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Ή Υγεία πού αποτελεί τό πολυτιμώτερο αγαθό και
τού ή προστασία της άποτελεϊ βασική «επένδυση» για
•χ·.χ xo-vc^via ε’/εί. αλόγιστα στη χώρα μας εμπορευματο
ποιηθεί.
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α υετεα που μέχρι σήμερα η Πολιτεία ϋ.αι,,Τί. η.ατ
αποσπασματικά καί άπρογραμμάτιστα, για την αντιμε
τώπιση τοπικά ή χρονικά περιορισμένων αναγκών. Κανένα
τνκεκρ'.μένο πρόγραμμα δεν υπάρχει στον τομέα παροχής
ύπτ-εεσιών υγείας. Λυτό όμως πού άπαιτεϊται είναι ή πραγ
ματική εκτίμηση τών αναγκών τοϋ Ελληνικού Λαοϋ και
ό επιστημονικός προγραμματισμός γιά τήν κάλυψή τους.
Τό σχέδιο νόμου «γιά τή σύσταση τοϋ Κεντρικού Συμ3ουλίου * Υγείας» πού υποβάλλεται στή Βουλή, άποτελεϊ
τό πρώτο βήμα μιας σειράς θεσμικών αλλαγών στον τομέα
τήε 'Υγείας πού είναι άναγκαΐες γιά νά έξασφαλισθεϊ σέ
κάθε πολίτη τής χώρας μας τό δικαίωμα, άνεξάρτητα άπό
τήν κοινωνικοοικονομική του θέση καί τόν τόπο κατοικίας
του. νά έχει ίση καί ύψηλοϋ επιπέδου υγειονομική περί
θαλψη που νά άνταποκρίνεται στις διαρκείς επιστημονικές
καί κοινωνικές εξελίξεις.
. ·■
Μέ τήν θεσμοθέτηση τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
σκοπεΐται :
α) Ή θεσμοθέτηση τοϋ δικαιώματος τών πολιτών νά
συμμετέχουν ένεργά στον καθορισμό τών επιλογών,γιά τήν
υλοποίηση τοϋ συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, τής
λειτουργίας καί άποδοτικότητάς του. <■ ’.
·
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β) Ό προγραμματισμός σε εθνική βάση που πηγάζει
ακριβώς άπό τήν κυρίαρχη άντιπροσωπευτική μορφή πού
έχει τό Κεντρικό Συμβούλιο 'Υγείας.
γ) Ή μελέτη καί έπιστημονική τεκμηρίωση γιά τήν
/άραξη ’Εθνικής Υγειονομικής στρατηγικής.
..· ■ ;
δ) Ή προώθηση τής άποκέντρωσης τής παροχής ύπηιεσιών υγείας καί ό σχεδιασμός προγράμματος γενικότερης
τεριφέρειακής καί χωροταξικής άνάπτυξης.
ε) Ή μελέτη καί προγραμματισμός τών θεσμικών άλλα ;ών όλων τών φορέων καί υπηρεσιών υγείας πού υπάρχουν
σήμερα καί ή λειτουργία τους σέ εθνικό επίπεδο μέ τήν
δημιουργία Έθνικοϋ Φορέα Υγείας.
' ή .
"Έτσι μέ τήν σύσταση τοϋ Κεντρικοϋ Συμβουλίου Ύείας ή συμμετοχή τοϋ Λαοϋ μέ τήν συμμετοχή τών άντιτροσώπων του στην σύλληψη καί καταγραφή των άναγκών
■Λ προβλημάτων στον τομέα τής Υγείας, στην επιλογή
•αί πρόταση συγκεκριμένων μέτρων, στην κατάρτιση καί
πεξεργασία γενικών καί ειδικών προγραμμάτων καί στήν
οθόνη γιά τόν σχεδιασμό καί τήν εφαρμογή τής όλης
πολιτικής υγείας, θά εκφράζεται ενεργητικά καί όχι τα
χτικά μέ τήν άπόδοχή ή άπόρριψη ορισμένων μέτρων.
Ιο σχέδιο νόμου άποτελεΐται άπό 11 άρθρα. .·
Ειδικότερα μέ τις διατάξεις,
κ) Τοϋ άρθρου 1 : Δημιουργεϊται σάν κεντρικό γνουμοοτικό όργανο τής πολιτείας σέ θέματα υγείας, τό Κεν?ικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
β) Τοϋ άρθρου 2 : Καθορίζεται ή σύνθεση τοϋ ΚΕ.Σ.Υ.
Η σύνθεσή του είναι πλ.ατειά άντιπροσωπευτική μέ τή
νμμετοχή έκπροσούπων επιστημονικών καί συνδικαλ.ιστιων φορέων, τής τοπικής αύτοδιοίκησης τών Σχολ.ών τών

Α.Ε.Ι., πού έχουν σχέση μέ τήν υγεία καί τών μεγαλυτέρων οργανισμών κοινωνικής άσφάλ,ισης. Έτσι_δημιουργεΐται ένα όργανο μέ άναμφισβήτητο κϋρος στο λ.αό, ώστε
ή πολ.ιτική στον τομέα τής υγείας νά προσδιορίζεται άπό
κοινωνικοπολιτικές συνιστώσες. Ό λαός ενεργεί μέσα άπό
τούς φορείς πού τόν εκφράζουν καί συμμετέχει στή λήψη
τών άποφάσεων πού άφοροϋν τήν υγεία του.
Καθορίζεται άκόμα ή διαδικασία όρισμοϋ τών μελών,
ό τρόπος συγκρότησης καί ό χρόνος θητείας.
γ) Τοϋ άρθρου 3 : Καθορίζονται ό χαρακτήρας καί οί
αρμοδιότητες τοϋ ΚΕ.Σ.Υ. σάν βασικοϋ θεσμοϋ στήν λ.ειτουργία τοϋ Έθνικοϋ συστήματος παροχής υπηρεσιών υ
γείας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται ό σχεδιασμός καί ιεραρ
χημένος προγραμματισμός στον τομέα υγείας σ’ εθνικό
έπίπεδο, ή γνωμοδότηση γιά τήν πολιτική καί τό πρό
γραμμα στον τομέα ύγείας, ή παρακολούθηση καί έλεγχος
τής εφαρμογής τοϋ προγράμματος σέ κεντρικό καί περι
φερειακό έπίπεδο, ό συντονισμός τών περιφερειακών συμ
βουλίων ύγείας. Τό ΚΕ.Σ.Υ. άκόμα άναλ.αμβάνει τις άρμοδιότητες όλ,ων τών άναφερομένων στό άρθρο αυτό Συμβου
λίων καί ’Επιτροπών, πού λειτουργούσαν στον τομέα ύ
γείας καί πού καταργοΰνται μέ τις διατάξεις τοϋ νόμου.
Οί αρμοδιότητες τών Συμβουλίων πού καταργοΰνται 0’
άσκοϋνται άπό ειδικές ’Επιστημονικές ’Επιτροπές, πού θά
συγκροτούνται, όπως προβλέπουν οί διατάξεις τής παο. 4
τοϋ άρθρου 4 τοϋ προτεινομένου νόμου.
δ) Τοϋ άρθρου 4 : 'Ορίζεται ό τρόπος λειτουργίας τής
Όλ,ομέλειας τοϋ ΚΕ.Σ.Υ., πού είναι τό κυρίαρχο όργανο
καί προβλέπεται ή σύσταση πενταμελούς ’Εκτελεστικής
’Επιτροπής άπό τήν Όλ.ομέλεια τοϋ ΚΕ.Σ.Υ. σάν εύέλικτου οργάνου καί ορίζονται οί αρμοδιότητες αυτής. Ή
θητεία της λήγει ταυτόχρονα μέ τήν λήξη θητείας τοϋ
ΚΕ.Σ.Υ, Δίνεται στήν ’Εκτελεστική Επιτροπή ή αρμο
διότητα νά συγκροτεί Συμβούλια ή ’Επιτροπές καί 'Ο
μάδες ’Εργασίας γιά τήν προώθηση τοϋ έργου, της καί
τών σκοπών τοϋ ΚΕ.Σ.Υ.
Μέ τήν διάταξη τής παράγρ. γ, παρέχεται έξουσ'ιοδότηση
νά ρυθμίζονται οί λεπτομέρειες λειτουργίας τοϋ ΚΕ.Σ.Υ.
καί της ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής μέ άπόφαση τοϋ Υ
πουργού Κοινωνικών * Υπηρεσιών, πού έκδίδεται ύστερα άπό
γνούμη τοϋ ΚΕ.Σ.Υ.
ε) Τοϋ άρθρου 5. Προβλέπεται ή σύσταση στό Υπουρ
γείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Γραμματείας τοϋ
ΚΕ.Σ.Υ. καί παρέχεται εξουσιοδότηση νά ρυθμίζονται τά
τής όργάνωσης καί λειτουργίας της μέ άπόφαση τοϋ Υ
πουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.’ ·
στ) Τοϋ άρθρου 6. Προβλέπεται ή σύσταση μέ άπό
φαση τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ΙΙρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιλογής ’Ιατρικού καί ’Οδοντιατρικού
Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ορίζεται ή σύν
θεση αυτών. Μέ την άπόφαση συγκροτήσεως κάθε Συμ
βουλίου, πού ό άριθμός τους είναι στή κρίση τοϋ 'Υπουρ
γού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ορίζεται ή έδρα του καί ή
περιφέρεια της άρμοδιότητάς του. Ή συγκρότηση τών
Συμβουλίων άποβλέπει στην διασφάλιση άδιάβλητης, άξιοκρατικής, άντικειμενικής επιλογής τών ύποψηφίων, γιά τις
προκηρυσσόμενες θέσεις Γιατρών καί ’Οδοντογιατρών. Ή
σύνθεση τών Συμβουλίων δέν είναι σταθερή γιά όλα τά
μέλη. Γιά τις θέσεις κάθε νοσοκομείου μετέχει καί προε
δρεύει τό μέλος τοϋ Δ.Σ. τοϋ νοσοκομείου. Επίσης εναλ
λάσσονται κατά ειδικότητα τά μέλη τοϋ Συμβουλίου ’Επι
λογής Διευθυντής ή Υφηγητής καί ’Επιμελητής ή Βοηθός
άνάλογα μέ τήν ειδικότητα τών θέσεων γιά τις όποιες
γίνεται ή επιλογή. Ακόμη προβλέπεται ο ορισμος εισηγητής
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ζ) Τοϋ άρθρου 7 : Προβλέπεται ή σύσταση Δευτερο
βαθμίου Συμβουλίου ’Επιλογής ’Ιατρικού Προσωπικού Νο
σηλευτικού Ιδρύματος καί ορίζεται ή σύνθεσή του. Ή
έδρα τοϋ Β'βαθμίου Συμβουλίου θά ορίζεται μέ τήν άπό
φαση συγκρότησής του.
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Το' Β'βάθμιο Συμβούλιο θά κρίνει κατόπιν ενστάσεων
κατά των αποφάσεων των Α' Βαθμίων Συμβουλίων. 01
ενστάσεις ασκούνται είτε άπό τούς ενδιαφερομένους ιατρούς,
πού έχουν κριθεΐ σέ πρώτο βαθμό, είτε άπό τον 'Υπουργό Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
Μέ τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται σέ υψηλό βαθμό η
άντικειμενικότητά στην κρίση καί επιλογή τών γιατρών
καί οδοντογιατρών καί εμπεδώνεται ή εμπιστοσύνη τών
κρινομένων απέναντι τής Αιοικησεως.
Με την διάταξη τής παραγράφου 3 έφαρμόζονται καί
γιά το Β' βάθμιο Συμβούλιο τά κωλύματα πού θεσπίζονται
καί γιά σά Α' βάθμια Συμβούλια.
.
Μέ' την διάταξη τής παραγράφου 4 ορίζονται τά τής
απαρτίας τών Συμβουλίων, ένώ μέ την παράγραφο 5 παρέ
χεται έξούσιοδότηση νά ορίζονται μέ απόφαση τοϋ Ύ-.
πουργοϋ Κοινωνικών Υπηρεσιών, ό τρόπος λειτουργίας τών
Συμβουλίων, ή διαδικασία λήψεως αποφάσεων κ.λπ.: .
Τέλος μέ τη- διάταξη τής παρ. 6 διαφοροποιείται ή
σύνθεση τών Συμβουλίων, όταν πρόκειται γιά κρίση καί
έπιλογή οδοντογιατρών καί όπου προβλέπεται ή συμμε
τοχή έκπροσώπων. ’Ιατρικών Σχολών ή ’Ιατρικών Φορέων
ή Γιατρών ώς μέλη καί εισηγητές συμμετέχουν άντ’ αυ
τών έκπρόσωποι .’Οδοντιατρικών Σχολών, ’Οδοντιατρικών
Φορέων αντίστοιχου επιπέδου καί ’Οδοντογιατροί.
η) Τοϋ άρθρου 8 : Προβλέπεται ή καταβολή-άποζημι.—
ώσεως στά μέλη τοϋ ΚΕ.Σ.Υ. τών ’Επιτροπών 'Ομάδων
καί Συμβουλίων πού καταρτίζει ή Εκτελεστική Επιτροπή
τοϋ ΚΕ.Σ.Υ. κατά τήν παράγραφο 4 τοϋ άρθρου 4 καθώς
καί τών Συμβουλίων Κρίσεως καί ’Επιλογής ’Ιατρικού καί
’Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (άρ
θρα 6 καί 7),' πόύ το ΰψος της ορίζεται μι κοινή άπόφαση
τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
- Ειδικά γιά τά μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής θε
σπίζεται ή υποχρέωση τής πλήρους άπασχόλήσης στό έργο'
τοϋ ΚΕ.Σ.Υ;' καί γι’ αυτό προβλέπεται καταβολή σ’ αύτά
αμοιβής, πού ορίζεται μέ κοινή άπόφαση τών 'Υπουργών
Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.- ν
. - ·.·'
θ) Τοϋ άρθρου 9 : Παρέχεται ή εξουσιοδότηση νά συνιστώνται μέ Π.Δ. θέσεις ειδικού ’Επιστημονικού Προσω
πικού γιά τήν εξυπηρέτηση τοϋ σκοπού τοϋ ΚΕ.Σ.Υ. Οί
θέσεις αυτές συνιστώνται στό 'Υπουργείο Κοινωνικών Υ
πηρεσιών καί θά είναι μέ σχέση έργασίας ’Ιδιωτικού Δι
καίου.
. · ι) Τοϋ άρθρου 10: 'Ορίζεται ή κατάργηση κάθε διά
ταξης πού είναι αντίθετη μέ τις διατάξεις τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου καί ρυθμίζει διαφορετικά τά θέματα
πού ρυθμίζονται άπ’ αυτές. Οί διατάξεις πού καταργοϋνται
περιλαμβάνονται σέ προσηρτημένο στό τέλος τής έκθεσης
αυτής πίνακα.
ια) Τού άρθρου 11 : 'Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος
τοϋ νόμου.
Μέ τούς στόχους καί τις επιδιώξεις πού περ'.γράφονται
σ’ αύτή τήν έκθεση υποβάλλουμε το σχέδιο νόμου στην·
’Εθνική ’Αντιπροσωπεία παρακαλώντας γιά τήν επιψή
φισή του.
Αθήνα, 10 Μαίου 1982
Οί Ύπουογοί
Προεδοίαε Κυθερνήσεωε
ΛΓ. ΚΟΫΤΣΟΙΊΩΡΓΑΣ

Οικονομικών
ΕΜ.Μ. ΔΡΕΤΑΚΗΣ

Κοινωνικών ' Υπηοεσιών
Π Λ Ρ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ “Η ΚΛΤΑΡΓΟ Γ.ΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μέ το άρθρο 13 τοϋ σχεδίου νόμου καταργοϋνται :
1. Γό ’Ανώτατο 'Υγειονομικό Συαβούλιο :
α) Ν. 200/1967 (Φ.Ε.Κ. 215, τ! Α')
•Άρθρο 1.
Σύστασις καί άρμοδιότης τοϋ Α.Υ.Σ.
1. Τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον

αποτελεί

—

γνωμοδοτικόν Σώμα, λειτουργεί παρά τώ Υπουργώ Κοι
νωνικής Προνοίας καί" διέπεται εφεξής ύπό τών διατάξεων
τοϋ παρόντος νόμου.
2. Τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον συνεδριάζει
καί γνωματεύει είτε έν 'Ολομέλεια, είτε κατά Τμήματα.
3. Ή άρμοδιότης τής 'Ολομέλειας καί τών Τμημάτων
τών Α.Υ.Σ. καθορίζεται ώς έξής :
'Ολομέλεια
α) Λαμβάνει άρμοδίως γνώσιν περί τής 'Υγιεινής καταστάσεως άνά τό Κράτος καί γνωματεύει έπί παντός εις τάν
’Ιατρικήν, τήν φαρμακευτικήν καί τήν υγιεινήν άφορώντοζητήματος διαβιβαζομένου αύτοή) παρά τοϋ 'Υπουργού Κοι
νωνικής Προνοίας ή προβλεπομένου ύπό άλλων νόμων καί
διατάξεων.
β) Προτείνει εις τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας,
είτε μετά πρόσκλησιν τοϋ 'Υπουργού, είτε αύτεπαγγέλτοις.
όσα μέτρα ήθελε κρίνη αναγκαία προς διαπίστωσιν, διατήρησιν καί προαγωγήν τής υγιεινής καταστάσεως τής Χώ
ρας καί όσας σχετικάς έρευνας θεωρεί απαραιτήτους.
γ) Γνωματεύει έπί παντός παραπεμπομένου αύτώ σχε
δίου νόμου ή διατάγματος ή κανονιστικής άποφάσεως σ/έσιν έχοντος προς τήν Δημοσίαν Υγείαν.
δ) ’Επιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα παντός θέματος,
τό όποιον παραπέμπει" αύτώ, προς γνωμάτευσΐν,' ό 'Υπουρ
γός Κοινωνικής Προνοίας.
. '·
ε) ’Εκφέρει τήν τελικήν κρίσιν έπί αμφισβητούμενων
Ιατροδικαστικών υποθέσεων καί ζητημάτων.
στ) 'Υποβάλλει εις έξετάσεις, έπ’ άδεια άσκήσεως τοϋ
επαγγέλματος κατά τάς οικείας διατάξεις, τούς φαρμακο,ποιούς. · ·.· Λ ··-·*·.............. - ·
.··“·
· .’·
■
·........
Τμήματα ·
γ
'·'
Τά Τμήματα τοϋ Α.Υ.Σ. έχουν αρμοδιότητα έπί τών
κάτωθι θεμάτων άντιστοίχως :
*
1 -Λ”
.....

. ..

Τμήμα .V

'(!'

Δημοσίας 'Υγιεινής, Λοιμωδών Νόσων, Κοιν. Υγιεινής,
’Ιατρικής Άντιλήψεως, Διατροφής διαιτητικών σκευασμά
των, μεταλλικών ύδάτων, ιαματικών πηγών, Ιατροδικαστι
κών καί τοξινολογικών ζητημάτων.
Τ μήμα Β'
Φαρμακοποιών, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, εργο
στασίου φαρμακευτικών προϊόντων, παραβάσεων τής φαρ
μακευτικής νομοθεσίας, ώς καί σής άφορώσης τά ναρκω
τικά τοιαύτης, φαρμάκων', Ιδιοσκευασμάτων, μικροβιολο
γικών έν γένει έργαστηρίων, έμβολίων, ορρών καί συνταξιοδοτήσεων τών ·έν σή καταπολεμήσει λοιμωδών νόσων
θνη σκόντων.
Τμήμα Γ'
’Ιατρών, κλινικών, νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ιατρείων
καί έργαστηρίων Ιατρών, πλήν τών μικροβιολογικών, παν
τός είδους θεραπευτηρίων, μαιών, μαλακτών, νοσοκόμων.
Διά Β.Δ/ταγμάτων, έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ Ί*
πουργού Κοινωνικής Προνοίας, δύνανται νά προσδίδωνται καί άλλαι αρμοδιότητες εις τήν 'Ολομέλειαν καί τα
Τμήαατα.
Άρθρον 2.
Σύνθεσις 'Ολομέλειας καί Τμημάτων.
Ή σύνθεσις τής 'Ολομέλειας καί τών Τμημάτων -/}'■
ώς ακολούθως :
'Ολομέλεια
1. Ό Καθηγητής τής ’Ακτινολογίας τοϋ 11ανεπιστςμ'·''·'
’Αθηνών ή Θεσ/νίκης.
2. Ό Καθηγητής τών ’Αφροδισίων καί Δερματικών Ν'"
σων τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
3. Ό Καθηγητής τής .Χημείας Τροφίμων τοϋ Πάνε'’·'
στημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
4. Ό Καθηγητής τής Θεραπευτικής Κλινικής τοϋ Π*' ν
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
|.
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5. Ό Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολο
γίας τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
6. Εις Καθηγητής Μαιευτικής καί Γυναικολογικής Κλι
νικής τοϋ Πανεπιστήμιου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
7. Ό Καθηγητής τής Μικροβιολογίας τοϋ Πανεπιστη
μίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
8. Ό Καθηγητής τής Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
9. Ό Καθηγητής τής ’Οργανικής Χημείας τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
10. Εις Καθηγητής Παθολογικής Κλινικής τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
11. Ό Καθηγητής τής Παιδιατρικής Κλινικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
12. Ό Καθηγητής τής 'Υγιεινής τοϋ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών ή Θεσσαλονίκης.
13. Ό Καθηγητής τής Φαρμακευτικής Χημείας τοϋ Πα
νεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
14. 'Ο Καθηγητής τής Φαρμακογνωσίας τοϋ Πανεπι
στήμιου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
15. Ό Καθηγητής τής Φαρμακολογίας τοϋ Πανεπιστή
μιου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
10· * Ο Καθηγητής τής Φυσιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
17. Εις Καθηγητής Χειρουργικής Κλινικής τοϋ Πανε
πιστήμιου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
18. *0 Καθηγητή ς τής Ψυχιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
- . .
19. Εις Καθηγητής τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών.
Τμήμα Α'

'

*\

α) Ό Καθηγητής τών ’Αφροδισίων καί Δερματικών
Νόσων τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
β) Ό Καθηγητής τής Χημείας Τροφίμων τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. ·
,·. Υ.·,·.·;
Υ) *0 Καθηγητής τής Θεραπευτικής Κλινικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
.X/, ν;'
δ) Ο Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογιας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ε) Ο Καθηγητής τής Παιδιατρικής Κλινικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
Ί·.
.
ot)j Ο^ Καθηγητής τής 'Υγιεινής τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
...
ζ) Ό Καθηγητής τής Ψυχιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
- .- .
·
;
:

Τμήμα Β'

α) Ό Καθηγητής τής Θεραπευτικής Κλινικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
~ >'·
’’
β) _ Ο Καθηγητής τής Μικροβιολογίας τοϋ Πανεπιστή
μιου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. ' ·
/!
'
ϊ) *0 Καθηγητής τής ’Οργανικής Χημείας τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. ν
'
‘ ·Γ
δ) Ό Καθηγητής τής Φαρμακευτικής Χημείας'τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ε;·..·.:··;
t) Ο. Καθηγητης τής Φαρμακογνωσίας τοϋ Πανεπιστή
μιου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
'
'
στ} Ο Καθηγητης τής Φαρμακολογίας Τοϋ Πανεπιστημιου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
' ·. ·· · ■ ·
, Ο. Ο Καθηγητής τής Φυσιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
Τμήμα Γ'

- . . -

s) Ο Καθηγητής τής ’Ακτινολογίας τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
β) Ό Καθηγητής τής Θεραπευτικής Κλινικής τοϋ Πα'ϊπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
γ) Εις Καθηγητής Μαιευτικής καί Γυναικολογικής Κλι"·κής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

δ) 'Ο Καθηγητής τής Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
1 ,___
ε) Εις Καθηγητής Παθολογικής Κλινικής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
στ) Εις Καθηγητής Χειρουργικής Κλινικής τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ζ) Εις Καθηγητής τής ' Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών.
2. Τα μέλη τοϋ Α.Υ.Σ. ώς καί τών Τμημάτων διορί
ζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Κοινωνικής Πρό
νοιας.
3. Τα μέλη τοϋ Α.Υ.Σ. δύνανται ν’ άπαλλαγώσι τών
καθηκόντων των ένεκα σοβαροϋ άποχρώντος λόγου, διά
Β.Λ/τάγματος, έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργοϋ Κοι
νωνικής Προνοίας, μετ’ άπόφασιν τοϋ Ύπουργικοϋ Συμ
βουλίου.
4. Τά μέλη τοϋ Α.Υ.Σ. κωλυόμενα, ή άπόντα άναπληροϋνται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Κοιν. Προνοίας,
ύπό τών έν Άθήναις τιτλούχων εκτάκτων Καθηγητών ή
'Υφηγητών τής αυτής ή συγγενοϋς έδρας ή υπό άλλων
έξεχόντων επιστημόνων.
Άρθρον 3.
Συμμετοχή εις συνεδρίας ετέρων
παραγόντων
1. Ό 'Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή ό~ Πρόεδρός
τοϋ Α.Υ.Σ. δύνανται νά καλώσιν εις τάς συνεδριάσεις τής
'Ολομέλειας καί τών Τμημάτων, άνευ ψήφου καί αμοιβής
ή άποζημιώσεούς τίνος, επιστήμονας κύρους ή άρμοδίους
Υπηρεσιακούς παράγοντας έτέρων 'Υπουργείων ή ’Οργα
νισμών ή εκπροσώπους τών οικείων συλλόγων {’Ιατρικού
’Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού κ.λ.π.) δυναμένους νά ύποβοηθήσωσι τό Συμβού/.ιον εις τό έργον αύτοϋ.
2. ’Επίσης δύνανται νά καλώνται ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ
Α.Υ.Σ. είς τάς συνεδρίας τής 'Ολομέλειας ή τών Τμημά
των αύτοϋ καί υπάλληλοι τοϋ Υπουργείου Κοινωνικής Προ
νοίας άπό τοϋ βαθμού 5ου καί άνω ώς είσηγηταί ειδικών
θεμάτων, άνευ ψήφου καί αμοιβής ή άποζημιώσεώς τίνος.
- ■

· ·

"Αρθρον 4,

’Εκλογή Προέδρου ’Αντιπροέδρου καί'
Γεν. Γραμματέως
1. Μεταξύ τών μελών τοϋ Α.Υ.Σ. εκλέγεται, διά μυ
στικής ψηφοφορίας ύπό τής 'Ολομέλειας τοϋ Σώματος,
κατ’ άπόλυτον πλειοψηφίαν ό Πρόεδρος, ό ’Αντιπρόεδρος
καί ό Γενικός Γραμματεύς αύτοϋ, έπί τριετεϊ θητεία. Ούτοι
διορίζονται διά Β.Λ/γματος, προκαλουμένου ύπό τοϋ 'Υ
πουργού Κοινωνικής Προνοίας.
· , :
- 2. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος νόμου
ό Πρόεδρος, ό ’Αντιπρόεδρος καί ό Γενικός Γραμματεύς
διορίζονται έπί τριετεϊ θητεία, δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γού Κοινωνικής Προνοίας.
: Άρθρον 5.
Πρόεδρος καί ’Αντιπρόεδρος Α.Υ.Σ.
\ 1. Ό Πρόεδρος τοϋ Α.Υ.Σ. προεδρεύει τής 'Ολομέλειας
καί τών Τμημάτων αύτοϋ.
.·;
-. . ~ ψ
· . >.
2. Τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό'
’Αντιπρόεδρος καί τούτον ό άρχαιότερος, κατά τόν διο
ρισμόν ώς Καθηγητοϋ, έκ τών παρισταμένων μελών τοϋ
Συμβουλίου.
3. *0 '.Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας δύναται νά προεδρεύη τής τε Όλοαελείας ώς καί τών Ταημάτων τοϋ
Α.Υ.Σ.
.
Άρθρον 6.
Συνεδριάσεις 'Ολομέλειας καί Τμημάτων
1. Τό Α.Υ.Σ. συνεδριάζει είτε έν Όλομελεία, εύρισκόμενον έν άπαρτία, όταν παρίσταται τό ήμισυ πλέον ενός
τών μελών αύτοϋ, είτε κατά Τμήματα παρισταμένων του
λάχιστον τών τεσσάρων μελ.ών αύτών..
2. At γνωματεύσεις τής μέν 'Ολομέλειας τοϋ Α.Υ.Σ.
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έκδίδονται κατά πλ.ειοψηφίαν των δύο τρίτων των παρόντων καί δικαιούμενων ψήφου μελών, των δέ Τμημάτων
έφ’ όσον ήΟελχν έπιτευχθή άπόλυτος πλ.ειοψηφία τών πα
ρόντων καί δικαιουμένων ψήφου μελών.

ιατρών (Α4) ή 'Υγειονολόγων ιατρών (A3) έκ τών ύπηρετούντων εις τό 'Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. --Λ
“Αρθρον 12.

■ Τ

Αειτουργία τοϋ Α.Υ.Σ.
Αί γνωματεύσεις τοϋ Α.Υ.Σ. υποβάλλονται εις τον
1.
Τά
τοϋ
τρόπου
λειτουργίας τοϋ Α.Υ.Σ. καί τών παρ’
'Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας, οστις εκδίδει τήν σχετική
αΰτώ
Τμημάτων,
ώς
καί πάσα άλλη λεπτομέρεια προς
άπόφασιν.
έφαρμογήν τοϋ παρόντος Νόμου ρυθμίζονται διά Η. Δια
"Αρθρον 1:
ταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργού Κοινω
Απόρρητα γνωματεύσεων καί εισηγήσεων.
νικής Π ρονοίας.
2. Μέχρι τής έκδόσεως τών έν τή προηγουμένω παρα
1. Αΐ πάσης φύσεως γνωματεύσεις τοϋ Α.Υ.Σ. εχουσαι
γράφω Διαταγμάτων έφαρμόζονται έν προκειμένω τό άπό
άπολύτως έμπιστευτικδν χαρακτήρα, κοινοποιούνται μόνον
18.7.1935 Π.Δ. «περί τρόπου λειτουργίας τοϋ Α.Υ.Σ.
δι’ 'Υπουργικών ’Αποφάσεων.
· *■
καί τών παρ’ αύτώ Τμημάτων καί ’Επιτροπών» (Φ.Ε.Κ.
2. Άνευ 'Υπουργικής έγκρίσεως εις ούδένα δίδεται άντίΑ' 339/1935), ώς τούτο συνεπληρώθη καί έτροποποιήϋη
γρα<5ον ουδέ άνακοινοϋται γνωμάτευσις ή είσήγησις μέλους
μεταγενεστέρους. :
·
' ; '
; \
Υί
τοϋ Α.Υ.Σ.
.
·.· · '
.
·
_
Αρθρον 14.
·.
: ε
' ,
3.
-’Αντίγραφά καί αποσπάσματα έκ τών πρακτικών τοϋ
Δικαιώματα χιρηγήα-ω; άϊειών ςαρμακιτοιών. κλινικών
Α.Υ.Σ. έκδιδόμενα κατόπιν Υπουργικής έγκρίσεως, υπο
3.

γράφονται μόνον ΰπδ τοϋ Γραμματέως.
“Αρθρον 8.
Είσήγησις Θεμάτων - Γενικός Δ/ντής 'Υγιεινής
1. Τά εις την 'Ολομέλειαν καί τά Τμήματα τοϋ Α.Υ.Σ.
αγόμενα ειδικά ή 'Υπηρεσιακά θέματα εΐσηγοϋνται ύπευθύνως οί αρμόδιοι καθ’ ύλην Π ροϊστάμενοι Διευθύνσεων
ή- 'Υπηρεσιών ή Τμημάτων τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής
Προνοίας.
‘ ~'V ■'
' '■'··:■
2. Εις τάς συνεδριάσεις τής Όλ,ομελ,είας καί-τών Τμη
μάτων τοϋ Α.Υ.Σ. καλείται ύποχρεωτικώς καί ; άρίσταται,
άνευ ψήφου, ό Γενικός Δ/ντής 'Υγιεινής τοϋ-'Υπουργείου
Κοινωνικής Προνοίας, ή έν:περιπτώσει άπουσίας ή κωλύ
ματος ό νόμιμος άναπληρωτής αύτοΰ: ·■ *- r ·
*
ξ, Ουτος παρακολουθεί τήν πιστήν εφαρμογήν τών δια
τάξεων τής κεϊμένης Νομοθεσίας και'μεταφέρει τάς γενικώτέρας απόψεις τοϋ Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας επί
τών συζητουμένων θεμάτων. Έν περιπτώσει διατυπώσεως
διαφωνίας έκ μέρους τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ Υγιεινής,
αυτή καταχωρίζεται εις τά πρακτικά, σχετικόν άπόσπασμα
τών όποιων, έπί τοϋ συγκεκριμένου θέματος, υποβάλλεται
παραυτα, δι’ ήτιολογημένης άναφοράς αύτοϋ, προς τον
'Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας.'
ι
“Αρθρον 9.
Άντικατάστασις μελών τοϋ Α.Υ.Σ. '· ι
Μέλος τοϋ Α.Υ.Σ. άπουσιάζον άδικαιολογήτως έπί τρεις
κατά συνέχειαν συνεδριάσεις τής 'Ολομέλειας ή τοϋ αύτοϋ
Τμήματος, άναφέρεται ύπό τοϋ Προέδρου τού Σώματος
εις τον 'Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας, όστις δι’ άποφάσεως του, δύναται όπως προβή εις τήν άντικατάστασίν του
δι’ ετέρου εχοντος άνάλογα έπιστημονικά κ.λ.π. προσόντα.
“Αρθρον 10.
Άποζημίωσις μελών τοϋ Α.Υ.Σ.
1. Τά μέλη τοϋ Α.Υ.Σ. δικαιούνται διά τήν συμμετοχήν
των εις έκάστην συνεδρίασίν του άποζημιώσεως έκ δραχ
μών διακοσίων (200). Ή άποζημίωσις δ’ αύτη δεν δύναται νά ύπερβή κατά μήνα τό ποσόν τών δραχμών χιλίων
έξακοσίων (1.600).
2. 'Ο Γραμματεΰς τοϋ Α.Υ.Σ., έκτελών χρέη γραμματέως τής τε 'Ολομέλειας καί τών τμημάτων, λαμβάνει τήν
έν παραγράφω 1 άποζημίωσιν.
“ΑρΟρον 11.
Προσωπικόν τοϋ Α.Υ.Σ.
1. Τά τοϋ υπαλληλικού παρά τώ Α.Υ.Σ. προσωπικού
ρυθμίζονται ύπό τοϋ ίσχύοντος έκάστοτε ’Οργανισμού τοϋ
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.
2. Εις τήν θέσιν τοϋ Γραμματέως τοϋ Α.Υ.Σ. τοπο
θετείται υπάλληλος έπί βαθμώ 2ω ή 3ω τοϋ κλάδου τών

1. Τά ύπό τών μελών τοϋ Α.Υ.Σ. τών μετεχόντων εις
τήν εξεταστικήν Επιτροπήν χορηγήσεως άδειας άσκήσεως
τοϋ έπαγγέλματος τοϋ Φαρμακοποιού δικαιούμενα έξέταστρα, καθορίζονται εις δραχμάς διακοσίας καταβάλλονται
δέ κατά τήν . πρώτην συμμετοχήν τοϋ- υποψηφίου είς. τάς
έξετάσεις. ’Εν άπορρίψει τοϋ υποψηφίου, ή συμμετοχή του
εις τάς έπομένας έξετάσεις έπιτρέπεται μέχρις έπίτύχίας
του άνευ καταβολής έξετάστρων.
2. Τά έξέταστρα κατατίθενται ύπό τοϋ ένδιαφερομένου
υποψηφίου είς τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων,
έπί τή έκδόσει. ΐσοπόσου γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ
τοϋ Α.Υ.Σ. καί άναλαμβάνονται, έντολή τοϋ Προέδρου
αύτοϋ, ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως, προς άπόδοσιν είς
μέλη τής Επιτροπής. -·'. ■ .-■·
· Υ (χ
3. Π δός αίτούμενος άδειαν ίδρύσεως καί λειτουργίας κλι
νικής, έργοστασίου ή εργαστηρίου φαρμακευτικών, καλλυν
τικών, διαιτητικών κ.λ.π. προϊόντων οφείλει νά καταβάλη
εις τό Δημόσιον Ταμεϊον παράβολον πέντε χιλιάδων (5.0(H))
δραχμών.
■ V
τ
“ΑρΟρον 15.
Π οιναί.
1. Έπιφυλ.ασσομένων τών έν παραγράφω 3 τοϋ πα
ρόντος άρθρου διατάξεων, αί ύπό τών κειμένων διατάξεων
προβλεπόμεναι ποιναί διά παραβάσεις τής φαρμακευτικής,
ιατρικής, οδοντιατρικής καί τής έν γένει περί ιατρικών καί
παραϊατρικών επαγγελμάτων φαρμάκων καί φαρμακείων,
νομοθεσίας, επιβάλλονται, εφεξής, δι’ ήτιολ,ογημένης άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.
2. Έν περιπτώσει ύποβολ.ής αίτήσεως θεραπείας ύπό
τοϋ τιμωρηθέντος διά παράβασιν τών διατάξεων τής έν
τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομένης νομοθεσίας, ί
Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας δύναται, προ τής έπ’ αυ
τής κρίσεως, νά ζητήση τήν γνώμην τής Όλ.ομελ.είας ί,
τοϋ αρμοδίου Τμήματος τοϋ Α.Υ.Σ.
3. Αί ποιναί: α) τοϋ Α.Ν. 1844/39 «περί έπιθεωρή·
σεως φαρμακείων», β) άνακλήσεως τής άδειας άσκήσεω:
έπαγγέλματος ή τής ίδρύσεως φαρμακείων, φαρμακαπο
θηκών, εργοστασίων καί έργαστηρίων φαρμακευτικών, καλλ.υντικών, διαιτητικών προϊόντων κ.λ,.π. ή κ/.ινικών, ια
τρείων, ιατρικών έργαστηρίων κ.λ.π. καί γ) κατασχέσει*»:
καί καταστροφής φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων κ./,.π.. επι
βάλλονται δι’ όμοιας άποφάσεως τοϋ * Υπουργού Κοινω
νικήν Π εονοίαε, αετά γνώμην τοϋ οικείου Ταήαατοε το··
Α.Υ.Σ. '
“Αρθρον 16.
Καταργούμεναι διατάξεις.
1. Έκ τών δι’ ειδικών Νόμων προβλ.επομένων άρμ0διοτήτων τοϋ Α.Υ.Σ. καταργεΐται ή τοιαύτη τής γνωμ*'
τεύσεως «περί χορηγήσεως καί μεταβιβάσεως άδειών ίδρν
σεως Φαρμακείων καί Φαρμακαποθηκών», ώς καί Ύ
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2. Διά τήν εις δεύτερον βαθμόν γνωμοδότησιν έπί τών
κατά τάς προηγούμενα; παραγράφους, άφορωσών εις τά
έν άρθρω 2 παράγρ. 1 στοιχ. β' είδη, προσφυγών καί εν~
στάσεων συνιστάται παρά τώ Α.Υ.Σ. ίδιον Τμήμα, υπό
στοιχεϊον Δ'.
.
Έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τής παραγράφου 2
2.
Μέλη τοϋ Δ' Τμήματος ορίζονται:
τοϋ άρθρου 12 τοϋ παρόντος, καταργοϋνται ωσαύτως αί
α) 'Ο Καθηγητής τής Φυτοπαθολογία: ενός τών Άνωδιατάξεις :
τάτων ’Εκπαιδευτικό)'/ Ίδρυμάτων τή: Χώρας.
α) Τοΰ Ν. Διατάγματος · 27.6.1935 «περί Άνωτάτου
Υγειονομικού Συμβουλίου».
β) Ό Καθηγητής τής Γεωργικής Χημείας ενός τών
β) Τοϋ Λ.Ν. 612/1937 «περί τροποποιήσεως τού Ν.Δ.
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Χώρας.
τής 27.6.1935 «περί Άνωτάτου 'Τγειονομικοϋ Συμβου
γ) Ό Καθηγητής τής Φυσιολογίας (μετά Φαρμακολο
λίου».
γίας, Φαρμακοχημείας καί Θεραπευτικής) Άνωτάτης Κτη
γ) Τοϋ άρθρου 21 τοϋ Α.Ν. 751/1937 ώς καί αί Si’
νιατρικής Σχολής τής Χώρας.
χΰτοϋ άντικατασταθεϊσαι τοιαϋται.
δ) Ό Καθηγητής τής Χημείας Τροφίμων ενός τών Άνω
δ) Τοϋ Ν. 1480/1944.
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Χώρας.
ε) Τών άρθρων 1-7 τοϋ Ν.Δ. 3774/1957.
έπιβολ.ής ποινών δι’ εκπρόθεσμον υποβολήν καταστάσεων
κινήσεως ναρκωτικών ή τής πλημμελούς ή τής μή τηρήσεως τών περί ναρκωτικών προβλεπομένων βιβλίων ύπό
τών προς τούτο ύποχρέων.

στ) Τής περιπτώσεως Δ' τοϋ άρθρου 1 τοϋ άπό 23/
23:11.1956 Β.Δ. «περί έπέκτάσεως τών αρμοδιοτήτων τοϋ
Νομάρχου έπί θεμάτων άρμοδιότητος τοϋ Υπουργείου Κοι
νωνικής Προνοίας» (Φ.Ε.Κ. Λ' 286/56), ώςκαί πασαδιάταςις άντικειμένη προς τον παρόντα Νόμον.
β) Ν.Δ. 411/70 (Φ.Ε.Κ. 11, Τ. Λ')
Άρθρον 21
ΔΙεταβίβασις άρμαδιοτήτων εις Κ.Ε.Ε.Φ.
1. Εις τό Κ.Ε.Ε.Φ. περιέρχονται αυτοδικαίως άπό τής
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος άπασαι αί άρμοδιότητες :
α) Τών Τμημάτων Α' καί Β' τοϋ Άνωτάτου Ύγειονομικοΰ Συμβουλίου, εξαιρέσει τών άναφερομένων εις ιατρο
δικαστικά θέματα, συνταξιοδοτήσεως τών έν τή καταπο
λεμήσει λοιμωδών νόσων θνησκόντων, Δημοσίας Υγιει
νής, Λοιμωδών Νόσων, Κοινωνικής Υγιεινής καί ’Ιατρι
κής Άντιλήψεως.
Τά Τμήματα Α' καί Β' τοϋ Α.Τ.Σ. διατηρούν την κυ
ρίαν αυτών ιδιότητα ώς συμβουλευτικών οργάνων διά τον
προγραμματισμόν καί την άσκησιν γενικωτέοας πολιτικής
τοϋ ■ 'Υπουργείου, γνωμοδοτοϋν δέ ώς όργανα δευτέρου
βαθμοΰ έπί θεμάτων άρμοδιότητος τοϋ Κ.Ε.Ε.Φ. κατά τον
παρόντα Νόμον, μετά παραπομπήν εις· αύτά υπό τοϋ 'Υ
πουργού Κοιν. 'Υπηρεσιών, ένεργοϋντος αΰτεπαγγέλτως ή
τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων, πρό τής έκδόσεως τής
σχετικής άποφάσεώς του.
.
β) Τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους αί άναφερόμεναι
εις τας εν παραγραφω 1 τοϋ άρθρου 2 φαρμακευτικής ου
σίας καί λοιπά προϊόντα, κατά τά καθορισθησόμενα διά
κοινής αποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοι
νωνικών Ίπηρεσιών δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος
τής Κυβερνήσεως.
2. Δια Β.Δ. έκδιδομένων προτάσει τοΰ 'Υπουργού Κοινοινικών Ίπηρεσιών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου
Υπουργού δύνατχι νά μεταβιβάζωνται εις τό Κ.Ε.Ε.Φ.
αρμοδιότητες ετέρων 'Υπουργείων, Υπηρεσιών ή ’Οργα
νισμών συναφείς πρός σκοπούς αΰτοϋ.
γ) Ν.Δ. 97/1973 (Φ.Ε.Κ. 172, Τ. A')

Υ

Άρθρον 32.
- Γνωμοδοτική άρμοδιότης δευτέρου βαθμού.
1. Επί τών κατά, τό παρόν Ν.Δ/γμχ έκδιδομένων γνω
μοδοτήσεων τοϋ Κ.Ε.Ε.Φ. γνωμοδοτεΐ ώς όργανον δευτέρου
Η«0μοϋ τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον, κατά πα
ραπομπήν εις αυτό ύπό τοϋ κατά την παρ. 2 τοϋ άρθρου
/ αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, πρό τής έκδόσειος τής οικείας άποφάσεώς του, ένεργοϋντος αύτεπαγγελτως ή ύποχρεωτικώς τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων,
υποβαλλομένη εντός τριάκοντα ημερών άπό τής εΐε αυτούς
κοινοποιήσεων τής γνωμοδοτήσεως τοΰ Κ.Ε.Ε.Φ. Αί διαταςεις τοϋ άρθρου 13 τοϋ παρόντος Ν.Δ/γματος εφαρμό
ζονται καί έπί τών -ίς δεύτερον βαθιών γνωαοδοτήσεων
-οϋ Α.Υ.Σ.

ε) Ό Καθηγητής τής Κλινικής Παθολογίας καί Γενι
κής Παθολογίας Άνωτάτης Κτηνιατρικής Σχολής τής Χώ
ρας.
στ) *0 Καθηγητής τής Εντομολογίας ενός τών Άνω
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Χώρας.
3. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, καθορίζον
ται τά τής συγκροτήσεω: καί λειτουργίας τοΰ κατά τήν
προηγουμένην παράγραφον Τμήματος τοϋ Α.Υ.Σ. 'Η εις
τά μέλη τοϋ Τμήματο: τούτου καταβαλλομένη άποζημίωσις ορίζεται ίση πέος τήν τοιαύτην τών λοιπών μελών
τοϋ Α.Υ.Σ.
δ) Π.Δ/γμα 544/1977. (Φ.Ε.Κ. 178 T..V)
Άρθρον 109.
Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλ.ιον.
(Α.Υ.Σ.)
'Η σΰνθεσις, λειτουργίας καί άρμοδιότης τοϋ Άνωτάτου
'Υγειονομικού Συμβουλίου διέπεται ύπό τών κειμένων περί
αύτοΰ διατάξεων, έπιφυλ,ασσομένων τών διατάξεων τής κειμένης Νομοθεσίας «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας Κρατι
κού Εργαστηρίου Έλ.έγχου Φαρμάκων». .
2. Τό Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
α) Ν.991/79 (Φ.Ε.Κ. 278, T..V)

'

Άρθρον 2.
;

Σύσταση

Ειδικού

Γνωμοδοτικοϋ

Συμβουλίου.

Γιά νά κριθεΐ ή χορήγηση άδειας άσκήσεως τοϋ έπαγγέλ.ματος τοϋ Μ'υχολόγου συνιστάται στο Υπουργείο Κοινω
νικών 'Υττηρεσιών (Γενική Διεύθυνση 'Υγιεινής) Ειδικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλ,ιο πού άπαρτίζεται άπό: ·*«·> i '
α) Δύο "Ελληνες Έυχολόγους, Καθηγητής ή Υφηγητές
εδρών Έυχολ.ογίας σέ Πανεπιστήμιο Ελληνικό πού ύποδεικνύονται άπό τον 'Υπουργό ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων.
β) Τό Γενικό Διευθυντή Υγιεινής τοϋ 'Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υττηρεσιών ή τό νόμιμο αναπληρωτή του.
γ) Τό Γενικό Διευθυντή Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως ή τό
νόμιμο άναπληρωτή του, ύποδεικνυόμενο άπό τον 'Υπουργό
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ι:
· .: "
·/: ■
δ) Τον Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου Ελλήνων Υυχολόγων, ή
ένα μέλ.ος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, πού έχει έξουσιοδοτηθεϊ άπ’ αυτό.
'
ε) Δύο Ψυχολ.όγους, έξειδικευμένους σέ διαφορετικούς
κλάδους Ψυχολ.ογίας.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος τής Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής μέ βαθμό τούλάχιστον 6ο.
· 1
2. Ό Πρόεδρος καί τά μέλ.η τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμ
βουλίου ορίζονται γιά τρία χρόνια μέ άπόφαση τοο Ύπουρ^
γοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
3. Μέλη τοϋ Συμβουλίου δέ'/ μπορούν νά διορζίονται
μαζί πρόσωπα πού συνδέονται μεταξύ τους μέ συγγένεια
ώς τον τέταρτο (περιλαμβανόμενο) βαθμό έξ αίματος ή έξ
αγχιστείας

—

4. Τό -Συμβούλιο βρίσκεται σέ άπαρτία όταν είναι παρόντα
5 άτπό τά 7 μέλη του.
5. Τό Συμβούλιο ελέγχει τά δικαιολογητικά
των
-υποψηφίων πού υποβάλλονται γιά την άξιολόγηση των προ'σόντων τους καί γιά την διαπίστωση ότι υπάρχουν οί νόμι
μες προϋποθέσεις.
'Ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή άπο μέλη του Ψυ
χολόγους πού έχουν ειδικότητα ανάλογη μέ τον κλάδο Ψυ
χολογίας αύτοϋ πού εξετάζεται. Ή Επιτροπή επιλαμβά
νεται μόνο των περιπτώσεων εκείνων πού παραπέμπονται
προς εξέταση άπο τό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση πού δεν υπάρχει Ψυχολόγος τής ειδικό
τητας τοϋ εξεταζόμενου μπορεί νά όρισθεΐ ώς μέλος τής
Εξεταστικής Επιτροπής Ψυχολόγος τής ειδικότητας αυτής,
πού δεν είναι μέλος τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου.
Τό Συμβούλιο γνωμοδοτεΐ γιά τήν χορήγηση ή όχι τής
άδειας άσκήσεως επαγγέλματος τοϋ Ψυχολόγου μέ βάση
τις παραπάνω προϋποθέσεις.
3. Το Συμβούλιο ’Ογκολογίας καί Ναρκωτικών,
α) Π .Δ. 1177/81 (Φ.Ε.Κ. 289/81 T..V)
Άρθρον 4.
Τό άρΟρον III τοϋ Π. Δ/τος 544/77 αντικαθίσταται ώς
κάτωθιΎ Ν.1_
___
_____ λ '___
Τό Συμβούλιον ’Ογκολογίας καί Ναρκωτικών απαρτί
ζεται έκτων κάτωθι Τμημάτων :
V α) Τμήμα ’Ογκολογίας.
β) Τμήμα Ναρκωτικών. ·
Τμήμα ’Ογκολογίας :
"γ
1. Τό Τμήμα ’Ογκολογίας αποτελεί τον συμβουλευτικόν
φορέα τοϋ Υπουργείου επί θεμάτων προλ.ήψεως καί καταπολεμήσεως τών όγκογενών παθήσεων, συντίθεται δέ έκ
των κάτωθι :
ν. “) Τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ Υγιεινής, ώς Προέδρου, άναπληρουμένου ύπό τοϋ ’Λναπλ. Γενικού Δ/ντοϋ Υγιεινής.
β) Ενός Καθηγητοϋ ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
τής ημεδαπής, προτεινομένου ύπό τής Συγκλήτου τοϋ οικείου
Πανεπιστημίου.
γ) Ενός Καθηγητοϋ τής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου
τής ημεδαπής, προτεινομένου ύπό τής Συγκλήτου τοϋ οι
κείου Πανεπιστημίου.
δ) Τοϋ Καθηγητοϋ τής Υγιεινής τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών, προτεινομένου ύπό τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπι
στημίου τούτου.
ε) Άνά ένός εκπροσώπου τών κάτωθι Ιδρυμάτων :
αα) Τοϋ Άντικαρκινικοΰ ’Ινστιτούτου «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
’Αθηνών.
ββ) Τού Διαγνωστικού καί Θεραπευτικού ’Ινστιτούτου
«Σ. καί Δ. Μ ΕΤΑΞΑ» Πειραιώς.
γγ) Τοϋ Θεαγενείου Ιατρικού ’Ινστιτούτου Θεσσαλο
νίκης. κατά προτίμησιν Καθηγητοϋ ή Ύφηγητοϋ τής ’Ιατρι
κής, όριζομένων ύπό τών Ιδρυμάτων, ώς μελών.
δδ) Τοϋ Προέδρου ή ετέρου εκπροσώπου τής Ελληνι
κής Άντικαρκινικής Εταιρείας.
στ.στ) Ένός έγκριτου έπιστημονος, ειδικού έπί τών θε
μάτων ογκολογίας.
2. Τό Τμήμα ’Ογκολογίας γ-νωμοδοτεΐ έπί τών κάτωθι
θεμάτων :
α) Έκπαιδεύσεως ειδικών στελεχών άντικαρκινικοΰ άγώ'•'°;·

β) Όργ'ανώσεως τής Όγκολογικής έρεύνης, εις άπαντα
τά νοσηλευτικά ιδρύματα τής χώρας.
γ) ’Εγκαίρου διαγνώσεως καί άνιχνεύσεως τοϋ καρκίνου,
ώς καί όργ'ανώσεως μονάδων διαγνώσεως καί θεραπείας
τών κακοήθων νεοπλασμάτων εις τά νοσηλευτικά ιδρύματα
τής χώρας.
δ) Ένημερώσεως καί διαφωτίσεως τοϋ κοινού έπί παν
τός θέματος άπτομέναυ τών κακοήθων νεοπλασμάτων.
ε) Άποκαταστάσεως καί μετανοσοκομειακής παρακολουθήσεως τών πασχόντων έκ κακοήθων νεοπλασμάτων.
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στ) Κατανομής τού προϊόντος -τοϋ έτησίου πανελληνίου
έράνου υπέρ τοϋ άντικαρκινικοΰ άγώνος.
*
ζ) Παντός σχετικού θέματος όπερ ήθελε παραπέμψει εις
τό Συμβούλιον ό 'Τπουργός ή ήθελεν εισαγάγει προς συζήτησιν ό πρόεδρος αύτοϋ.
Τμήμα Ναρκωτικών :
1. Τό Τμήμα Ναρκωτικών συντίθεται έκ τών κάτωθι :
α) Τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ 'Υγιεινής τοϋ 'Υπουργείου
ώς Προέδρου άναπληρουμένου ύπό τοϋ Άναπλ. Γεν. Δ/ντοϋ
'Υγιεινής.
i
β) Ένός Καθηγητοϋ ή ύφηγητοϋ Φαρμακευτικής Χη
μείας Πανεπιστημίου τής ημεδαπής έχοντος κατά προτίμησιν πείραν έπί τών ναρκωτικών ουσιών, προτεινομένου
ύπό τής Συγ-κλήτου τοϋ οικείου Πανεπιστημίου, ή
γ) Ένός Καθηγητοϋ ή 'Υφηγητοϋ τής Ψυχιατρικής, Πα
νεπιστημίου τής ημεδαπής προτεινομένου ύπό τής Συγκλή
του τοϋ οικείου Πανεπιστημίου.
δ) Ένός Καθηγητοϋ τής Φαρμακολογίας τής ημεδαπής
προτεινομένου ύπό τής Συγκλήτου τοϋ οικείου Πανεπιστη
μίου.
ε) Ένός άνωτέρου αξιωματικού τών σωμάτων άσφαλείας, προτεινομένου ύπό τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Α. Τό άνωτέρω τμήμα γ-νωμοδοτεΐ :
τ ,
α) Έπί τών ουσιών, άς θεωρηθεί ώς ήδονιστΐκάς καί
είσηγεΐται την υπαγωγήν τούτων μεταξύ τών έν άρθρω 1
τοϋ Νόμου 5539/32 ώς τούτο άνττκατεστάθη διά τοϋ αύτοϋ
άρθρου τοϋ Ν.Δ. 1176/72.
β) Έπί τής χορηγήσεως ή μή άδειας λειτουργίας έργ-οστασίων κατεργασίας τών έν άρθρω 1 τοϋ Νόμου 5539/32.
ώς τούτο άντικατεστάθη διά τοϋ αύτοϋ άρθρου τοϋ Ν.Δ.
1176/1972 ουσιών δι’ έκθέσεως αίτιολογικής.
ίΓι 4·"
γ) Τής' χορηγητέας ποσότητος ναρκωτικών εις τους
φαρμακοποιούς ’Ιατρούς καί Διευθυντάς Νοσοκομείων' καί
Κλινικών.
' Έπί τής τιμής τών παρά τοϋ Μονοπωλείου τοϋ Κράτους
πωλουμένων ναρκωτικών.
ε) Έπί παντός ζητήματος σχετικού πρός τά ναρκωτικά,
δπερ ήθελε τεθή αύτώ ύπό τοϋ Υπουργείου Κοινωνικοί'/
Υπηρεσιών.
Β'. Υπολογίζει τάς δι’ έκαστον επόμενον έτος άναλογούσας διά τάς άνάγκας τοϋ Κράτους ποσότητας ναρκωτι
κών καί ύποβάλλει τώ Υπουργείο) σχετικήν έκθεσιν μέχρι
τής 1ης Δεκεμβρίου (έκάστου έτους άνυπερΟετίος).
4. Οί Έπιτοοπές ’Οπτικών,
α) Ν.971/79 (Φ.Ε.Κ. 223/79 Τ.Α'). "
“ΑρΟρον 11.
ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ.
1. Συνιστώνται δύο Έπιτροπαί ’Οπτικών, λειτουργούσα1,
άντιστοίχως έν Άθήναις εις τό Ύπουργ-εΐον Κοινωνικόν
Υπηρεσιών καί έν Θεσσαλονίκη εις τήν Διεύθυνσιν Ί γ-ιεινής τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.
2. 'Η έν Άθήναις ’Επιτροπή ’Οπτικών άπαρτίζεται :
α) Έξ ένός Καθηγητοϋ ή Ύφηγητοϋ τής Όφθαλμολογίας Άνωτάτου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος τής ημεδαπής,
ώς Προέδρου.
β) Έξ ένός Καθηγητοϋ τοϋ Τμήματος ’Οπτικών των
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ’Αθηνών προτεινομένου ύπό τής Επιτροπή-'
Διοικήσεως αύτοϋ, ώς ’Αντιπροέδρου.
γ) Έκ τοϋ Διευθυντοϋ Άναπτύξεως ’Ιατρικού καί *1 γ'ειονομικοϋ Δυναμικού ή έξ ένός ιατρού τής Γενικής Δ/νσεωΎγιεινής έπί βαθμώ 2ω τοϋ Ύπουργ'είου Κοινωνικών
Υπηρεσιών, άσκοϋντος καθήκοντα είσηγητοϋ πής ’Επιτρο
πής.
δ) Έξ ένός Όφθαλμιάτρου-ύπαλλήλου τής Κεντρικήύπη^εσίας τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Οί άνωτέρω ορίζονται μετά τών άναπληρωτών των επ·
τριετεΐ θητεία καί
ε) έξ ένός μέλους τής Πανελληνίου Ένώσεως Όπτικω^
έπιλεγομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του ύπό τοϋ 1 πουργ'οψ
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Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έκ τριών μελών, προτεινυμένων
η-ό τοϋ Δ.Σ. τής Ένώσεως.
Καθήκοντα Γραμματέως άσκεΐ διοικητικός ύπά/.λ.ηλ,ο: τής
Γενική; ΛιευΟύνσεως 'Υγιεινής τοϋ 'V—ουργε&,υ Κοινωνι
κ.ών ' Υπηρεσιών. οριζόμενος ύπο τοϋ Γενικού ΛιευΟυντοϋ
"Υγιεινής.
Ή έν Θεσσαλονίκη ’ Επιτροπή ’Οπτικών άπαρτίζεται :
χ) Έΐ ενός ΚαΟηγητοϋ ή ' Υφηγητοϋ τής Όφθαλμολ.ο..:χ: Ανώτατου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος τής ημεδαπής
ώε 11 ροέδρου.
3) Έΐ ενός ΚαΟηγητοϋ ή Ύφηγητοΰ τής Φυσικής, ΦυσικομαΟηματικής Σχολής Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύ
ματος τής ήμεδαπής, ή εις περίπτωσιν ιδρύσεως Τμήματος
‘Οπτικών εις Κ.Λ.Τ.Ε.Ε. Β. Ελλάδος*, έΐ ενός καΟηγητοϋ
αυτής, προτεινομένου ύπό τής Επιτροπής Λιοικήσεως τοϋ
Κ.Λ.Τ.Ε.Ε. τούτου, ώε ’Αντιπροέδρου.
Υ) Έΐ ενός ’Οφθαλμιάτρου Δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλ
λήλου Νοσηλευτικού Ιδρύματος Χ.Λ. 2592/53, ώς Εϊσηδ) Έΐ ενός ιατρού ύπαλλήλ,ου τής ΛιευΟύνσεως Υγιεινής
τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.
Οι ανωτέρω ορίζονται μετά τών αναπληρωτών τών έπί
ε) Ές ενός" μέλ.ους τής Ένώσεως ’Οπτικών Βορείου
Ελλάδος, έπιλ,εγομένου μετά τοϋ άναπλ.ηρωτοϋ του ύπό
τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, έκ τριών μελ.ών
προτεινομένων ύπό τοϋ Δ.Σ. τής Ένώσεως.1 * 3
Καθήκοντα Γραμματέως άσκεΐ διοικητικός υπάλληλος τής
ΛιευΟύνσεως Ίγιεινής τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης οριζό
μενος ύπό τοϋ Νομάρχου.
- '
,
μ
4. Ό 'Υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δύναται δΓ
αποφάσεων του δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής
Κυβερνήσεως, νά συνιστά Έπιτροπάς ’Οπτικών καί εις
άλλας πόλεις τής χώρας. Διά τών αυτών αποφάσεων καθο
ρίζεται ή σύνΟεσις καί αί αρμοδιότητες τών Επιτροπών
αυτών.
...
.
"Αρθρον 12.
’Επιτροπών ’Οπτικών.

εις τά πρακτικά, τά όποια υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου
καί τοϋ Γραμματέως.
Εις τά πρακτικά αναγράφονται τά ονόματα τών μελών
τών λαβόντων μέρος εις τήν συνεδρίασιν καί ή τυχόν γνώμη
τής μειοψηφίας.
"Αρθρον 13.
'Ορισμός Επιτροπών.
1.
Ό διορισμός καί ή άντικατάστασις τών μελ.ών τών
κατά τό άρθρον 11 Επιτροπών μετά τών αναπληρωτών των
γίνεται δΓ άποφάσεως τοϋ Ί’πουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Άν διαρκούσης τής Θητείας τίνος τών ανωτέρω προκύψη
λόγος άποκλείων την συμμετοχήν του εις τήν Επιτροπήν ή
καΟιστών ταύτην δυσχερή, ορίζεται αντικαταστάτης διά τον
μέχρι τής λ,ήςειυς τής θητείας τών λ,οιπών μελών χρόνον.
-, 2. Αί- Έπιτροπαί εύρίσκονται εις απαρτίαν παρόντων
τοϋ Προέδρου ή τοϋ ’Αντιπροέδρου καί τριών μελών καί
αποφασίζουν δΓ άπολ.ύτου πλειοψηφίας τών παρόντων. Εις
περίπτωση ΐσοψηφίας επικρατεί ή γνώμη ύπέρ τής όποιας
έτάχθη ό Πρόεδρος.
3. 'Ο Πρόεδρος, ό ’Αντιπρόεδρος καί τά μέλη τών ανω
τέρω Επιτροπών άπόντες ή κωλ,υόμενοι, άναπληροϋνται, ό
μέν Πρόεδρος, ύπό τού ’Αντιπροέδρου καί τούτου άπόντος,
ύπό τοϋ άναπλ.ηρωτοϋ έκάστου τούτων, τών δε μελ.ών ύπό
τών άναπληρωτών αυτών.
4. 'II άποζημίωσις τών μελ.ών τών Επιτροπών ’Οπτι
κών καθορίζεται συμφώνως τώ άρθρω S, παράγρ. 2 τοϋ
Ν.754/1978 «περί ρυθμίσεο,ις τών αποδοχών τών δημοσίων
ύπαλλήλων πολιτικών καί στρατιωτικών, τών ύπαλλήλων
τών Ν.Π.Δ.Δ. καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».
5. ΔΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών ρυθμίζεται παν συναφές προς τήν όργάνωσιν καί λει
τουργίαν τών Επιτροπών θέμα, ώς καί πάσα έτέρα λεπτό-'
μέρε’-α(
_
/
‘5. Ή Γνωμοδοτική ’Επιτροπή Γενετικής καί Οικογε
νειακού Προγραμματισμού.
α) Ν. 1036/80 (ΦΕΚ 66/80 Τ.Α').
"Αρθρον 3.

Συνιστάται στο 'Υπουργείο Κοινωνικών ' Υπηρεσιών
1.
Έργον τών κατά τό προηγούμενου άρθρον Έπιτροπΐϋν
είναι :
(Γενική Διεύθυνση Υγιεινής) έπταμε/.ής Γνωμοδοτική
α) Ή χορήγησις τίτλ.ου προσωπικής ίκανότητος οπτικού,
Επιτροπή γιά θέματα Γενετικής καί Οικογενειακού Προ
η διενέργεια εξετάσεων καί ο έλ.εγχος τών δικαιολογητικών
γραμματισμού. Ή Επιτροπή άποτελ.εϊται άπό πέντε ’Επι
τών υποψηφίων πρός λ.ήψιν αύτοϋ.
*
. . *
στήμονες διαφορετικών κλάδων πού έχουν άναγνωρισμένες
ειδικές γνώσεις καί εμπειρία σέ θέματα Γενετικής καί Οικο
β) Ό έλ.εγχος τής πλ.ηρότητος καί γνησιότητος τών διγενειακού Προγραμματισμού καί άπό δύο εκπροσώπους
ιαιολογητικών τών έ'/διαφερομένων διά τήν. άπόκτησιν
αρμοδίων ιδιωτικών φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.
-.οείας ιδρύσεως καί λειτουργίας καταστήματος όπτικών
ποών, ή γνωμοδότηση διά τήν χορήγησιν ή μή τής ανωτέρω
"Αρθρον 5.
ίδείας καί ή ύπύδειΐις τρόπου έποπτείας καί ελέγχου τών
1. Μέ Προεδρικά Διατάγματα πού έκδίδονται μέ πρό
ιαταστημάτων οπτικών ειδών.
ταση τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών
γ) 'Η γνωμοδότηση δΓ οίονδήποτε θέμα σχέσιν έχον μέ
καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί έπειτα άπό γνώμη τής
οΰς οπτικούς καί τά καταστήματα όπτικών ειδών, τό
’Επιτροπής πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 3 τού παρόντος
ποιον παραπέμπεται εις αύτάς άπό τον 'Υπουργόν Κοινωνόμου άναγνωρίζονται τά ύπάρχοντα ειδικά κέντρα καί συνΓικών 'Υπηρεσιών. .
.
.
_
■
στώνται νέα ειδικά κέντρα γιά τήν εξέταση τών ενδιαφε
δ) 'Η γνωμοδότηση διά τήν χορήγησιν ύπό τοϋ Ύπουρρομένων καί γιά τήν παροχή σ’ αύτούς συμβουλ.ών σέ θέ
νυ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών εις τά καταστήματα όπτικών
ματα γενετικής καί οικογενειακού προγραμματισμού.
οών άδειων πωλ.ήσεως φακώιν επαφής.
2. Μέ όμοια Προεδρικά Διατάγματα προβλέπεται ή σύ
2· Έργον τοϋ Γραμματέως τών Επιτροπών είναι :
σταση θέσεων καί καθορίζονται ή διαδικασία καί τά προσόντα
γιά τήν πρόσληψη, ή σχέση εργασίας καί ή έν γένει κατά
κ) 'Η ένημέρωσις των μητρώων τών κατόχων άδειών
σταση τού προσωπικού καθώς καί ό τρόπος όργανώσεως
ροσωπικής ικανοτητος οπτικού, τώ>ν άδειών άσκήσεως
καί λειτουργίας τών ειδικών κέντρων πού άναφέρονται παρα
'αγγέλματος οπτικού καί τών άδειών ιδρύσεως καί λειπάνω.
ευργίας καταστήματος όπτικών ειδών. . — '
3. Μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών*
β) 'Η τήρησις τών πρακτικών τών ’Επιτροπών ’Οπτικών.
διορίζονται τά μέλ.η τής Γνωμοδοτικής ’Επιτροπής τού
Υ) 'Ο ελ.εγχος τών αιτήσεων καί τών υπολοίπων δικαιοάρθρου 3. Επίσης ‘καθορίζεται ή οργάνωση καί λειτουργία
-γητικών καί στοιχείων, άτινα ύποβάλ,λ.ονται εις Έπιτροτής ’Επιτροπής.
;
ςν Οπτικών καί άποστέ/ά.ονται ύπό τών Διευθύνσεων
4. Μέ άποφάσεις τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υττηρεσιών
Γμημάτων 'Υγιεινής τών Νομαρχιών.
'καί έπειτα άπό σύμφωνη γνώμη τής Έπταμελοϋς Γνωμο
3. Αί πράξεις τών Επιτροπών ’Οπτικών κάταχωροϋνται
δοτικής Επιτροπής* τού άρθρου 3 ρυθμίζονται τά θέματα τά

— δ —
σχετικά μέ τήν μετεκπαίδευση καί την επιστημονική ενη
μέρωση όσων ασχολούνται με θέματα γενετικής και οικο
γενειακού προγραμματισμού.
, 6. Το Συμβούλ.ιον Θεμάτων Υγεία; καί Άναπτύξεως
'Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.
α) Π.Λ. 1177/81 (Φ.Ε.Κ. 280/81 T..V)
Άρθρον 6.
Συνισταται Συμβούλιον Θεμάτων 'Τγείας καί Άναπτύξζωζ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, το όποιον απαρτίζεται έκ
τών κάτωθι τμημάτων :
Α'. Τμήμα Προγραμματισμού 'Τγείας, και
Β\ Τμήμα Αναπτύξει».- Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
• Α'. Τμήμα Προγραμματισμού 'Υγείας :
Τό Τμήμα Προγραμματισμού 'Υγείας συντίθεται έκ τών
κάτωθι :
* αα) *Ενό; (1) ’Ιατρού -'Υγιεινολόγου.
ββ) Ένος (1 ) Κοινωνιολόγου μέ εμπειρίαν εις θέματα
'Υγείας.
γγ) Δύο (2) Οίκονομολ,όγων ειδικευμένων εις θέματα
Προγραμματισμού 'Υγείας.
δδ) Ένος (1) Στατιστικολόγου ειδικευμένου εις τήν επι
χειρησιακήν έρευναν.
εε)' Ενός (1) Αναλυτού - Προγραμματιστοϋ, πτυχιο.ύ-μ
χου Άνωτάτης Σχολής, ειδικευμένου εις θέματα πληρο
φορίας 'Υγείας.
στστ) Ενός (1) Νομικού μ.έ εμπειρίαν είς τήν Δημοσίαν
Διοίκησιν.'
Τό Τμήμα Π ρογραμματισμού ' Υγεία:, άποτελεΐ το συμ
βουλευτικόν όρή χνον τού 'Υπουργού καί γνωμοδοτεΐ έπί
παντός θέματος, τό όποιον αφορά τήν νοσοκομειακήν καί'
έξωνοσοκομειακήν πολιτικήν τού 'Υπουργείου, καθώς καί
τήν προληπτικήν ιατρικήν καί προαγωγήν τής 'Υγείας. ,
Β. Τμήμα Άναπτύξεως Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων :
Τό Τμήμα ’Αναπτύξεως Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων συν
τίθεται έκ τών κάτωθι :
’
αα) Ενός (1) Καθηγητού ή Ύφηγητού Δικαίου Άνωτά
της Σχολής ή ένος (1) άνωτάτου δημοσίου υπαλλήλου πτυχιούχου Νομικής Σχολ ής.
ββ) Ένος (1) Ιατρού άνωτάτου Δημοσίου 'Υπαλλήλου
ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. μέ εμπειρίαν εις τήν όργάνιυσιν
Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.
γγ) Ενός (1) Δικηγόρου έχοντος είδικάς γνώσεις έπί τών
θεμάτων δημοσιονομικής νομοθεσίας.
δδ) 'Ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού ή ’ΗλεκτρούόγουΜηχανολ.όγου, μέ εμπειρίαν είς συγκρ-.τικάς οικονομικά;
μελ.έτας συνθέτων κτιριακών έργων.
εε) Ενός (1) Άρχιτέκτονος Μηχανικού μέ εΐδίκευσιν
εί.- τόν σχεδιασμόν, όργάνωσιν καί άνάπτυξιν 'Ιδρυμάτων.
στστ) Ένος (1) Φυσικοϋ-Νοσοκομειολ,όγου υέ εΐδίκευσιν είς τόν ιατρικόν έξοπλ.ισμόν Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
ζζ) Ενός (1) Οικονομολόγου έχοντος είδικάς γνώσεις
επί τών θεμάτων διεθνών συμβάσεων καί έπί τών νομισμα
τικών θεμάτων.
Τό Τμήμα Άναπτύξεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων άποτελεΐ το Συμβουλευτικόν όργανο·/ τού 'Υπουργού καί γνω
μοδοτεΐ επι παντός θέματος νομικής καί οικονομοτεχνικής
φύσεως πού αφόρα τήν άνάπτυξιν καί παεακολ.ούθησιν
έργων Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, καθώς καί λήψιν αποβά
σεων υπό τού Υπουργού κατά τάς διαδικασίας πραγματο
ποιήσεων τών άνωτέρω έργων καί είδικώτερον διά θέματα
άρμοδιότητος τής Ε.Τ.Υ.Α.Ν.Ι.,
'II συγκρότησις τού Συμβουλ.ίου θεμάτων 'Υγείας καί
Άναπτύςεως Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων ένεργεΐται διά άποφάσεων τού 'Υπουργού.
Κατά τά λοιπά ισχύουν αί διατάξεις τού άρθρου 108
τού Π. Διατάγματος 544/77 «περί λειτουργίας συγκροτήσεως, άπαρτίας καί θητείας» τών Συλλογικών ’Θργάνων.
/. Το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλ.ιο κρίσεους ’Ια

τρικού καί ’Οδοντιατρικού προσωπικού καί τά περιφερειακά
έπιστημονικά Συμβούλια κρίσεους Ιατρικού καί ’Οδοντια
τρικού Π ροσωπικού.
α) Ν.099/1077 Φ.Ε.Κ. 272,77 ΤΆ.
“ΑρΟρον 7.
1. Τό Κεντρικόν ’Επιστημονικόν Συμβούλ.ιον ’Ιατρικοί
καί ’Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ίδρυμάτω·.
Ν.Δ. 2592/53 συντίθεται έκ :
α) Ένος (1) Καθηγητού ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη
μίου τής ημεδαπής ώς Προέδρου.
;'
β) Τού Γενικού Δ/ντού * Υγιεινής τού ' Υπουργείου Κοι
νωνικών ' Υπηρεσιών ώς Αντιπροέδρου, άναπληρουμένου
υπό τού Άναπληρωτού Γεν. Δ/ντού 'Υγιεινής.
'■··,:
γ) Ενός (1) έκτάκτου έντεταλ.μένου ή μονίμου Επι
κουρικού Καθηγητού τής ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
τής ημεδαπής.
δ) Ένος (1) Υφηγητού έντεταλ.μένου ή μή τής ’Ιατρική:
Σχολής Πανεπιστημίου τής ημεδαπής.
ε) Τού Προέδρου τού Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλλ.ογου
ή τού άναπληρωτού του, προτεινομένου υπό τού Δ.Σ. αύτοϋ
καί
’ λ *"
στ) Δύο (2) Ίατρών-Διευθυντών, ύπηρετούντων είς Νο
σηλευτικά ‘ΊδρύματΟΓ Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Τό Περιφερειακόν Επιστημονικόν Συμβούλ.ιον ’Ιατρι
κού καί ’Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 'Ιδρυμά
των Ν.Δ. 2592/53, συντίθεται έκ :
α) Ενός (1) Καθηγητού τής Ιατρικής Σχολής Πανε
πιστημίου τής ημεδαπής ώς Προέδρου.
:-*?/
β) Ενός (1) έκτάκτου, έντεταλ.μένου ή μονίμου επικου
ρικού Καθηγητού ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου'τής η
μεδαπής.
,.
γ) Ένος (1) 'Υφηγητού έντεταλ.μένου ή μή ’Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου τής ημεδαπής.
■
.* '
δ) Τού Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως 'Υγιεινής Νομαρ
χίας Θεσ/νίκης, ώς άντιπροέδρου, άναπληρουμένου υπό τοΰ
νομίμου άναπληρωτού αύτού.
ε) Τού Προέδρου τού ’Ιατρικού Συλλ,όγου Θεσ/νίκης ή
τού άναπληρωτού προτεινομένου υπό τού Δ.Σ. αύτοϋ.
στ) Δύο (2) Ίατρών-Διευθυντών ύπηρετούντων είς Νο
σηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου.
Ό 'Υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δύναται νά συγκροτή πλείονα Επιστημονικά Συμβούλ.ια ϋπό τάς άνωτέρω
καθοριζομένας συνθέσεις.
3. Τά ύπό στοιχεία, α,γ,δ καί στ τής παραγράφου 1 καί
α,β,γ καί στ τής παραγράφου 2 μέλη τών ’Επιστημονικών
Συμβουλίων, άναδεικνύονται διά κληρώσεως μεταξύ πεν
ταπλασίου άριθμοϋ προσώπων τής ιδίας κατά περίπτωσιν
ϊδιότητος, περιλ.αμβανομένων είς πίνακας καταρτιζομένους
άνά 2ετίαν δΓ άποφάσεως τού Υπουργού Κοιν. 'Υπηρεσιών.
Ή κλήρωσις ένεργεϊται προ έκάστης συνεδρίας διά τήν
κρίσιν καί έπιλ.ογήν υποψηφίων ιατρών πρός διορισμόν εις
θέσεις Ν ο ση λ.ευ τ ικώ ν Ιδρυμάτων .Ύπό τήν αυτήν σΰνθεσιν
συνέρχονται διά πάντα τά λοιπά θέματα τής άρμοδιότητος
των μέχρι τής νέας κληρώσεως.
4. Ή ήμερησία διάταξις τών πρός συζήτησιν θεμάτων
ώς καί ημερομηνία συγκλ.ήσεως τών Συμβουλίων καθορί
ζονται έκάστοτε ύπό τής ύπηρεσίας.
’Εάν είς το Συμβούλιον θά έχη κληρωθεί μέλ.ος είδτ/.οτητος διά την όποιαν έχουν άναγραφή είς τήν ήμερησιαν
διάταξιν άντίστοιχα θέματα πρός συζήτησιν, καλείται δι
έγγράφου προσκλ.ήσεο/ς καί παρίσταται άνευ ψήφου ως
ειδικός εισηγητής καθηγητής ή επίκουρος Καθηγητής 4
Υφηγητής ή ’Ιατρός Δ/ντής Νοσηλευτικού Ιδρύματος τής
αυτής ή συναφούς ειδικότητος.
5. *0 τρόπος λειτουργίας τών Επιστημονικών Συμβου
λίων καί αί λεπτομέρεια', έφαρμογής τών διατάξεων τον
παρόντος άρθρου καθορίζονται δΓ άποφάσεως τού Ύπουργον
Κοινωνικών Υπηρεσιών.
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Κανένα άπό τά μέλη αυτά όριζεται μέ απόφαση τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού φορέα του.

β) Ν.1076/80 (Φ.Ε.Κ. 224/80 Τ.Α')
ΆρΟρον 24.
"Ιδρυσ’.ρ Περιφερειακών ’Επιστημονικών Συμβουλίων Κρίσεωε Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού ’Ηπείρου
(Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.Π.Η.) καί Πελοποννήσου (Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.
Π.Π.).
Εις τό άρθρον 7 τοϋ Ν.699/1977 «περί συνθέσεων τών
Διοικητικών συμβουλίων τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
\.Λ. 2592/53 καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» προστίθε
ται παράγραφος 6 έχουσα ουτω :
. .
«6. 'Ιδρύονται Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια
Κρίσεως Ιατρικού καί ’Οδοντιατρικού Προσωπικού ’Ηπεί
ρου (Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.Π.Η.) μέ έδραν τά Ιωάννινα καί Πελοποννηνου (Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο. Π. Π.) με έδραν την Πάτρα.
Τά άνωτέρω Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.Π. συντίθενται έκ :
α) Ενός Καθηγητού ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
τής ήμεδαττής ως Προέδρου.
. .
β) 'Ενδς έκτακτου εντεταλμένου ή μονίμου επικουρικού
Καθηγητού ’Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής
γ) 'Ενός Ύφηγητού εντεταλμένου ή μή ’Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου τής ήμεδαπής.
·.
ό) Γων Διευθυντών των Διευθύνσεων 'Τγιεινής τών Νομαρχιών Ίωαννίνων καί Άχαίας άντιστοίχως, ως αντι
προέδρων, άναπληρουμένων ΰπό τών νομίμων άναπληρωτών των. ϊ
ι
ε) Τών Προέδρων τών ’Ιατρικών Συλλόγων Ίωαννίνων
καί Πατρών άντιστοίχως, ή τών μονίμων άναπληρωτών
των.
στ) Δύο Ίατρών-Διευθυντών ΰπηρετούντων είς νοση
λευτικά ιδρύματα Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου/ - ·
Αί διατάξεις τών παρ. 3,4 καί 5 τού παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται καί προκειμένού διά τά Περιφερειακά .’Επι
στημονικά Συμβούλια Κρίσεως ’Ιατρικού καί ’Οδοντιατρι
κού Προσωπικού ’Ηπείρου καί Πελοποννήσου», ι* ·

-

Γ’. 'Εναν τακιτκό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο:
α) τών Ιατρικών Σχολών τής Χώρας,
β) τών Όϊοντιαρικών Σχολών τής Χώρας καί
γ) τών Φαρμακευτικών Σχολών τής Χώρας.
Καθένα άπό τά μέλη αυτά ορίζεται άπό τον Υπουργό Κοι
νωνικών Υπηρεσιών. άπό υποψήφιους, πού προτείνονται άπό
αντίστοιχες Σχολές κι’ ένας άπό κάνε Σχολή.

Δ’. Έναν τακτικό καί έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο
τών Δημοσίων Επαλλήλων που ορίζεται άπό τη Διοίκηση τής
κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής ’Οργάνωσης τών Δη
μοσίων Επαλλήλων.
’Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση πού νά
εκφράζει τό σύνολο τών Δημοσίων Υπαλλήλων τής χώρας,
τό μέλος αυτό όρίζεΐαυ άπό τό-/ Ύπομργό Κοϊ-ζωνικώ1/ Υπη
ρεσιών. άπό υποψήφιους που προτείνονται ένας άπό κάθε δευ
τεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Δημοσίων Επαλλή
λων.
Ε'. Ένα-/ τακτικό καί έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο
τοϋ νοσηλευτικού προσωπικού όλων τών Νοσοκομείων ' τής
Χώρας, ποίι ορίζεται άπό τή Διοίκηση τής κορυφαίας ενιαίας
συνδικαλιστικής οργάνωσης αύτοϋ. ’Εάν δεν υπάρχει ενιαία
συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζεται άπό τόν 'Γπουργό Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών άπό υποψήφιους που προτείνονται ένας άπό
κάψε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση τοϋ προσωπικού
αυτού.
ΣΤ'. Έναν τακτικό καί έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο
τών 'Υγειονομικών 'Υπηρεσιών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ορι
ζόμενο άπό τόν ’Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Ζ'. Δύο υπηρεσιακούς παράγοντες τού ’Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών σάν τακτικούς καί δύο σαν αναπληρωματι
κούς, πού ορίζονται άπό τό-/ 'Υπουργό Κοινών. 'Υπηρεσιών.
Η'. Τόν Διοικητή τοϋ ΙΚΑ καί τόν Υποδιοικητή σάν ανα
πληρωματικό μέλος.
’ .
θ'. Τόν Διοικητή τού Ο.ΓΑ. καί τόν Γενικό Διευθυντή
σάν αναπληρωματικό μέλος. ■ 1 ····.. ·
·
Γ. Τόν Πρόεδρο τού ΚΕΒΦ καί τόν ’Αντιπρόεδρο σάν α
ναπληρωματικό μέλος.

·-

' '

'

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

'

■ · - /

Γιά Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου ’Υγείας.
Άρθρο 1.
Σύσταση. '
Συνιστάται στο Υπουργείο Κοινωνικών Ύπηρεσιών συμ
βουλευτικό όργανο ιέ -δέματα δομής καί λειτουργίας τού συ
στήματος 'Τγείας. τό Κεντρικό Συμβούλιο 'Τγείας ΚΕ.Σ.Τ.
. Άρθρο 2.
.τ. .·.·.-· . Σύ%*θεση.
I. Τό ΚΕ.Σ.Τ. άποτελεΐτα·. από:

■ .
.... . .,·

>■

Α'.'Τρείς τακτικούς καί τρεις αναπληρωματικούς ' εκπρο
σώπους τού Πανελλ ηνίου ’Ιατρικού Συλλόγου ( Π.Ι_Σ.). πού
παίζονται μέ άπορααη τού Διοικητικού Συμβουλίου του.

ΙΑ'. Τρία μέλη μέ ιδιαίτερη επιστημονική καί κοινωνική
δραστηριότητα στόν τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καί πε
ρίθαλψης. πού όρίζονται άπό τόν 'Υπουργό Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, σάν τακτικά καί τρία -οό ορίζονται . αναπλη
ρωματικά.
2. Οι εκπρόσωποι τών κατά την προηγούμενη παραγραφο
φορέων ορίζονται μέσα σε δέκα ’ πέντε (15) ημέρες άπό την
αποστολή σχετικής πρόσκλησης τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών
Υπηρεσιών καί είναι ελεύθερα ανακλητοί. · Άν κάποιος φο
ρέας δέν ορίσει εμπρόθεσμα τόν εκπρόσωπό του, τόν ορίζει ό
Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών,
* ;}> Υ / ΥΔ;
.3. Ή συγκρότηση τού ΚΕΣΤΥ γίνεται μέ απόφαση τοϋ 'Υ
πουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί ή θητεία τού είναι τριετής.
'
. \
’
Ό Πρόεδρος καί ό Αντιπρόεδρος τοϋ ΚΒΣΥ εκλέγονται
μέ μυστική ψηφοφορία άπό την 'Ολομέλεια αύτοϋ.

'Αρθρο 3.
* · * ·
Β'. "Εναν τακτικό καί έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο:
Αρμοδιότητες.
^) Τής Ελληνικής ’Οδοντιατρικής 'Ομοσπονδίας;
ό) Τού Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. ·
.- 1. Τό ΚΕΣΥ έχει.τις παρακάτω αρμοδιότητες:
,
γ) Τής Κεντρικής 'Ενωσης Δήμων καί Κοινοτήτων Έλα) Έχε: ουσιαστική ευθύνη γιά τόν σχεδίασμά, τόν προ-,·
'·£ας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
‘
'1 ;
γρσμματισμό,
τόν προσδιορισμό τών γενικών στόχων καί κατευ*) Τής Γενπκής Συνομοσπονδίας ’Εργατών 'Ελλάδας (Γ.
·■ θύνσεων καί τήν διαμόρφωση γενικά τής ’Εθνικής στρατηγι
SvEJE.). ν- -.
·
.
κής στον τομέα υγείας καί την υποβολή τών σχετικών προ
ε) Τής Γενικής Συνουχοσπονδίας ’Αγροτικών Συλλόγων
τάσεων στόν Υπουργό Κοινών. Υπηρεσιών. ·.
Ελλάδας (Γ.Σ.ΆΣ.Ε.).'
....................·. Γ : "
σ~) Τής Γενικής Συνομοσπονδίας Έμποροβιοτεχνών ,’Ελ- , ν. 6) Γνωμοδοτεί σε κάθε θέιμα τρέχουσας πολιτικής, όσον α
'·®*ς (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.). .
Ύ
ύ. .
V’·..·.
φορά τήν υγεία, πού παρχπέμπεταί α’ αυτό καί είσηγείται μέ
τρα γιά τήν υλοποίηση τών προγραμματικών' στόχων. -TV·
ζ) Τού Τελικού ’Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ,Ε.Ε.).

