ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζί τού σχεδίου νόμου «ζέρί συστάσεως θέσεων όδοντιάτρων
εις to. Γενικόν Έζι τελείά» Ναυτ .κού».
Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τού ύζοβαλλομένου ύζό "V Τμε τέραν έγκρισιν σχεδίου

too:.

2. Έν ζροκειμένω άνασέρεται ότι είς τό Π. Ναυτικόν δεν
υπηρετούν μόνιμοι ’Αξιωματικοί οδοντίατροι, ώς τούτο τυμίαινεί εις τους ετέρους δύο Κλάδίυς τών Ένόζλων Δ νάμεων, αί δέ σχετικαί άνάγκαι καλύπτονται τόσον ό·.’ ύτητετούντων μονίκων όσον καί έζί <τυμ£ασει οδοντίατρων. Δια τού

δ. Διά τού άρθρου 2 καταργούντα.: άζό τής ισχύος τού πα
ρόντος δύο (2) θέσεις έζί βαθμοίς 7ω—4<{» έκ τών υφιστα
μένων τριών (3) τού ζροι:ωρ:νο·ύ Κλάδου ΑΤΠ1 Ί’γειονομικών παρά τού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ώς καί τρεις
κεναΐ θέσεις οδοντιάτρων έζί σχέσε; εργασίας ’Ιδιωτικού Δι
κά;:; εκ τών ζροδλεζομένων δέκα (10) εις το άρθρον 66
τού Ν.Δ. 192/19<3, ·αί δέ ύζολειζόμιναι έζτά (7) θέτεις
θα :·αταργηθούν άμα τή μονιμοποιήσει τών ύζηρ ετούντων. εις
αύτά έζτά (7) οδοντιάτρων.

καί μόνη, κατ’ αρχήν, άρθρον καί τύνολον συζήτηστν.
Έ< ’Αθήνα: ς τή 15

"Απριλίου 1989

Οί Υπουργοί
’Εθνικής ’Αμύνης
Οίκονομ /ών
Ε. AΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΊΤΣ.ΑΣ
Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ
Πσοεδοίας Κυβεονήτεως
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

ματικών 'Οδοντιάτρων, ζλήν όμως η συσττισις τοΰ τοιουτου
Σώματος δέν συνιστάται, καθ’ ότι τούτο θά πρέπει νά εττνδρωθή διά ολιγάριθμου προσωπικού, διότι οί οχετικαί ά.σγκαι τού Π Ν. είς οδοντιάτρους είναι ζεριοσισμένα: καί ώς
έκ τούτου ζλείστπ σταδιοδρομικά καί _ άλλα τσοδλήματα θά
έδημιουργούν το έκ τής τσιαύτης συστάσ-εως τού Σώματος τών
Άξιωματικών Όδοντιάτρων.
3. Κατόζιν τών άνωτέρω έκρίθη σκόζ.μ:. καί ,άναγ/οΐον

οοοντιατρων.
4. Τέτσαρες (4) έκ τών ανωτέρω οδοντιάτρων οί όζοίοι
ύζηρέτοχ» κατά τήν ϊημοσίευσιν τού Ν.Δ. 169/69 «ττερί totκτοζοιήσεως εκτάκτων ύζαλλήλων τών Δροσιών Τζηρεσιών», δεν έμονijaotoo:ήθησαν καθ’ ότι τούτο ρητώς έξηρετε
τής μονιμοζοιήσεω ς τούς ’Ιατρούς καί ’Οδοντιάτρους.
5. Προς κάλνψιν των ανωτέρω ζρΐ τείνε τα; το συνημμένον
σχέδιον νόμον» δ:’ οό σκοζούνται τά άχόλοιυθα:
χ. Διά τής ζχραγράφου 2 τοΰ άρθρου 1 δημ-ουργούντα;
δύο (2) νέα: θέσεις έζί ίχθμοίς 3ω—2ω ν.αί έζτά (7) θέ
σεις έζί βαθμοίς 7ω—4ω. Έΐς τάς έζτά (7) θέσες έζί β>αθμοίς 7(0—4ω συγχωνεύονται αί δύο (2) θέτεις έζί δχθμοίς
7ω—4ω «ΰ ζρ-οσωρινού Κλάδου ΑΤΠ1 Υγειονομικών, ε!ς
δέ το*» Κλάδα» τούτον τιραμένε: μία μόνον θέτις έζί δομείς
3ω—2ω.
β. Διά τής ζχραγράφου 3 τού άρθρου 1 καθορίζονται τά
τυζικά ζροσόντχ διορισμού μονιμοντο: θυμένων όδοντιάτρων.
γ. Δ:ά τής ζχραγράφου 4 τού άρθρου 1 καθορίζονται:
(1) Ότ; έκ των ώς άνω θέτεων αί έζτά (7) θά ζληρωθούν κατ’ αρχήν έκ των ΰζτ,ρε το ιόντων όδοντ-.άτρων εις το
Π. Ναυτικόν έζί σχέτει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου.
(2) Ότι ό διορισμός τον» θά ένεργτ,θή δι’ άζοφάσεως
ΤΈΘΑ, μετά σύμφωνον γνώμην τού Π ενταμελούς Ύζηρεσιάκού Συμβουλίου.
(3) Ότι ό βαθμός ον θά λάβουν θά γίνη έζί τή ίάσε:
των ετών ύζηρεσιας και των ουσιαστικών των προσόντων μή
δυνάμενος νά είναι μεγαλύτερος τού 4ου.
(4) Ότ: -οι διοριζόμενο; δέον νά κέκτηντχ; τά ζροβλεζόμενα γενικά καί ειδικά, τυζικά καί ουσιαστικά ζροσόντα, εξαι
ρέσει τής ηλικίας, μή δυνσκόνη χύτη νά είναι άνωτέρ-χ τού
οδού έτους.
(δ) Ότι οι ΰζηρετούντες νΰν δύο ζολιτικοί οδοντίατροι τοΰ
προσωρινού Κλάδου ΑΤΠ1 Υγειονομικών καταλαμ£άνουν μέ
τον δν κατέχουν σήμερον βαθμόν, τάς δύο έκ τών ώς ανω
θέσεων.
(6) 0! ώς άνω έζτά διοριζόμενοι έκ τών ύζηρετούντων έζί
αχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου τίθενται εις τό άριστερσν
τών κατά τον χρόνον τού διορισμού των ύζηρ ετούντων όμοι-οίαθμων των.

ΣΝΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως θέσεων ’Οδοντιάτρων ε'ς τό Γενικόν
δ-------- ---- ------ ■ -Έζιτελεΐον- Ναυτικού.----- --·----- ——
’Αρθρον 1.
1. Εις τό Γενικόν Έζιτελεΐον Ναυτικού, συνιστάτα: Κλά
δος ΑΤ19 όδοντιάτρων.
2. Ό Κλάδος ούτος ζεριλαμδάνει εννέα (9) θέσεις διακρ'νομένας κατά βαθμούς ώς εξής:
Δύο (2) θέσεις έζί δαθμοΐς 3ω — 2ω.
Έζτά (7) θέσε·ς έζί δαθμοίς 7ω — 4ω.
3. Προσόν διορισμού είς τον εισαγωγικόν 7ον βαθμόν, ορί
ζεται ζτυχίον όδοντιατρικοΰ τμήματος ’Ιατρικής Σχολής ’Α
νώτατου Έκζαιδευτ κοΰ Ιδρύματος τής ήμεδαζής ή ισότιμο»
ζτυχίον Σχολής τής άλλοδαζής καί άδεια άσκήσεως τοΰ έζαγγέλματος. ^
4. Κατά την ζρώτην εφαρμογήν τού ζαρόντος αί έζτά (7)
έκ τών συνιστωμένων διά τής ζαραγράφου 2 θέσεων ζληροϋνται έκ τών κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ ζαρόντος ύζηρετουντων
έζί σχέτει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου όδοντιάτρων είς Ύζηρεσίας τού Πολεμικού Ναυτικού. Ό διορισμός τών ανωτέρω
ένεργεΐτα; κατόζιν αίτήσεως τών ενδιαφερομένων, ύζοβαλλομένης εντός άζοκλειστικής ζροθεσμίας δύο (2) μηνών άζό
τής δημοσιεύσεως τοΰ ζαρόντος, δι’ άζοφάσεως τοΰ Ύζουργοϋ Εθνικής ’Αμύνης, μετά ζυμφω-υον γνώμη» τοΰ Πενταμε
λούς Τζησεσιακού Συμβουλίου. Ό βαθμός τού διορισμού ζροσδιορίζετα: ύζό τού Τζησεσιακού Συμβουλίου, έζί τή βάσει τών
ετών ύζηρεσιας καί τών ουσιαστικών ζροσόντων τών δ οριζό
μενων, μή δυνάμενος νά είναι ανώτερος τού 4ου. Τυχόν ζλεονάζων χρόνος ύζηρεσιας. λογίζεται διανυθείς έν τώ βαθμώ
τοΰ διορισμού διά ζάσαν συνέζειαν έφ’ όσον έχει διχ»υθή μετά
τών κατά την ζροηγουμένη» ζαράγραφον ζροσό·»των. Οί διο
ριζόμενοι ζρέζει νά έχουν τά διά τήν θέσιν εις τήν όζο'χ»
διορίζονται ζροδλεζσχενα γενικά καί ε’ίικά τυζικά καί οόσιαστικά ζροσά»τα έ=α·:έσει τής ηλικίας, αή δυναμένης ζά-υτως
νά είναι ά-»ωτέρα τοΰ 58ου έτους. Οί ήδη ύζηρετοΰντες δύο
C2) υό·»'.·υο: ζολιτικοί οδοντίατροι τοΰ ύζό τής ζαραγρά-οο
3δ τού άρθρου 37 τού Ν.Δ. 192/1973 «ζερί οργανισμού ζολιτικού ζροσωζικοΰ ΙΈΘΑ» ζροβλεζομένου ζροσωρινοΰ Κλάδου
ΑΤΠ1 Τγειονομικών, καταλαμβά-»ουν δύο (2) έκ τών ώς
άνω θέσεων, άντιστοίχως τοΰ βαθμού τον όζοΐον έχουν.
5. Οί κατά τή-» ζροηγουμέ-κην ζζρίγρΊγτν διοριζό;αενο: τί
θενται εις τό αριστερό-» τών κατά τον χρόνον τοΰ διορισμού
τών όζηρετούντων όμοιοβάθμων των.
'Αρθρον 2.
Άζό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ ζαρόντος καταργοΰνται αί
υφιστάμενα: δύο (2) θέσεις έζί βαθμοίς 7<ρ---- 4ω τού ζροσωptvou Κλάδοι ΑΤΠ1 Τγειονομηοών τοΰ Γενικού Έζί τελείου

