
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί σχεδίου Νόμου «περί τού ϋπηρετοϋντος Νοσηλευτικού καί 
Π σραϊατρ.κοΰ προσωπικού εις 'Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Νο
σηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Λ. 2592/1953».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Άπό τά μέσα τον έτους 1974 τό 'Τπουργείον Κοινωνικών 
Υπηρεσιών άνελαβε πραγΑστικήν σταυροφορίαν διά τήν κα- 
•72σγησιν της εμπορίας τού αίματος καί την καθιέρωσιν καί 
ε·ς την Χώθ2ν μας τής εθελοντικής αιμοδοσίας, ή-:ς έφαρ- 
αέζετα: εις ολα τά πολιτισμένα Κράτη.

Έκ τών κυριωτερων μέτρων διά την έπιτυχίαν τής προσπα- 
ψειας ταότης ήτο ή άναδιοργά/ωσις τών Υπηρεσιών Αιμοδο
σίας επί τ.ιγχρόνων βάσεων καί ή έπάνί.ρωσ! ς αυτών δ:ά προ
σωπικού, ικανού νά άνταποκριθή εις τα καθήκοντα του.

Προς τον σκοπόν τούτον, το ’Υπουργείο·/ Κο:νων:κών 'Υ
πηρετών άπό τά μέσα τού τρορρηθεντός έτους διέθεσε μεγα- 
λας πιστώσεις διά την, διά τρ οποπο ιήσεως τών οργανισμών 
τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Α. 2592/1953 καί τής 
έκδόσεως τού Π. Δ/τος 694/75 (ΦΕΚ 227/AV75), σύ- 
στασιν νέων θέσεων αδελφών Νοσοκόμων καί Παρασκευαστών 
εις τάς ώς άνω 'Υπηρεσίας.

Επειδή ή ευθύνη τού προσωπικού τών άναφερομένων Ύπη- 
ρεσ:ών, λόγω τού αντικειμένου του, είνα: λίαν ηύξημένη, ίεότ: 
σχετίζεται με αυτή-/ ταύτην την ζωήν τών ασθενών (λήψις, 
διπτήρησις κα: μετάγγισις αίμα ίς) απαιτείται όπως τούτο 
διαθέτη καί ηύξημένα προσόντα. '

Δ α τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου καθορίζονται αί προϋ
ποθέσεις οιατηρήσεως ϋπηρετοϋντος μονίμου Νοσηλευτικού κα! 
Παραϊατ.ρ'.κού προσωπικού (’Αδελφών Νοσοκόμων κα! Πι- 
εασκευαστών) εις 'Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Νοσηλευτοκών 'Ι
δρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953.

Ούτως έκ τού ϋπηρετοϋντος εις τάς εν λόγω ' Υπηρεσίας 
μονίμου προσωπικού παραμένει εις ταΰτας, κατά την διαδικα- 
σίαν ή όποια καθορίζεται διά τού σχεδίου Νόμου, προσωπικόν 
Κλάδων ΑΡ Αδελφών Νοσοκόμων καί ΜΕ Παραϊατρικών 
Επαγγελμάτων κεκτηαένον τά νόμιμα προσόντα.

Εις ήν περίπτωσιν υπάρχουν έττί πλέον όργανικαί θέσεις 
τών Κλάδων αυτών, τό υπηρετούν εις τάς ώς είρηται Ύπη- 
ρεσίας μόνιμον ωσαύτως προσωπικόν, τό όποιον διαθέτει μέν 
όλιγώτερα προσόντα, πλήν άλως προσφέρει τάς υπηρεσίας του 
είς( τήν Αιμοδοσίαν Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν. Δ/τος 
2592/1953 έπί δεκαετίαν τουλάχιστον καί λόγω τής μεγά
λης του εμπειρίας εις τά τής αιμοδοσίας κρινεται· κατάλλη
λον νά άνταποκριθή εις τά ηύξημένα αυτού καθήκοντα διατη
ρείται επίσης εις τάς εν λόγω 'Υπηρεσίας.

Το τυχόν έπί πλέον υπηρετούν προσωπικόν ή τό προσωπικόν 
τό όποιον δεν πληροί τάς έν τφ προτεινομένφ σχεδίφ Νόμου 
προϋποθέσεις μετακινείται εις έτέρας μονάδας τού αυτού Νο
σηλευτικού Ιδρύματος.

Αί διατάξεις τού άρθρου 8 τού Π. Δ/τος 694/1975 κα- 
ταργούνται.

Διά τού προτεινομένου σχεδίου ούδεμία δαπάνη χροκαλείται.

Ούτως έχοντος τούτου, είσηγούμεθα την έπιψήφισίν του.

’Ev Άθήναις τή 5 ’Απριλίου 1979

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυίερνήσεως 
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΠΟΥΛΟΣ

Κοινωνικών Υπηρεσιών 
ΣΠΓΡ. ΔΟΐΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τού Νοσηλευτικού καί Π αραίχτρικού προσωπικού εις 

Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 
2592/1953. .

’Αρθρον I.
1. Κατά τήν πρώτη/ έφαρμογήν τού παρόντος ή πλήρωσις 

τών κατά τάς κειμένας διατάξεις προδλεποαένων θέσεων προ
σωπικού τών Κέντρων. Σταθμών καί Νοσοκομειακών Υπη
ρεσιών Αιμοδοσίας Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν. Δ/τος 2592/ 
1953 «περί όργανώσεως τής ιατρικής άντιλήψεως» γίνεται 
έκ τού ϋπηρετοϋντος εις τάς θέσεις ταύτας τακτικού προσω
πικού Κλάδων ΑΡ ’Αδελφών Νοσοκόμων, ΜΕ ’Αδελφών μο
νοετούς φοιτησεως η πρακτικών νοσοκόμων καί ΜΕ Παρα- 
ιατρικών ’Επαγγελμάτων κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 1 
το·. Ν.Δ. 226/1973 «περί βαθμολογικής καταστάσεως τού 
νοσηλευτικού καί ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού τού 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κλπ.». έφ1ν*δσον τούτο 
πληροί τάς έξής προϋποθέσεις:

α) Αί άδελφαί Νοσοκόμοι νά είνα: πτυχιούχοι Άνωτέρας 
Σχολής τριετοϋς φοιτήσεως αντιστοίχου είδικότητος καί νά 
έχουν ειδικήν έκπαίδευσιν εις Κέντρα Αιμοδοσίας, τό χρονι
κόν διάστημα τής όποιας καθορισθήσεται δι’ άποφάσεως τού 
έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών 'Υπουργού μετά γνώμην τής 
Συμβουλευτικής ’Επιτροπής-Αιμοδοσίας τού 'Υπουργείου, ή- 
διετή τουλάχιστον προϋπηρεσίαν εις τήν Αιμοδοσίαν Νοσηλευ
τικού 'Ιδρύματος Ν. Δ/τος 2592/1953.

β) Αί Άδελφαί Νοσοκόμοι μονοετούς φοιτήσεως ή αί πρα
κτικά! νοσοκόμοι νά έχουν δεκαετή προϋπηρεσίαν εις τήν Αι
μοδοσίαν Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος Ν. Δ/τος 2592/1953

γ) Οί Π αρασκευασταί νά έχουν απολυτήριον Λυκείου ή 
εξαταξίου Ρυμνασίου ή άλλου ισοτίμου σχολείου καί ά/τίστοι- 
χον πτυχίον Σχολών Παραϊατρικών ’Επαγγελμάτων, άνεγ/ω- 
ρισμένον παρά τού 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, ή προ κειμένου περί Παρασκευαστών, στερούμενων 
τών προσόντων τούτων, yi κέκτηνται δεκαετή προϋπηρεσίαν 
εις τήν Αιμοδοσία/ Νοσηλευτικών Ίδρυκάτων Ν. Δ/τος 2592/ 
1953.

Αί ανωτέρω, ειδική έκπαίδευσις καί προϋπηρεσία άποδει- 
κνύονται διά τών οικείων πιστοποιητικών.

2. Διά τήν πλήρωσιν τών θέσεων ή επιλογή έκ τού ύπη- 
ρετοϋντος προσωπικού γίνεται δι’ άποφάσεως τού αρμοδίου 'Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου. Εις περίπτωσιν ύπάρξεως περισσοτέρων 
υποψηφίων άπό τάς πρός κατάληψιν θέσεις, προτιμώνται οί 
εχοντες τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προσόντα, κατά 
τήν εις αυτήν άναφερομένην σειράν.

Μεταξύ υποψηφίων έχόντων τά αύτά τυπικά καί ουσιαστικά 
προσόντα, προτιμώνται οί εχοντες περισσότερον χρόνον εις υπη
ρεσίας Αιμοδοσίας Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων ΝΆ. 2592/ 
1953.

Τό μετά την πλήρωσιν τών θέσεων πλεονάζον προσωπικόν 
μετακινείται είς άλλας μονάδας τής είδικότητος του, τού αυ
τού Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος^ δι’ άποφάσεως τού αυτού Ύπη- 
ρ εσ ι ακοϋ Συμβουλ ί ου.

Άρθ-ρον 2.
Τό άρθ-ρον 8 τού Π.Δ. 694/1975 («περί συστάσεως -θέσεων 

εις έ'/ίους Σταθμούς Αιμοδοσίας καί καθορισμού τής εις προ
σωπικό·/ συνθέσεως τών περιφερειακών Σταθμών Αιμοδοσίας», 
καταργείται.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά της Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 5 Απριλίου 1979 

Οί Υπουργοί
Προεδρίας Κυθερνήσεως Κοινών. 'Υπηρεσιών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ


