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Έκί τού σχεδίου Νέαου ici:i τυστάσεως όργανικών θέσει» 
τού Έτισττ υ.ον·.-/.ού καί Βοηθητικού ' Υγειονομικού Π pc 
-ωκικοϋ τού Οίκου Ναύτου».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΤΕ —

Ποό; ?.·/··■ Ρον ·.?:>’ τ(»ν Ε-ΛΜ)ΙΟ>:’
Ή ρελτίωσις τών συνθηκών τής · καρεχομένης ιατροφαρ

μακευτικής κεριθάλψεως εις τούς άνά την χώραν ναυτικούς 
έκέβαλε την ΰιοό τοϋ Οίκου Νχύτου εφαρμογήν τοϋ θεσμού 
τοϋ οικογενειακού ιατρού :·ά τοϋ όττοίου αναμένεται ότι θά 
·'τανυτεοΓ. inτωτόσσ. άκλ'υττΓρα όνετωτεϊ?.

κεοίθαλψις τών ήσφαλισμένων εις το εν λόγω ασφαλιστικόν 
ίδσυμα ναυτικών καί τών οικογενειών αυτών οίτινε; συν 
άλλοι; θά έχουν καί την ·εΰχέρε·αν έκιλογής ώς οικογε
νειακού των ιατρού, εκείνου τής άρεσ/.ειας των.

Η ομαλή λειτουργία έν τούτο’.ς τού θεσμοϋ τουτου εκι- 
βάλλει τήν κατάλληλον δημιουργίαν συστήματος ιατρών — 
ελεγκτών καί λοικοϋ κροσωκικοΰ τοκοθετημενων εις τας 
Κεντρ κά: Ύκητεσ'ατ καί τα 7υσ“τθττ0'ΐ?·'~ Π τε'ακκ 
γ.-αφεία Κέντρου καί Έκαρχ'ών μ,έ κατ’ εξοχήν άκασχόλη- 
οίν των τήν καρακολούθησιν τής ύκό τών οικογενειακών 
ιατρών κατεχομένης καλής ΰκη;ερτίας^ τής άναγκ αιότητος 
τών χορτ.γο-.τιένων φαταάκων καί τής έν γένεί καλής και 
έτωσελοϋ; 3:i τούς ήσοαλισμ όνους έφαομογής τοϋ θεσμού. 
Έκίση; θά κατέχουν καί τάς άμεσους ιατρικά; των ΰκηρε- 
τίας κοος τούς ήτφαλισυίνους οσάκις τούτο έκιβάλλεται εκ 
κερ·στατ'Χ/.ών αναγκών.

Τυγχάνει αυτονόητου ότι οί χοησιμοκοιηθησόμενοι κρός 
τον σκοκόν τούτον ιατροί καί λοικόν κτοσωκικόν κρέκει να 
συνδέωνται μετά τοϋ Οίκου Ναύτου έκί μονίμου 3άσεως. 
καθόσον ή πτνχτις καθηκόντων έλεγκτοϋ κατ’ ίατοών κ:οσ- 
λτιφθέντων έκί συαβάσει ΐδ-ωτικού δικαίου, ώς οΐ μέχρι τοϋδε 
ύκητετούντες καρά τφ Οίκω Ναύτου ιατροί, δεν θεωρείται 
άκοτελ ιαματική ή έκιτοεττή, μή διασφαλιζόμενων τών συμ
φερόντων τού Οίκου Νχύτου.

Διά ττΰ τιθευένου όθεν διά τή; κχοούση; ΰκό τήν ύμε"έ- 
ρχ/ εγκοισιν Σχεδίου Νόμου, έκιί ώκεται ή σύστασις τοϋ 
ικνκγκα’οΰντος άσ-θμ-ΰ όονσ.νικώ» τ—»τνώ-· 'oi-rείτ το 
'Υγειονομ.ι-/όν ί Έκ ιστταονικον καί Βοηθητικόν) ΓΙοοσωκι- 
κόν τού Οίκου Ναύτου, κρός κάλυψ-ν τών άνακυκτουσών έκ 
τής έσχ-μογή; τοϋ θεσμού τοϋ οικογενειακού ιατρού αναγκών.

Ε.'ϊικώτεσον:
Διά τών άρθρων 1 καί 4 κροβλέκεται ή σύστασις τών 

ά/αγκαιονσών οργανικών θέσεων είτ τό μόνιμον 'Υγειονομι
κόν Έτισ—τεονικόν καί Βοηθητ-κόν Προτωκικόν τοϋ Οίκου 
Ναύτου. Πασαλλήλως όμως κτοίλέκεται· ή αριθμητική μεί- 
ωτις τών ύκασ/ουσών θέσεων έκί συμβάσει Ιδιωτικού δικαίου 
“οϋ κροσωκικοΰ τούτου κατά άσιθμτ.τκήν αναλογία/ τών 
κ<τιστοί-/ωτ συνιττωιέ'ων μονίμων τοιούτων χυα τή σ/ετική 
κλττώτε;. τών τελευταίων καί τούτο ίνα μή ύκάρξη χΰξησις 
τώ» ήδη νενοαοθετημένων θέσεων.

Διά τοϋ άρθρου 2 κοοθλέκεται ό κρόκος σ) τής κατανο
μή; τών συνιστωνένων θέσεων κατά κατηγορίαν ύγεΌνομ'κού 
Γοοτ»·'κικ.οϋ αναλογώ; τών κ;οίλεκο-ιένων άνρτγκών τής Κ«ν- 
τσική; 'Υκτ,-ετίχ; τών τ-σταθπτονένων εις τό Κέντοον Πε- 
Ίίεοειανών Γοα-είων Οίκου Ναύτου καί τών τοιούτων εις 
τά Εκαρχιακά Παραρτήματα καί Γραφεία τού Οίκου Νχύ
του. ώς καί τή; διαθέσεως τοϋ Υγειονομικού Προσωκικοΰ 
r:r τας '>£7£'C τχ>τας.

Δ·ά τού ά-θσου ?· καθορίζονται αί κοοϋκοθέτεις διά τήν 
/αταλτ/θ’ν τών συνιστωνένων θέτει·"/ κατά τήν κοώτην έίασ- 
υ.ο-/ήν τού τασό-'το: κτοίλετομένου οί θά καταβληθούν χύται 
κατ άτ-/ήν ’—ο τού έκί' σναβάτει ήδη κροτλτ-οθέντο; καί 
•/εκττηενου ένό; έτους εύδόκιυον ύκησετίαν Ύγειοναυικοϋ ’Ε- 
κ·σττ*ιονικτύ καί λοικοΰ 3:ηθτ·τ>.κοϋ κοοτωκ-κού έο’ όσον 
τούτο καλύκτε· τάς ύκό τού έν λόγω άρθρου κχθοριζομένας 
κτοϋκοθέσεισ.

Διά τοϋ ά-θίου 5 κοοβλέκετα» ή διά Ποοεδσικών Διατα- 
■•νάτων έκδοθ-τονόνων μετά τήν δττμοσίευσ’ν τού καρόντος

σύθμισις άκάντων τών συναφών κρος τας συν.σοωμένας όργα- 
ν:κάς θέσεις κάσης φύσεως θεμάτων τοϋ κροσωκικοΰ. τό 
ό.τοίον θά καταλάδη ταύτας.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 6 κροδλεκεται ή' ημερομηνία ενάρ- 
ξεως τής ίχ/ύος τοϋ καρόντος Νόμου.

Ούτως έχει τό ϋκοβαλλόμενον Σχέοιον Νόμου όκερ κχρμ- 
καλοϋμεν όκως κεριίάλητε διά τής ύμετερας έγκρίσεως.

Έυν Πειραιεί τή 17 Φεβρουάριου 1976 
Οί Υκουονοί

Ποοεδρίας Κυβερνήσεως Έυμκορικής Ναυτιλίας
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΖ. Π ΛΠ ΑΔΟΓΤΌΝΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΑΓ. ΑΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συστάσεως όργανικώ> θέσεων τ:ύ Ετ..’οημονικού καί 

Βοηθητικού 'Υγειονομικού 11ρ:σωκκ:ϋ τού Οίκου Ναύτου.
. Άρθρο-/ 1.

Σύστασις όργχ/ικών θέσεων.
Συνιστώνται. καρά τώ Οίκψ Ναύτου όργχ.ικαί θέσεις μο

νίμου Έκιστη^μονικού καί Βοηθητικού υγειονομικού κροσωκι- 
κ.·ύ· ώς ακολούθως:

α) Ιατρών 122
3) ’Οδοντίατρων ο 6
γ), Φαρμχ/.οκοιών 1
δ) Νοσοκόμων^ 11
ε) Χειριστών έμφχ/ιστών Παρασκευα

στών ακτινολογικού 3
Άρθρον 2.

, Κατχ/ομή θέσεων καί Π ροσωκικοϋ.
Ή κατανομή τών κατά τό κροηγούμενον άρθρον θέσεων καί 

ή εις χΰτάς διάθεσις τού 'Υγειονομικού Προσωκικοΰ ένερ- 
γείται μετ’ άκόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Οίκου 
Ναύτου έγκρονομένην ϋ.τό τού 'Υκουργού Έμκυρικής Νχυτι
λιάς, εις τάς Κεντρικάς Ύκηρεσίας καί Περιφερειακά Γρα
φεία ώς καί τά Εκαρχιακά Παραρτήματα καί Γραφεία τού 
Οίκου Νχύτου κρός έκτέλεσιν καθηκόντων Ελεγκτοϋ ή ετέ
ρων συναφών κρός τήν ειδικότητά του καθηκόντων κατά τήν 
εφαρμογήν τοϋ θεσμού τοϋ οικογενειακού ’Ιατρού εις τούς ναυ
τικούς.

Άρθρον 3.
Διορισμός ϋκηρετοϋντος έκί συμβάσει Έ.τιστημονικοϋ 

καί βοηθητικού κροσωκικοΰ.
1. Εις τάς συνιστωμένας διά τού άρθρου 1 θέσεις διορίζον

ται οί κατά τή(ν έναρξιν τής ισχύος τού καρόντος ΰκτηρετο-ά/Γ 
τες εις τά ύκό τού Β. Δ/τος 35/1964 «κερί "Ε.τιστημονικοϋ 
κσί Βση9·ητ·.κιού ’Υγε ονομικ,ού Προσωκικοΰ τοϋ Οίκου Ναύ
του» κροβλεκομένας έκί συμβάσει θέσεις καί έχοντες εις τάς 
θέσεις τχύτας τούλάχιστσν ένός έτους εύδόμικσν ύκηρεσίαν, 
κροτιμωμένων τών έχό/των τό·/ μχκρότερον εις ταύτας χρόνον 
ύκηρεσίας.

2. Διά τον κατά τάς διατάξεις της κροηγουμένης κσρα- 
γράφου διορισμόν άκαοτεϊται ό ενδιαφερόμενος :

α) Νά ύκοβάλη αίτητιν εις τήν άρμοδίαν ύκηρεσίαν τού 
Οίκου Νχύτου εντός άνετρεκτικής κροθεσμίας ένός μη-/ός 
άκό τής δημοτιεύσεως τού καρόντος.

β) Νά κέκτηται τά ύκό τής κειμένης Νομοθεσίας κροβλε- 
κόμενα γε-/ικά καί ειδικά κροσόντα τής θέσε ως εις ήν θά 
δισρισθή.

γ) Νά έχη ηλικίαν ούχί μεγαλυτέραν τών 55 ετών κατά 
τήν ημέραν τής αρχικής κροσλήόεώς του εις Οίκον Ναύτου, 
ώς ημερομηνίας γεννήσεως λαμίανομένης τής 31η; Δεκεμ
βρίου τού έτους τής γεννήσεως.


