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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΡΕΕΙΣ

// />OC 7 >/!■ βθ < /.«>’ Τ7·>1 Έλ/.ijr ω>

1. Αία τον αρνρον 1 τού -j.zy.~zz ον.οτειτα: ή μονιμο-
τοίηαις 7,ς: ενταϊις τού άτο μαχρον χρόνου ντηρ: τού ντε;
έτ: χτο:οχα:ς 7.2: οχεοε: :::α)τ:7.Γ οιν.αιον ταοης τντεωτ 
:xt::xo0 τροαωτ·.7.ού. ω; 7.2: το/ ετ: ύητε'.α τροαωτιχού τον 
Κέντρον Π :οττατ:α; Παι-ων — Δωρεά Έμμανϋνήλ '/-2·· 
Δεττο:νης Μ:χχληνθν. εις τας ::ά Π posopiy.cv Διατάγμα
τος. 7.2τ2 την όιαίτ/.ατιχ. τον άρ-άρου 1G τον Β. Δ./τος 
668/62 «το:: νννο ιχο το: ήα εως τών «τερ: τον Π χτριωτ:χον 
Ίορύματος Κοινωνικής Προνοίας 7.2 Άντολήψεως χε'.με
νών οιαταξεων 7.2: τροτοτοιήτεως 7.2: χνμτληρώτεως ένίων 
iz xj τών». <Γ2ΤΤ2·!»ητο·νΓ/70 μ θ'/ ίμ<7.; θέτεις.

2. Η ανωτέρω ρύ-λμιατς οτ::όάνν.:τα: εια τήν εύ-εν-ύμον
Λο:τονργ:α< τής νττηρετ.Σς. οεοομένον ότ: at -ύετεις τών
ιατρών ώ: y.a: τον ετ: ύητεια τροαωττ/.ον τληρενν μχνιμονα 
7.2 όιαρχείς ύτηρετιαν.ά; χ/2-γχα; χα! έτομένως ν.ατ όρ-ύο- 
λογιχήν άςιοιλόγ-ητιν. ο: χατέχοντες ταύτας λειτουργοί τρέ
χε: νά τννόέωνται μετά τής Ύτηρετιας οιά ατενωτέρας τχε- 
οεως ήτοι τον μονίμου ύταλλήλον όιά τη·/ ν.αλντερχ: έ2ν- 
τηοέτητιν τον ύτηρετιαχον σνμρέ,ροντος.

3. Υτό τον έν ϊτχύ: ’ Υτηρεοιαχον Όργχ/ιτμον τροόλέ- 
χετ/ται 332 -λέτεις ιατρών έτ: σχέοει έργατία; ιΠωτιν.ον 
οιχαί&ν (279 Παραρτηματων Χ2Ϊ 73 Είοιχών Ύτηρεσιών). 
Εις τάς -ύέτεις τχντας ύτητετούν ττγχερον:

α. Τχ/.τιχώ ιατρό: 23. ϊ-ιατηρηΤέντες ώς τοιοντο: : ννά
με.: τής ταρ αγρά τον δ τον άρ-5-ρτ-ν 21 τον Β. Δ/τος 170/60. 
οί ότοίο: λαμόάνονν αήμερον άτοοοχα; δον έαίμον.

β. Έχι οχέτει ε-ργατιας ιτιωττ/.ον ριχαίον ιατρό·! 113 άμει- 
όόμενοι 'itwάμε: τής ντ άριν. 6700/11070/19 «8 (ΦΕΚ 
117/78. τ. Β') Κοινής Ύτουργιχής άτοφάσεως χαί

γ. Έτ! -λητεία ύταλληλο: τον ΙΫεντρον Προττααίας Π αι- 
οων — Δωρεά Εμμανουήλ χαί Δεττοίνης Μιχαληνον: 2 ια
τροί έτ! άτοοοχαίς 3ον ίχνμοΰ, 3 Κλινιχο! ψνχολογο: έτ! 
άτοτοχαίς 4otv όα·λμον χα: 3 Ί'νχ:άτριχο! Κο:νωνΐχο! Λει- 
τοορ*ρο! έτ! άτοοο^αις Sov ca-Sasu.

’Εν Αν>ήνα:ς τή 7 Ιοννίον 1978 
Ο! Ύχονρ-ρο!

Ποοεορία: Κνόεονήοεωο Ο':7.ο·/οα:·/.ών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΓίυνΑΟΣ Αθ. ΚΑΚΗ\Λ0 ΓΙΟ ΕΛΟΣ

ΙΫΟ’.νω.'.χών Ι’τηρετιών
ΣΠ. ΔΟΞΕΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περ! μον·.μο.τ::ήτεω; χα! έντάριως ιατρών χα! όϊοντ:άτ:ων 
τον II ατρ:ωτ:7.ον Ιορ>μ2τ:ς Κο:νων.7.ής Προ.ο:ας χα: 
!Αντιλήψεως ( ΠΙΚ Π A).

Άρ-ipov 1.

1. Ο! χατά τήν έναράιν τής ϊχ/ό:; τον ταρόντος νπηρε- 
τονντες εις το ΓΙ ατρ:ωτ:χον Ιοοχμα Κο:νων·7.ής Πρόνοιας 
.αι Αντι/.ή·1ιως (ΙΙΙΚΠΑ Τ2χτ:χο! ιατροί έτ: άτοοοχαϊς 
/Ον ί2·όμον 7.2·. οί έτ! οχέτει ΐίιωτιχον οχ/.αίον ΐατρο: 7.7: 
::·/τί2τροι. τ:ρ! ών τό άρ νρ. 21 ταρ. 3 τον Β.Δ. 170/60 «ιχε- 

;: 7-νρώαεως τον Ύτηρετιαχον Οργχ/ίχμον τον ΠΙΚΙΙΑί. 
-ς ετροτοτοιήλη μετάγενεατέρως ‘ χα! το Β.Δ. 323/1973 
τερι χνρώτεως τής ντ" αρι-ν. 280/20.10.1972 άτοράτεως 

::ν Διοιχηττ/.ον ΣνμίοΥ/.ίον τον ΠΙΚΠΑ χλτ.». ώς ετροτο- 
:οΐΓ,-1»η μετ2·ρενεττερως. ώς 7.2: το ντηρετονν χατά τόν 2ντό·> 
τόνον έτ! -νητεία τρ5τωτ:τόν τον Κέντρον Προαταοίας Παί- 
:ων—Δωρεά Έμμχ/ονήλ χα! Δεττοοάνης Μιχχλτρ/ον—τον 
ΠΙΚΠΑ; τερ! ον α! ίιατάςεις τού Β_Σ. 410/1960 ατιρ!

θ'··Χ/·.χή: τνν-νεαεω ς το. ίνε-τρον Π poor στ: ας Π ;:οων τ ο I 
11 liv 1!.-. ώς έτροτοτο-.τντ.. οννα-.τα: χατοτ: . αίτητ^ς
των. ντο:/.τ λττομενης εντός ν .ατρεττ-.χης τρο-νετειας τρ:ώ.
JATVl*» ΔΊΤΊ "77^C ί ' · Ή - ■·"/·< ^ · '« ·· ■» ' · * τ ■ '

7.^. £ντχγς^ν ΐ·; xivar -jliv.δ:.; vir::r
η Τ>ΓΤ j'sTZZJ.V'TL- TCt2^T 2C. 7.2Τ2 Τ 2 C C 2 7 2 Ξ Σς 773 2pv:7.
16 τ&ν Β.Δ. 668/1962 «τερ: χωοιχοτοιήαεως τών «χεο; 
11 ΙΕ Π Α οιατάαεω-ν χλτ.··. ;·/ άτοςατεως τον Ιίρεέόρον 
Δ:ο:χητ:χθν Σμιοον/.ιον τον ΠΙΚΠΑ. εχόιοομενης μετά τ._- 
ρωνον -ρ/ωατρ. τοέ οιχειον . Υτηρεο:αχ:ν Σομόΐνλ.ον χαι ;τ- 
μοαιενομενης ο:α τής Ερημε:::ος τής Κνόεονητεως.

2. Ή :ντ2ρις τον τερ: ον ή τρον;*·ονμένη ταρα-ρρας:; τοο- 
ιωτ:7.ον ~:νετ2: εις χ/άλογο-/ τρος τον χννολτχον χρόνον νττ- 
ρεοίχ: Σ.ττν :2·ναο·,. ντολογ:“όμε^/ον τνμρώνως τρο; τό άρλ:. 
164 ταρ. 2 τον Π .Α. 61Ε 1977 «τερ! Σ.ωόιχχτο-.ητεως 
έν:αιον χειμενίν ντο τον τίτλον Υταλ/.ηλτχός Κω::ς ν./.τ.··. 

όατ:ς οέν οχ/χτς: νά εινα: άνώτερος τον 3ον 02νμον. λαμόε- 
νομέν&ν ντ 5i:v χταντος τον νρ' οϊανοήτοτ: τχέαε: έργατ-.α; 
ταρά τώ Ιορνματ: :ιατνν-5έντος χρόνον ντη,ρετίας ή τώ Λη- 
μοτίω ή έτέρω Νομιχ,φ Προτώτω Δτμοτίον Δ'.χαίον.

3. Η μ: τ a α ν των ενταττομενων εις τον αντον Ραν»μ.ο- 
άρχαιότης 7.2Εοριζεται ίια τής έν ταρ. 1 άτοράαεως τ::: 
εντΣρεως. ο οε τλεονά^ων μετά τήν ένταςιν χρόνος ντητ*- 
τιας οέν λογίζεται όιά τονς ένταχ/ηοομένενς εις τόν 3τ· 
7.2ΐ x/ωτερχ.ς έα-λμον; ώς :ιχ/ν·5ρις εις τόν 02-άμ:ν ε’ις τον 
όχοιον γίνεται η έντααις. y.a: οέν λαμόΚεται ντ ό·/.ν ο:ν 
τήν τροαγωγτν εις άνώτερον τοντ&ν ία-άμόν.

4. Τό χατά τ’ άνωτέρω ένταττόμενον τροοαοτιχόν. τό λα^ 
όχ/ον άτοότχάς χ/εοτε:ας τών τροόλεχομένων όιά τόν όζλμόν 
εις τον ότοίον r/τ αχλήτεται οιατηρεί ΤΣντας μέχρι τής 
7.2'ό οΐονίττοτε τρότον χ,αλνψεως τής τροχνττοντη; τιαρορά:.

3. ”Αμα τή μονιμοτοιήτει χα! έντάς:-. τον ώς ά-/ω τρο- 
σωτιχον χατά τά χ/ωτέρω. χαταργοννται ιοάρι.-5μο: ·5έοεις 
τερ: ον το ντ άρ:-1>. 170/1960 Β.Δ. «τερ! χνρώτεως τον 
'Υττρεσ:27.0ν Όργανιτμον τον ΠΙΚΠΑ». ώς τοντο έτροτο- 
τοιήώη y.a: τννετληρώ-Sr μεταγενεατέρως» χαί τό 410/1960 
Β.Δ. «τερ! όργανιχής τνν-λέτεως τον Κεντοον Π ροττατίας 
Π 2:όων το! ΠΙΚΠΑ» ώς τοντο έτροτοτο:ή·λη y.a: τννετ/.η- 
ρώί>η μεταγενεατέρως.

6. Τό ό:' οίο·/ίήτοτ: λόγον μή μχ/ιμοτο:ονμενθν χα: έντατ- 
σομενον τροτωτιχον τχραμάνε: έν τή ντηρεα’α χ/εν μεταίο- 
λής τής τ/έοχως έργααίας αντον χαταργον/χέ/ης τής ύέοεως 
τούτον άμα τή άτοχωρήτει τον.

Άρνρ ον 2.

!Η ιοχνρ τού ταοοντος άονετα: ατό τή; όημοτιεύαεως αντον 
εις τήν Έρτ7με?ιόα τής Κ.όερνήτεως.

Έν Ά5ήνα:ς τή 7 Ίοχ/ίον 1979 
Οί Ύτοντγο!

Πτοεοοίας Κνίεονήαεως 0:7.ονοα:χών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ Αθ. ΚΑΝΕνΥ.ΑΟΠ ΟΓλΟΣ

Κοινών:7.ών Ύτηρετιών
ΣΠ. ΔΟΖΕΥΑΓΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Άρνρον 73 τα: 3 τον Σννταγματος)
Ετ! οχεόιΟ/ Νόμον «τερ! μον.μοτο-.ήτεως χα! έντάςεως ια

τρών 7.2: όόοντ:άτρων τού Πατρ:ωτ:χον Ίόρνματος Κο- 
νωνιχής Προνοίας y.a. Άντ:λήψ:ως (ΠΙΚΠΑ)».

Δ:ά τής ύτρ:τέως τον άτ/ωτέρω Νόμον έχτιμάτα: ότι ή 
τ ρ ο 7.λ τ,ν η τ ομ έ ν η ίαχάνη Ες τόν Κρατιχόν Π ρούτολογιτμόν 
οεν ν α είναι τημχ.τιχή οιότι άταντες ο: ιατροί χα! όοοντία- 
τροι. ώς χα: τ; λοιτον έτι -ύητεία τροαωτιχόν τον Κέντρον 
Περ:-5άλψεω; Παιόων— Δωρεά Εμμχ/ονήλ χα! Δεττοινης 
Μιχαληνού— τό ότοίον τρόχειται νά μθνιμοτο:η-5ή. ϊιτηρετεϊ 
ιί; τό Ίίρμια χαί μιαίοόοτείται.


