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Κράτους καί τών Γί αιραγω··'
- Άκαϊημιών τής Φιλεκ.χαιϊευτικής <ο<ϊαιρείας. ί) ' ' Σχολών Νηχιαγωγών. γ)
τών Άνωτά·®'' Σχολών Οικία* ■ Οικονομίας, ϊ) τής Έ3νικής Άκαϊη/ίας Σωματικής Αγωγής. ό>ς καί τοΰ Παραρτή
ματος τΰτής έν Θεσσαλονίκη, ε) τών Εκκλησιαστικών Άκαϊημιών ί’Α3ωνιάϊος Εκκλησιαστικής Άκαρημίας, 'Ιεροϊιϊασκαλείου
Βελλάς.
Ανωτέρας Εκκλησι:στικής Σχολής
Θεσσαλονίκης κλχ.). στ) τών Άνωτερων 'Ιερατικών Σχο
λών (Ριζαρείου. Θεσσαλονίκης. Ανηνών κλχ.). ζ) τΓν Α
νώτερων Σχολών τών KATE καί τών λοιχών Δημοσίων Άτωτέρων Τεχνικών Σχολών, η) τής Π α’ϊαγωγ·.κ.ής Τεχνικής
Σχολής καί τής Ανωτέρας Σχολής Εκχαιοευτικών Τεχνο
λόγων Μηχανικών τής ΣΕΣΑΕΤΕ. 3) τής Ανωτέρας Σχο
λής Τεχνολόγων Μηχανικών τοΰ Σΐ'ίιτανιϊείου Ίϊ'ρΰματρς καί
ι) τών λοιχών Άνωτερων Σχολών Ν.ΓΙΆ.Δ.. ισοτίμων χρός
τάς Δημοσίας.

1. Η Πολιτεία έν τή μεοίμνη αυτής.ύχέρ τής σχουϊαζοοιης νεολαίας αχοσκοχεί χά-τοτε εις τήν ϊηειουργίαν των
άχαραιτήτων χροΰχο-3έσεων. αίτινες 3ά καταστήσουν ταΰτην
ικανήν νά έχιϊίίεται άχερίσχσστος £!ς τής σχουίάς της.
2. ΜεΤαΞυ τών ληχτίων μέτρων ΰχό .τοΰ Κράτους ϊια την
έχιτυχίαν τοΰ χροαναφερομένου σχοχοΰ είναι καί ή ϊια τοΰ αρ3οου 1 τοΰ σχεϊίου νόμου χροόλεχομένη χα,σονή ϋχό τοΰ Δ-ταοσίου υγειονομικής χερι3άλψεωτ εις τους σχουϊαστάς των Σχο
λών Ανωτέρας Έκχαιϊεΰσεως τοΰ Δημοσίου, των Νομικών
Π.Λ.Δ. καί τής Φ ι λ ε y.x α ιϊ ε υ τ·.ν.ής Εταιρείας.
. .·»»-.■
3. Ή ϊιά τοΰ σχεϊίου νόμου νορηγουμένη υγειονομική τσερι2. Τής κατά τΝ χροτγου,εένην χαράγραιον χαρεχν.’έντ.ς
•Sa/.ψις χοός τοΰο σχουϊαστάς των ώς ά-"·) Σχολών 3α xaotύγειονομικίς χερ'.Φάλψινς ϊικαιοϋνται καί τά έκ νομίμου γά
χητα; καί εις τά έκ νομίμου γάμου τέκνα αυτών. έφ’ οσον
μου τέκνα, εο νσον άμφοτεροι ο! γονείς αυτών τυγχάνουν τχου.
άυιότεροι οί γονείς των ΰά είναι στουϊασταί των Σχολών τοΰ
ϊατταί εις τάς ώς άνω Σχολάς ή ό έτερος τούτων φοιτά εις
«ρόλ ου J τού σχεϊίου νόυου.
ετέραν Ανωτέραν ή Ανωτάτην Σχολήν ή άχεϊίωσεν.
4. Διά τοΰ άρ-ΰροτυ 2 χροίλέ-ετ«·, ό κ«3·Ίί'·<τμός ϊιά κοινής
άχοφάσεως τών-Txομργών -Έ^νικτς-ΠαιΕεόας καί Βακσκεμ----- *Άρ3ρον 2.
- — - αάτων καί Κοινοινικών Ύχηεεσιών ϊιαφόοω·' 3εματων έτσι τής
Tq' είϊος,. ή Ικτασις καί ή ϊιάρκεια τής χαρεχουένης
ΰγειονουικής χερίνάλψεως τών κατά τό άρ3:ον 1 ϊικαιουή χρονική ϊιαρκεί a
υγειονομικής χιρι3άλψεως εις τους κατά το χροηγούμενο) άρνων, !'ν/λ
ω τ κ χ η εκτασις.
ϋγεινομικής χιρ·.3αλψεως τών ενϊιαφερομενων, αι χρουχο3ε3ρον ϊικαιουχους εις τήν ήμεϊαχήν. α! χ·ροϋχο3έσε:ς. ό τ.*όχος, ή ϊιαίικ.ασια και το ΰ3ος τών θ'.«γνωριζόμενων ϊαχανίόν
σεις. ή ριαρικασία κλχ.1.
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Διά τοΰ ίϊ3?0υ 3 όρί-ΐται ώχ άρμόϊ'ος ooppuc ϊιά τήν ταΰτης ώς καί χάσα συναφής λεχτομέρεια ρυ3μ!ζοντ~ι ϊ·ά κοι
έφαιρμογήτ' τοΰ ναό ίκϊοσιν νότα ου κα3ώς καί ϊιά τήν έχοχτειαν
νής άχοφάσεως τών Ύχουσγών Έ3ν:κής Παιϊεϊας καί θρη
*χί τής λειτουργίας τού 3εσμου τής υγειονομικής χερι3άλψεως
σκευμάτων καί Κοινωνικών 'Τχηρεσιών.
τών σχουϊαστών Άνωτερων Σκονών. κε·· ων το ά;3?ον 1.
το. Ύχουργείον Εθνικής ΙΤα·ϊείας κ.7ί θρησκευμάτων, εις
Άρ3ρον 3.
τον χροΰχολϋγιΐμό. ϊαχανών τοΰ όττοίου ·3ά γίνηται καί ή έν.
1.
Άρ^υόϊιος φορεΰς ϊ:ά τήν εφαρμογήν σοΰ χαρόντ.ο .' ομου
γραφή τών άχαραιτήτων χιστώσεων χρός άντιμετωχισιν τών
?αχανών έκ τής χαοασχεθησομενης υγειονομικής χεσιθάλψεως
καί τήν άσκησιν έχοχτείας έχί τή; λειτουργίας τοΰ 3εσμοΰ
τής υγειονομικής χερ·.3άλψεως τών ρ'χουϊαστΰν τών έν ά;3ρω
εις τούς σχουϊαστάς των ώς άνω σχολών συμφωνως χρος
1 τοΰ χαρέντος Σχολών ορίζεται τό Ύχουργείον Έΰ^ικής
τό.άσ.ν.ρ.5·· ί. Αί χιστώσεις αυται καθίστανται νεταίιίαστέαι
Πσιϊείας καί θρησκευμάτων, εις τον χροϋχολογισμόν τοΰ
ϊιa' .υυ τ ν.υ οντο ς Νομού ει^ ~ας οικεία, Νομα.χια,
καόχοίου έγγ,ράφονται αί ά/αγκαίαι χιστώσεις χρος άvτιμετώ■r
τΐϊσολήν τεϋ'· iaxPvJv..
σ·.ν τών ϊαχανών χαροχής τής υγειονομικής χερι-3άλΊεως Ν
J. Ύτό τοΰ άρΰρου 4 εχα.ροΰνται τής υγειονομικής χεοιτινες μεταίιίάζοντα: ϊιά τοΰ χαρέντος νόμου.
3άλψεω; το" χασό.τος Νόσου οί σχουϊασταί οί ήσφαλισιένο:
«αμέσως ή ν;.·έ;ω·ς ε’ς έτερον άσςαλιστικόν φορέα, έν ή ϊέ
χεριχτώσει ή υ.τό τών οικείων ασφαλιστικών βορεων χαρεχοΆρ3ρον 4.
μένη αΰτοίς υγειονομική χερί-Sαλψις ΰχολείχεται τής τοΰ ΔτΓ
1. Τής κατά τό άρ·3ρον 1 χαρεχομένης υγειονομικής χεριμοσίου. οΰτοι ϊικαιοϋνται συμχληρώσεως ταΰτης εις έαρος αυ3άλψεως
έςαιροΰνται οϊ σχουϊαστοί οί ήσφαλισμένο: αμέσως
τοΰ.
ή εμμέσως εις έτερον ασφαλιστικόν φορέα.
Εν Ά-ΰήναις τή 17 Μαιου 1975

Έχί τής Έ3ν. Παιϊεϊας καί θρησκευμάτων
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ

2. Τά εν τή χροηγουμένη χαραγράφω χρόσωχα ϊικαιοϋνται
συμχληρώσεως τής χε?ι3 άλψεω ς εις ίάρος τοΰ Δημοσίου εις
ήν χερίχτωσιν ή ΰχό τών Ασφαλιστικών φορέων, χασεχομένη αύτοίς χερί3αλψ:ς ΰχολείχετα: τής κα3ορι·σ·3ησομένης.
ΰχό τής κατ'' έχουσιοϊότησιν τοΰ ά;3ρου 2 τοΰ χορό·/Τος xotνής άχοφάσεως, τοιαΰτης.

Έχί τών! Κοινωνικών 'Τχηρεσιών
Κ. ΧΡ V Σ ΑΝΘΟ Π ΟΓ ΛΟΣ

Έν Ά3ήναις τή 17 Μαίου 1275

Οί 'Τχουργοί
Έχί τών Οικονομικών
ΕΥΆΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ!

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί χαροχής ϋγειονομικής χερι·3άλψεως εις τους σχουϊαστάς
τών Σχολών άρμοϊιότητος 'Υχουργείου Έύνικής Παιϊεϊας
καί θρησκευμάτων.
'Ap-Spov 1.
ί. Τό Δημόσιον χαρέχει ύγειονομικήν χερί3αλψιν τών σχουϊαστών: α) Τών Δημοσίων Παιϊαγωγιχών Άκαϊημιών τοΰ

,

Οί "Ifχουρ·» μ
■ ;Ι
Έχί τών Οίκ.ο.θ’* .·οών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΈίΟΓΛΟΔ
Έχί τής Ε5ν. Παιϊιίας·μοχίητχευμάτων
ΠΑΝΤ, 2ΕΠΟΣ
Εχί τών Κοινωνικών Ύχησεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓΛΟΣ

