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γειονομικής των κεριΔαλύεως. ητις συμμέτοχη, κροκειμενου 
zip! φαρμάκων, ϊέν ϊύναται νά όρισΔή μικροτέρα τον 20% τής 
αξίας αύτών.

2. Βάσει των οιατάξεων τοΰ έοαφ. a' τής rap. 3 τοΰ <αρ- 
Δρευ 3 καί τοΰ έ:20. a' τής rap. 2 τοΰ άρΔρου 4 τοΰ 6G5/ 
14)62 Β.Δ. ή συμμετοχή εις τάς οακάυας τής φαρμακευτική: 
κεριΔαλύεως. έχε: όρ:τ-ΰ*ή εις κοσοστύν 25% οιά τούς συντα
ξιούχους τοΰ Δημοσίου. τάς συζύγους των -/.a! τάς συνταξιο- 
οοτουμένaς χήρας /.a: 30% οιά το; λοικάμέλη των ΟΚ.ογε- 

-νειών-αύτών._ώς—καί τών μελών τών . οικογενειών, τών εν 
ενεργεί a τ 3ν.τ r/.ων ίημοσιων or αλληΛων.

3 Είς τήν ά;ωτέ:ω κατηγορίαν κεριλαμίάνονται καί οί

μεταμοσχευσιν νεφρού.
4. To Ύκουργείον. μέσα στά κλαίσια τών κροσκαΔειών του.

των είς τάς οακάνας κρομηΔείας φαρμάκων. -
5. Διά τοΰ αρΔρου 1 τοΰ ύκό κ.ρίσιν σχεοίου Νόμου, Δεσκί- 

ζεται νέα ρύΔμισις όσον άφορά τήν φαρμακευτικήν κερίΔαλ- 
ψιν τών χρονίως κασχόντων νεφροκαΔών τών ΰτοΪ3λλθμένων 
είς Δερακείαν ύκοκαταστάσεως ή έχόντων ύκοβληΔεί είς με
ταμόσχευσή νεφροΰ. ήσφαλισμένων τοΰ Δημοσίου τών ύκοκ.ει- 
μενων είς συμμετοχή·; ήτο! τών συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου 
■/.at τών κροστατευομένων μελών τών οικογενειών αύτών, ώς 
καί τών κροστατευομένων μελών τών έν ένεργεία Δημοσίων 
ύκαλλήλων y.at απαλλάσσονται ίτσι τής κροόλεκομένης iro 
τών κείμενων ϊΐ2τάξεων συμμετοχής, κροκειμένου κερί ϊακα- 
νών φαρμακευτικής των κεριΔάλΔεως.

6. ’Ωσαύτως συμρώνως κρός τάς Διατάξεις τοΰ αρΔρου 1 
τοΰ Ν. 92/1975. είς τους Πολεμικούς συνταξιούχους άνα- 
κήρους καί Δύματα roλέμcυ. ώς καί είς τά κροστατευόμενα 
μέλη τών οικογενειών αυτών, καρέχεται ύκό τοΰ Δημοσίου 
έ ς ω ν ο σ ο κ ο μ ε: a κ ή κερίΔαλψ'.ς, ϋρ’ ου ς όρους καί rpooro-S ε
σείς, ^ρεχεταε. είς τους κολιτικούς καί στρατιωτικούς συν
ταξιούχους αΰτοΰ, ώς καί τά μέλη τών οικογενειών τούτων.

7. Ή νοσοκομειακή κερίΔαλψ'.ς τών ανωτέρω rapέχετaι, 
κατά τάς ϊιατάξεις τών άρΔρων 46 καί 48 τοΰ Α.Ν. 1324/ 
1949 καί τοΰ αρΔρου 23 τοΰ Ν.Δ. 2592/1953. ήτοι, είς τά 
Κρατικά θερακευτήρια, ϊωρεάν καί είς Γ' Δέσιν νοσηλείας.

8. Διά υ αρΔρου 2 του υκο κσισιν9 _ σχεϊίου σκοκει-
ται ή βελτίωσις τής νοσοκομειακής κεριΔάλψεως μόνον τής 
κατηγορίας τών ίαρέως άνακήρων, με ολικήν ανικανότητα. 
Διευκρινίζεται, ότι ή ρύΔμισις αΰτη. αφορά άτοκλειστικώς 
τους ίέιους καί όχι τά μέλη τών οικογενειών των, τά όκοία 
εςακολουθούν νά νοσηλεύωνται, ώς κρότερον.

9. Οΰτω ϊιά' τής ΐιαταξεως ταύτης κροόλέκεται, όκως ή
κατηγορία τών ίαρέως άνακήρων μέ ολικήν Λ ικανότητα, ύ- 
γαχ·5ή είς τήν νοσοκομειακή·; κερίΔαλψΐν τοΰ Δημοσίου καί 
τις Δέσιν νοσηλείας Βα'. . „ ...· _

10. Μέ τήν ανωτέρω ρύΔμισιν, εξομοιώνονται οί έν λόγω 
ανααηροι καί έξ άκόύεως νοσοκομειακής κεριΔάλψεως. μέ

11. Κατ’ ακολουθίαν κάντων τών άνωτέρω καρακαλουμεν 
όκως κεριόάλετε τό ύκό κρίσιν σχέίιον Νόμου οιά τής ύμετέ- 
ρας εγκρίσεως.
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Οί 'Μούργοι

• ■ Οικονομικών Κοινωνικών ’Υτηεεσιών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠΓΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΙΔΙΟΝΐ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυνόμίσεως Δεμάτων υγειονομικής ττεριΔάλψεως ήσρα- 
λισμενων τοΰ Δημοσίου.

Άρ-Spov 1.
Οι εκ χρονιάς νερρικής ά·;εταρκείας τασχοντες. ΰτοίαλ- 

λόμενοι εις Δερατείαν ΰκοκαταστάσεως ή έχοντες ύτοίληΔή 
εις μεταμοσχευσιν νερροΰ. έρ’ όσον όεκαιοΰνται Ύγειονομι- 
κής ΠεριΔάλψεως καρά τοΰ Δημοσίου, άταλλασσονται τών 
uro τών κειμένων ϊιατάξεων όριζομένων τοσοστών συμμε
τοχής. εις τάς ϊατάνας τής φαρμακευτικής των αεριΔάλ- 
Δεως.

'Ap-Spov 2.· ' · ·
Εις το αρΔρον 2 τοΰ Ν. 92/1975 «κερί ρυΔμίσεως Δε

μάτων υγειονομικής τερ:·Δ|άλψεως ά·;ατήρων καί Δυμάτων 
roλεμoυ άμαχου τληΔυσμοΰ. ώς καί τών μελών τών οικο
γενειών αυτών», τροστίΔεται rap-άγραρος 5, εχουσα οΰτω: 

ΐίΕίοικώτερον. είς τούς άνατήρους. μέ ολικήν άνικανότη- 
τα, rαρεχεται ύτό τοΰ Δημοσίου, νοσοκομειακή τερίΔαλψις, 
είς Δέσιν νοσηλείας Βα', ύρ’ οΰς όρους καί τροϋτοΔέσεις 
τταρέχεται. είς τούς τολιτικούς καί στρατιωτικούς συνταξι
ούχους αΰτοΰ». ' ·c: '· · *··■ ····' · ~ , · - . '·;

ΆρΔρον 3.
Ή ισχύς τοΰ ααρόντος Νόμου άρχεται μετά rapέλ^υσ!v 

μηνός aro τής οη^ιοσιεύσεώς του, ϊιά τής Έρημερίοος τής 
Κυβερνήσεως. >

Εν ΆΔήναις τή 22 ’Ιουνίου 1979 
Οί Ύτουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Ύτηεεσιών
Άθ. IvA'NTLUAOn ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έπ σχεοίου Νόμνυ "κερί ρυΔμίσεοις Δεμάτων υγειονομικής 

κεριΔάλψεως ήσραλισμένων τοΰ Δημοσίου». . . .
Παρ. 3 αρΔρ. 1 Νόμου 3920/27/31.12.1958 (ΦΕΚ 230/ 

1958) «Περί σαροχής Νοσοκουειαι/.ής καί ιατροφαρμακευτι
κής σερι-ΔάλΔεως είς τούς κολιτικους συνταξιούχους τοΰ 
Δημοσίου». ι ' ά . %■:·.’ ··. *

Διά Β. Δ/τος κροκαλουμένου ύκέ τών Ύκουργών Οικο
νομικών καί Κοινωνικής Προνοίας, Δέλε·. καΔορι?Δ)ή ή είς 
τάρ; σχετικήν Δακάνην σμ;.μετοχή τών σχ;ταξ:ούχων, οι' ύκο- 
βολής αυτών εις ά·/αλόγους κρατήσεις, ώς καί ον άμεσου, 
είς ταΰτην Γυμμετοχής τοΰ κεριΔαλκομένου. ήτις σναιμετοχή 
οσροκειμένσυ κερί φαρμάκων οέν ούναται νά όρισΔ'ή μικρότε
ρα τοΰ 20% τής άΞίας αυτών.

Β. Δ/γμα 665/1962 (ΦΕΚ 107/IS. 10.1962) «κερί τής 
Ύγειονομκ/.ής ΠεριΔάλΔεως τών τακτικών Δημοσίων Πον.ι- 
τικών ύκα/,'λήλων. τον; κολιτικών καί στρατιωτικών συν- 
τακιούχων. τών μελών αύτών κλκ.».
(Έοάρ.” a' rap. 3 άρ-Δρον 3 Β. Δ/τος C62/1962).'

3. Ή συμμετοχή τών ύκαλλ,ήλοιν είς τάς ϊατσάνας τής κε- 
ρτ-Δάύ.ψεως τών μελών τής οικογένειας των ορίζεται: '

α) είς τά 30% τής όακάνης τής έξωνοσοκαμειακής ρα5Ί2- 
κετυτικής κεραΔάλψεως τής κρσαηΔείας όμματοϋαλίων καί
λοικών εΐοών καί
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