ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
TV: σχεδίου νόμου (("ip! τυττάτεως X. Π.Δ.Δ. έκε τήν έκω-

νυμίαν «Θερακευτήριον Χρονιών Πα-ύήτεων Πατρών» καί
κατατγήτεως τεΰ Χ· Δ/τνς 98/1973 «κερί τυττατεω:
έν Κερυδα/.7.ώ θεραττευτηριου Χρονιών II α-ύή-εων».
Γ/οός τΐ/ν Bor/.l/y uor 'Ελλήνων

Λ:ά τεΰ X. A V; 98/1973 ευνεττή-ίη έν Κορυδαλλέ»
Αττικά; θεραττευτήριον Χρονιών Παύήϊεων
Χ.Π.Α.Α.
•/.a! c:ά ειδικής διατάξεως κεριή/.ίε sir τό Ίδρυμα ε/τα;:ς έξ 8S στρεμμάτων για τήν άνέγερσιν έκ' αυτής τών
κτιριακών του έγκαταστάτεων. Έκ τής έκτάσεως ταύτη;
75 Ύττουργείον Κοινωνικών ’Υκηρεσιών κατόκιν αίτήτεως 7:7
Ύκουργείου Έίνικής Π a: δ ε ί α ς καί Θρησκευμάτων καί 7:7
Ί'--·ανισμοΰ Σχολικών Κτιρίων. καρεχώρησε δ:ά τοΰ Νόμου
530/77 εις τον ‘Οργανισμόν Σχολικών Κτιρίων τμήμα έν.
17.700 μ2 κρό; άνέγερσιν Διδακτηριιον 5:α την κα/.υ'ΐιν των
άναγκών τή; κεριεχής.

Εν συνεχεία καί διά τόν /,όγον ότι ή καραχωρηί ειτα ε/,·
τασις δεν ήτε έτταρκής διά τόν ανωτέρω σκοκόν τό Ύκευργειον. κατόκιν νέου αιτήματος τεΰ Ύκουργείευ Παιδείας,
άκεεάσισε να μεταδιόάση καί τήν ύκό/.οικον έ/.τασιν τεΰ έν
λέγω Ιδρύματος. διατηρώντας μόνον τμήμα νέτη; έκ 1 0 ΟΟΟ
_μ2 διά-τήν έκ νέτης άνέγερσιν Ιδρυμάτων " Π αΐδικής ΠξΤοστασίας. /ρινομένων ώς 7.! αν άκαραιτήτων διά τήν -εριοχήν.
Κατόκιν τών ανωτέρω καί διά τόν /,όγον οτ; τό Ύκευτγείον έξητςάλισε άλλην έκτασιν εις ίέσιν «Μ ΠΟΖΑΨΤΙ:ΚΛ>» Πατρών. κατάρτισε το κροτεινόμενον σχέδιο·/ νόμου,
διά τηΰ όκοίου κατα.ργείται μ.ε το Ν.Α. 9δ·/1973. συνεστημένον ττέν Κορυδαλλόν Θερακευτήριεν κζ: συνιστατα: νέον
-μέ έδραν τάς Πάτρας. Έκ τής έκτά-εως του Κοουδα7.7.οΰ
00.300 μ2 μεταβιδάζενται εις τον Όργαν-πόν Σχο7.:ν”ιν
Κτιρίων καί 10.000 μ2 εί; τό Ύκουργεϊον Κοινωνικών Ύκηρεσιών.
Ε’δι·'ώ·7SC0V . τό κρο τε ι:νέμενςν
έΟ'.ον νόμου εχε: κατ’ άρ
;εν ώς 27. ΟΑ,ού·5ιος :
1.. Διά του άρ-ίρου 1 τυνιττάτα: Ν.Π.Λ.Α. ε!ς Πά·τε ας
καίο f * ■»* · α: ή δυναμιν.ό της αΰ':οΰ.
2. Διά τοΰ άρ-ίρευ ο καίοοί:’ϊΤ2’! ό σκοπός τοΰ Ίδρ ένατος καί κρεε’/.έκεται ή ανάκτυξις Κέντρου Διημερεύσεως δια
τα χρενιως κάσχοντα άτομα.
3. Δ:ά του άρ-5ρου 3 κροόΰ.έκεται ή συγκρότησις τεΰ Διοι
κητικού Σαμίευ/.ίου τεΰ Ιδρύματος.
4. Λ:ά του άρ·5ρευ 4 ταρέ/ετα: εΞεντιοεότητ-.ς ότο)ς. ε:ά
Π. Α/των. έκειοεμένων -ροτατε: τών Ττ:υργών Προεδρίας
Κυόερνήτεως. Οικονομικών καί Κεινωντκών 'Υαηρεοιών κε!
κατόπν γ·/ώμτς τεΰ Αιειττικεΰ
Συκόου/.ίευ. καί ορίζοντα:
αί κατη-ρητία: τών r ε ο :y. »\ρ* κένων. ό τρ τττ :■ ς εκτ/,ηρώτεως
τεΰ r/.ετεΰ. τά τής ειεικήτεως καί λειτουργίας, τα τών αέ
ρων καί τής ττεριουείας ώς καί ή αέςεμείωτ:ς τής δυναμι
κότητες τεΰ ’Ιδρύματος εις κ/.ίνας.
Έαίαης διά τοϋ νδίευ άρίεευ ιτρεεέ.έαετα: ή κατάρτυις
και ή εγκριτις τεΰ έτωτερικοΰ -/.α^ονιαμεΰ τεΰ Ίδρΰματες.
5. Διά τοΰ άρ-Spoυ 5 ααρ. 1 μεταδιίάζεται εις το τυνι■ττώυενον διά τειΰ απρέ^τες
Ιδρόυατες ή εις ιτήν ττεριομή
«ΜΠΟΖΑΊ-ΤΙΚΑ» Πατρών εκτατ:ς τεΰ Δημετίου διά τήν
άνεγερτιν έττ’ αυτής τών κτιριακών τευ έγκαταττά-εων.
Με τήν ααρ. 2. το νεετυνιττώμενεν Θεραττευτήριον ύττεκα•ίίτατα: εις ό/.ας τάς ύτε/εεώτεις και δικαιώματα τοΰ καταργουμενου.
6. Διά τοΰ αρ-ίρευ 6 μεταειδάζετα: ή μετά τήν αρχικήν
ααραχώρηιιν διά τεΰ X. 530/77. έναζουείνζτα έκτα τις τεΰ
καταργευμένευ Θερααευττρίευ Χρονιών Π ζΰήτεων Κερυδαέ.λοΰ εις τον Όργαν:τμον Σχο/.ικών Κτιρίων διά τήν ανέγερτιν έττ* αυτής διδακτηρίων ανευ ά/,/.ης διατυαώτεως.
Διά· τής ααραγραρευ 2 τοΰ αώτου άρ-ίρευ. τμήμα έκ τής
ώς άνω έκτατεως έκ 10.000 μ2 ιτεριέρχετα: εις τήν κυειότντα τοϋ Ύτουεγείου Κοινωνικών Ύτηρετιών. διά τήν τ/ίγεραιν *«’ αυτού Ιδρυμάτων Παιδικής Προττατίας.

. 7. Διά τεΰ άρίρου 7 καταργοΰ-ζτα: α: διατάξεις τεΰ Ν.
Δ/τες 98/1973 «ττερι τυατάιεως έν Κορυδα/./.ώ θερατευτηρίευ Χρονιών Π αίήτεων.ι ώς και τά έδάο. 3 και 4 τεΰ
αρ-ίρου ΐ' τοΰ X. 530/1977.
Ούτως έ’· ε: τν ιτρττεινόμεν:, τχέδιον νόμου δι’ έ καί εταρακαλοΰμε όιτως ιτεριεά/.ητε τεΰτο διά τής ώήςου αας.
Έν Ά-ΰήναις τή 21 Χεεμερίου 1980
Οι Ύττουεγοί
Πεοεδείας Κυόεενήεεως
ΚΩΧ.' ΣΤΈΦΑΧΟ Π ΟΤΛΟΣ
Έίν. Π αιδείαε καί Θεηςκεεκάτων
Αθ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Οικονευ.κώ-

ΜΙΛΤ. ΕΡ.ΕΓΤ
Κοιν. Υιτηρεειών
Σ Π. Δ0ΞΙΑΑΙ1Σ

ΣΧΕΑΙΟΧ ΚΌΜΟΥ
Περί ευ-τάεεως εις Πάτρας Χ.Π.Δ.Α. έαο τήν «αωνυμίαν
((Θεραττευτήριον Χρονιών Π ανήεεων» καί καταργήαεως
τεΰ εις Κορυδα/,7,έν Θεραττευτηριου Χρονιών Π αίηεεων.
“Ap-Spov 1.
Συνιτταται νομ'κέν τερόεωκον δημοειου δίκαιου υαο την
έιτωνυμίαν «Θερακευτήριον
Χρονιών Π αίήτεων Πατρών».
έδρεΰν) εις Πάτρας καί τε/.εΰν ύτιέ τήν έττοιετείαν τεΰ Π ιεουργείου Κοινωνικών Υιτηρεειών. δυναμικότητες 350 κλινών.
Άρίρον 2.
Σκοττός.
1. Σκοττός τεΰ έν άρΰρω 1 θεραττευτηριου είναι ή τταροχή
τεροεταείας καί ττεριίά/.ύεως εις χρονίως ττάεχ/κιτα άτομα.
2. Τέ Θεραττευτήριον τοΰτο δυναται νά ανατττΰαη καί Κέντρον Διημερεέτεως διά τήν έν τταραγράεω 1 τεΰ τταρό»τες
αεί ρου. κατη-ρορίαν ατόμων.
Άρυεα^ 3.
Διοίκητις.
1. Τό θερααευτήριον διεικεΐτα: ύττε κενταμελεΰς Διοικη
τικού Συμίευ/.ίου. τά μέλη τοΰ όττοίευ διορίζονται μετά τών
αναττ/.ηρωτών των δ:' άττοεάτεως τοΰ οικείου νομάρχον -;ττ:
τριετεϊ ίητεία δυνετμένη ν’ ά'ζα'ζεοΰται.
2. Το Αιοικητ'κόν Συμεό77.:εν τυγκροτείτα:: α) έξ ένός
ά-νωτάτου ή ά/ωτέρου δηυοτίευ /.ειτουργοΰ ή ΰττα).7.ή).ευ ςν
ένεργεία ή έν τυντάτει. δ) έξ έτζός ιατρού, γ) έα ένός μη
χανικού καί δ—ε) έκ δύο ττροεώττων. τά όαοΐα ώς έκ τής έαιετητ.'.ενικής, έτταγγεΰ.ματικής ή κοινωνικής δράτεώς των κρίνο·ντα: κατά),7.η7.2 διά τή-/ έξαεεά/.ιειν τάς εΰρέίμευ λιιΤΌρεγίας καί γενικώτερον τών r/.οτών τεΰ θεραπευτηρίου.
Άείρον 4.
Όργανιτμός — Κανονιτμός.
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων
έκδιδομενων ττρετάτε:
τών Ύττουργών Προεδρίας Κυόερνήτεως. Οικονομικών καί
Κοινωνικών 'Υτττρετιών. κατόττιν γ/ώμης τεΰ Διοικητικού
Σαμόευ/,ίευ τοΰ θεραττευτηριου καίερίζοντα: α: κατηγορία:
τών τεριί αν.ττεμένων χρονίως ττατχό·/των ατόμων καί ό τρ έ
τος καί τά μέτα έκττ/.ηρώτεως τοΰ τκεττεΰ τούτου καί ρυίμιζενται τά τών κόρων καί διαχειρίτεως τής ττεριουαίας. τά τής
όργανώτεως καί τυττάτεως ύέτεων καί κατα-/ομής τοΰ τιρετωπικοΰ αύτοΰ ώς καί ιτάν ά/.7.ο ίέμα άςορών εις τήν /.ειτουργίαν τούτου.
Δ:? όμοιου Διατάγματος δύνατα: νά αυξάνεται ή νά μειεΰτα: ή δυναμικέτης εις κ/.ίνας τοΰ θεραττευτηριου.

2. Τό Διοικητικόν Συμόεύ/.ιον τοΰ θεραπευτηρίου καταρ
τίζει τον έτωτερικεν κανον.τμόν ),ε:τουργίας αύτοΰ, έγκρινόμενον δι: άκοράτεως τοΰ οικείου νομάρχου.

