ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
. j.-_. -r,~j σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων ιατρών
— ό ' Ιδούοιχτος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί άλλων
-..,ών διατάξεων».
ΙΤοός tijr Βουλήν ιών 'Ελλήνων
! Δά του πχεόντος σχεδίου νόμου έπιδιώκεται ή ρύθμιση
·*!···ά-ων πού έχουν άνακύψει στό Ι.Κ.Α. καί λοιπούς Άσφα-,’ΓΓ-·.κούε ’Οργανισμούς με τις έπί μέρους διατάξεις τοϋ
όποιου σκοποΰνται :
’Επί τυϋ άρθρου 1
_^,ε — ν διατάξεων τοϋ άρθρου 1 επιδιώκεται ή μισθο'■ j·■·■/■} πεοχ*'ωγή τών ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. στο 2ο βαθμό,
,νό'τι ούτοι από τοϋ διορισμού τους δεν εξελίσσονται βαθυολο-ικά άλλα μισθόλογικά καί ή μισθολογική εξέλιξή
σταυατά στον 3ο βαθμό Ινώ στούς λοιπούς Κλάδους
,\ Γ ποσοστό θέσεων εξελίσσεται μέχρι τον 2ο βαθμό.
Έπί τοϋ άρθρου 2
Αιά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου επιδιώκεται ή
/οεή·;"τη επιδόματος θέσεως έκ ποσοστού έπί βασικού
υισθοϋ τους 25 % £ίς τούς έλεγκτάς ιατρούς καί 40 %
ζΐ- τούς έλεγκτάς ιατρούς Προϊσταμένους 'Υγειονομικής
Υπηρεσίας τών Περιφερειακών 'Υποκ/των, τούς _Έλεγκτάς ’Ιατρούς Διοικητικούς Διευθυντάς τών Νοσοκομείων
ώ: καί τούς Υγειονομικούς Διευθυντάς, διότι έλεγκταί
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου τούτου θά γί
νονται θεραπευταί ιατροί μέ μισθό 2ου βαθμού καί ι τό
ωράριό τους θά αυξηθεί κατά 2 ώρες έναντι αύτοϋ πού έχουν
σαν θεραπευταί καί έπί πλέον σύμφωνα μέ τό άρθρο 15
τοϋ. .Κανονισμού 'Υγειονομικής ‘Υ’πηρεσίας τού Ι.Κ.Α.
απαγορεύεται ή άσκηση τού ’Ιατρικού Επαγγέλματος.
Έπί τοϋ άρθρου 3

-

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 3 έπιδιώκεται ή έφαρμογή
τών διατάξεων τού άρθρου 8 τοϋ_
887/1979 περί άναδρομικότητος τών προαγωγών καί έπί τών ιατρών τού
Ι.Κ.Α., για λόγους ίσης μεταχειρίσεως μέ τούς λοιπούς
υπαλλήλους τού 'Ιδρύματος.
.
Έπί τοϋ άρθρου 4
Μετά την έξέλιξη τών θεραπευτών ιατρών στό μισθολογικό κλιμάκιο τοϋ 2ου βαθμού σύμφωνα μέ τις διατάξεις
τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος νομοσχεδίου επιβάλλεται ή αντι
κατάσταση τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τού Ν. 119/75 ώστε
'ά συμπληροϋνται οί θέσεις τών ελεγκτών με θεραπευτές
ιατρούς πού άνήκουν στό μισθολογικό κλιμάκιο τοϋ 2ου
και όχι τοϋ 3ου βαθμού όπως ισχύει βάσει τοϋ νόμου 119/75.
Έπί τού άρθρου 5
...
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 προστίθεται ή εΐδικότης
ορθοπεδικού, πού είχε παραλειφθεΐ άπό τις διατάξεις τοϋ
5. 119/75, διά την έπιλογήν έλεγκτών ιατρών γιά την πλή;ι>ιση τών θέσεων Υγειονομικών Διευθυντών.
Έπί τοϋ άρθρου 6
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 έπιδιώκεται ή άναγνώιιση τοϋ πλεονάζοντας χρόνου κατά τον διορισμό τών ία"ρων διά την περαιτέρω μισθολογικήν προαγωγήν τους,
~ως ισχύει καί γιά τούς λοιπούς υπαλλήλους.
Έπί τοϋ άρθρου 7
Αιά. των διατάξεων τοϋ άρθρου 7 επιδιώκεται ή έφαρμογή
ήνν διατάξεων περί αύτοδικαίας άποχωρήσεως τών ύπαληλων μετά 35ετή ευδόκιμο υπηρεσία καί είς τούς ιατρούς
Vj Ι.Κ.Α. γιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως. > ·
Έπί τοΰ άρ-S-pοι> 8
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή
ανοποίηση τών προσδοκιών έξελίξεως τού 'Υγειονομικού
ροσωπικοϋ Κλάδων ΑΡ τού Ι.Κ.Α. ώστε νά μην υπάρχει
έφορος μεταχείριση τοβ προσωπικού τών Κλάδων αυτών
τούς τοιούτους τού Δημοσίου καί Ν.Π.Δ.Δ. στούς
~οιους έοαρμόσθηκαν οί διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ.
26/1973."

'

Έπί τοϋ άρθρου 9
Διά τής προτεινομένης διατάξεως σκοπεΐται ή μείωση
θητείας στά Θεραπευτήρια τοϋ Ι.Κ.Α. άπό 4 σέ 2 χρόνια
τών άδελφών νοσοκόμων πού ύπηοετοϋσαν στό ’Ίδρυμα
κατά την δημοσίευση τοϋ Ν. 119/75.
Έπί τοϋ άρθρου 10
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή συγ
κρότηση καί δευτέρων Τοπικών Διοικητικών ’ Εκτροπών
εις τά Περιφερειακά Ύποκ/τα τών πόλεων Άύη.ών Πειραιους - (Θεσσαλονίκης, όταν αυτό κοίνεται αναγκαίο *ίά
τήν άντιμετώπιση τής διογκώσεως τοϋ αριθμού τών εκ
κρεμών υποθέσεων στις Τοπικές Διοικητικές Έπιτεοπέ;
τών έν λόγω 'Υποκ/των.
Έπί τοϋ άρθρου 11
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 σκοπεΐται ή χορήγηση
άποζημιώσεως σέ τακτικούς νυκτοφύλακες τοϋ Ι.Κ.Α.,
έφ’ όσον απασχοληθούν κατά τις προβλεπόμενες υπό τοϋ
νόμου αργίες καί δέν απαλλαγούν γιά τις ημέρες αύτές έκ
τής έργασίας των άλλην έργάσιμον ημέραν.

Έπί τοΰ άρ-3ρ ου 12
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 12 έπιδιώκεται ή έφαρμογή
έξουσιοδοτικής διατάξεως άναλόγου προς τήν τοιαύ-η / τοϋ
άρθρου 5 nap. 1 τοϋ Ν. 3S//5 διότι μετά τήν ισχύ τών δια
τάξεων τοϋ Ν. 434/1976-έπαυσε νά ισχύει μέ αποτέλεσμα
νά μη προωθούνται οί ’Οργανισμοί τών Φορέων Κοινών.
Άσφαλίσεως καί νά έμποδίζεται ή ομαλή λειτουργία τους.
Έπί τοϋ άρθρου 13
Μέ τις διατάςεις τοϋ άρθρου 13, έπιδιώκεται ή συμμετοχή
εκπροσώπου τών συνδικαλιστικών οργανώσεων τών ιατρών
στό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Ι.Κ.Α
Έπί τοϋ άρθρου 14
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή
αύξηση τής έργοδοτικής εισφοράς τοϋ Ι.Κ.Α. ύπέρ. τοΰ
ΤΕΑΠΟΚΑ άπό 1 % σέ 2 % μέ μείωση άντιστοίχοις τής
εισφοράς τών ιατρών άπό 7 % σέ 6 %.
Έπί τοϋ άρθρου 15
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 15 σκοπεΐται ή απαλλαγή
τών ιατρών τοΰ Ι.Κ.Α. τής ύποχρεώσεως καταβολής έξ
ιδίων τής έργοδοτικής εισφοράς προς τό Τ.Σ.Α.Υ.
Έπί τοϋ άρθρου 16
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 16 ορίζεται ώς ημερομηνία
ενάρξεως ισχύος τών προτεινομένων διατάξεων, ή ήμερομηνία δημοσιεύσεώς του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως,
έκτός εάν άλλως ορίζεται σέ αύτό.
Έν ΆΟήναις τή 9 ’Οκτωβρίου 19S0
Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

Οίκονοαικών
Μ. ΕΒΕΡΤ

Κοινωνικών ϊΥπηοεσιών
ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΙΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως δεμάτων ιατρών τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων καί άλλων τινών διατάξεων.
'Αρ-3ρον 1.
Είς τούς μονίμους ιατρούς -Sopaπευτάς τοϋ ΙΚΑ, μετά συμπλήρωσιν 3ετοϋς εύϊοκίμου παραμονής είς τό μισθολογικόν
κλιμάκιον τοϋ 3ου δα-5μοϋ καί ϊεκαπενταετοϋς
συνολικής
πραγματικής ιατρικής υπηρεσίας είς τον δημόσιον τομέα, ώς
τοιαύτης νοούμενης καί τής διανυΎείσης κατά τήν διάρκεια/
τής είδ.κεύσεως, ώς καί τής προϋπηρεσίας είς τά νοσηλευ
τικά Ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου καί Κοινωφελούς χαρακτήρος παρέχεται είς ποσοστόν 25% επί τοϋ συνολικοϋ αριθμού
τών οργανικών ·3έσεων τών μονίμων θεραπευτών ιατρών τού
ΙΚΑ τό μισ-3ολογικόν κλιμάκιον τού 2ου 6α·3μοϋ μετά κρίσιν
τού αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

