΐκά'ς "περιπτώσεις, κάθο~ριζομενά\ 37α τού κα
τά το άρθρον 7 Προεδρικού Διατάγματος.

"Αρθρον 3.
Οργανα καί μέσα υγειονομικής περιθάλψεως.

Εις τούς έν άρθρω 1 δικαιούχους, πλήν τών μελών, ή 
υγειονομική περίθαλψις παρέχεται:

α) Υπό τών Ιατρών τών Μονάδων καί τών Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων, κατά τά διά τών ειδικών κανονισμών καί διατα
γών. έκάστοτε καθοριζόμενα.

ρΐ Έσαιρετικώς καί μόνον εις ας περιπτώσεις δεν δύναπαι 
νά ά/τιμετωπισθή αΰτη κατά τά έν τή προηγουμένη περιπτώ- 
σε: α’ οριζόμενα, ύπο ιδιωτών ιατρών, ιδιωτικών κλινικών, 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Κρατικών Νοσοκομείων καί δι’ 
αποστολής εις τήν άλλοδαπήν. τών σχετικών προϋποθέσεων 
καθοριζομένων διά τού κατά το άρ·3ρον 7 Προεδρικού Δια-

Άρ-5ρον 4.
θεραπεία εις το έξωτερικον ’Εφέδρων καί Κληρωτών.

1. Έγκρίσει τού ’Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται 
νά άποστέλλωνται προς ·3εραπείαν εις τήν άλλοδαπήν, υπη
ρετούντο; Έφεδρο: Αξιωματικοί. Δόκιμο: "Εφεδρο: ’Αξιωμα
τικοί ή Κληρωτοί Όπλίτα: πα-3όντες έν διατεταγμένη υπη
ρεσία έάν ι'οι’ άποφάσεως τής Άνωτάτης κατά Κλάδον Εν
όπλων Λυνάμεων ’Υγειονομικής ’Επιτροπής) διαπιστωθή ότι 
δεν δύνχντα: νά ·3εραπευ·5ώσ: έν τώ έσωτερικώ καί υπάρχουν 
3άτιμο: έλπίδες ότι ή -θεραπεία αυτών δύναται νά έπισευχθή 
έν τή αλλοδαπή.

2. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, οί κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον δικαιούχοι, δικαιούνται καί όδοντοπροσθετι- 
κής άποκαταστάσεως έν τή ημεδαπή, τών σχετικών προϋπο
θέσεων καθοριζομένων διά τού κατά τό άρθρον 7 Προεδρι-

' Αρθρον 5.
Έξοδα φοιτήσεως εις ειδικά ’Εκπαιδευτήρια.

Εις κωφάλαλα, διανοητικούς καθυστερημένα τέκνα, ώς καί 
εις τυφλά μέλη οικογένειας τών έν άρθρω 1 τού παρόντος 
δικαιούχων, παρέχεται μηνιαίον έπίδομα, δι’ έξοδα φοιτήσεως 
εις ειδικά έκπαιδευτήρια.

"Αρθρον 6.
’Υγειονομική περίθαλψις τών μελών οικογένειας.

1. Ή υγειονομική περίθαλψις τών μελών οικογένειας τών 
έν αρθσω 1 τού παοόντος δικαιούχων, δύναται νά παοέχητα: 
καί εις τά Στρ ατιωτικά Νοσοκομεία τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων, έφ’ όσον ύφίσταται σχετική προς τούτο ευχέρεια.


