
’Επί -του σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως και συμπληρω- 
σεως τοϋ’ Ν.Δ. 108/73 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως των διατάξεων «περί της υγειονομικής περιθάλ- 
ψεως τών τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων τών 
πολιτικών καί στρατιωτικών συνταξιούχων κ.λπ.».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

77οός ιήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 108/73, προ- 
βλέπονται αί κυρώσεις αΐ όποΐαι επιβάλλονται εις τούς παρα- 
βάτας τών περί υγειονομικής περιθάλψεως τών ασφαλισμέ
νων τοϋ Δημοσίου κειμένων διατάξεων.

Αί κυρώσεις αύται συνίστανται εις οΐκονομικάς (καταβολή 
προστίμου) καί διοικητικάς (καταγγελία τών συμβάσεων 
τών μετά τοϋ Δημοσίου συμβεβλημένων ιατρών, φαρμακο
ποιών κ.λπ.).

2. Κατά τον έλεγχον καί παρακολούύ-ηριν τοϋ έφαρμοζομέ- 
νου προγράμματος διεσιστώ-ύησαν πλεϊσται -/.αί σοέαρώταται 
παραβάσεις τών ίσχυουσών διατάξεων, ώς καί καταδολιεύσεις 
εις βάρος τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου, μέ συνέπειαν την 
καταστρατήγησιν τοϋ θεσμού καί την σοβαράν οικονομικήν 
επιβάρυνσιν τοϋ Κρατικοϋ Προυπολογισμοϋ. Επειδή ή άνω- 
τέρω κατάστασις, έν πολλοϊς οφείλεται καί εις την ύπαρξιν 
άσημάχτων κυρρ/σεο,ν έν .συσχετισμώ πρός-τήν βαρύτητα 
καί σοβαρότητα τών παραβάσεων καθίσταται επιβεβλημένη 
ή θέσπισις αΰστηροτέρων κυρώσεων οικονομικών καί διοι
κητικών.

3. Διά τοϋ ΰπ’ οψιν σχεδίου νόμου, τροποποιοϋνται καί 
συμπληροΰνται αί ίσχύουσαι διατάξεις ώς κατωτέρω :

α) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου, άντικα- 
θίστανται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 10S/73. Εΐδι- 
κώτερον αύξάνεται οημαντικώς τό προβλεπόμενο — οσόν τοϋ 
προστίμου εις τούς παραβάτας ήσφαλισμένους τοϋ Δημοσίου, 
επί πλέον δέ θεσπίζεται καί ή στέρησις τοϋ δικαιώματος περι- 
θάλψεως τοϋ προστάτου υπαλλήλου ή συνταξιούχου τοϋ Δη
μοσίου, ανεξαρτήτως τοϋ έάν ή παράβασις έγένετο ύπ’ αύτοϋ 
του ιοιου ή υφ ενός εκ τ^ν —ροστατευομενουν μελών του, 
προσωρινώς καί δι’ ώοισμένον χρόνον άναλόγως της σοβαρό- 
τητος τής παραβάσεως. Τό μέτρο τής στερήσεως τοϋ δικαιώ
ματος περιθάλόεως προεβλέπετο καί υπό τοϋ Β.Δ. τής 
29-5/12.6.59 «περί τής νοσοκομειακής κ.λπ. περιθάλψεως 
τών τακτικών δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων, τών υπάλ
ληλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.». 
Επίσης αυξάνεται σημαντικώς τό προβλεπόμενο ποσό τοϋ 
προστίμου, τό έπιβαλλόμε.Όν εις τούς συμβεβλημένους μετά 
τοϋ Δημοσίου φαρμακοποιούς, ιατρούς κ.λπ. διά παράβασιν 
τών περί υγειονομικής περιθάλΰ εως διατάξεων καί τών συμ
βατικών των υποχρεώσεων. ’Επί πλέον, ανεξαρτήτως τών 
διοικητικών καί ενδεχομένως καί ποινικών κυρώσεων πού 
επιβάλλονται στους άθετούντας καί καταττρατηγούντας 
τάςπερί υγειονομικής Περιθάλψεως διατάξεις ήσφαλισμένους 
καί λοιπούς φοράς προβλέπεται καί ή υποχρεωτική παρα
πομπή τών νιέν έν ένεργεία υπάλληλο;-/ μ.τρίμνη τών διοική- 
σεών των, είς τό άρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου, τών δέ 
λοιπών φορέων φαρμακοποιών, ιατρών, υπευθύνων εργαστη
ρίων κ.λπ. εις τό Πε.θαρχικόν Συμβούλιου τοϋ οικείου συλ-, 
λογικού των οργάνου.

Τέλος περιελήφθη έξουσιοδοτική διάταξις συμφώνιος 
προς την οποίαν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή έκάστοτε 
τοϋ ποσοϋ τών έπιβαλλομένων προστίμων εις τούς εμπλεκό
μενους εις τό σύστημα φορείς τής ύγειυνομικής περιθάλ- 
ψεως, διά κοινών άποφάσεωυ τών 'Τπουργών Οικονομικών 
καί Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ή ρύθμισις αυτή έ-.τασσομένη είς τά πλαίσια άπλουστεύ- 
σεως τών διαδικασιών διά τήν ρύθμισιν τών διοικητικών 
υποθέσεων καθίσταται έκ τών πραγμάτων άναγκαία.

β) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου παρέ
χεται έξουσιοδότησις είς τόν 'Τπουργόν Κοιν. 'Τττηρεσιών, 
ώστε διά Π. Δ/τος, νά παρασχεθή ή δυνατότης κωδικοποιή-

σεως τών περί υγειονομικής περιλθάλψεως τών άσφαλισμέ- 
νων τοϋ Δημοσίου ΐσχυουσών διατάξεων είς ένιαΐον κείμενον 
απλόν καί εύχρηστου.

4. Κατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω καί προς διασφάλισιν 
τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου, παρακαλοϋμεν διά τήν 
έπιψήφισιν τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου.

Έν Ά-υήνα: ς τή 23 ’Ιουλίου 1979 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί τροποποιήσεως καί συμπληοώσεως τοϋ Ν.Δ. 108/1973 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων 
«περί τής υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών Δη
μοσίων Πολιτικών Επαλλήλων, τών πολιτικών και στρα
τιωτικών συνταξιούχων, τών μελών τών οικογενειώναύτών 
κ.λπ.».

"Αρθρου 1.

Τό άρθρον 4 των Ν.Δ. 108/1973 αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως:

«Άρύρον 4.

1. Έν περιπτώσει παραβάσεως τών κειμένων διατάξεων 
περί τής υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων, τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
συνταξιούχων, ώς καί τών προστατευομένων μελών τών 
οικογενειών αύτών ΰπό τοϋ δικαιούμενου περιθάλψεως προσώ
που, καθώς καί υπό τών συμβεβλημένων ή συνεργαζομενών 
μετά τοϋ δημοσίου φορέων τής υγειονομικής περιθάλψεως 
ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, υπευθύνων εργαστη
ρίων, ιδιωτικών κλινικών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ώς 
καί παντός ετέρου προσώπου συμβεβλημένου ή συνεργαζομένου 
μετά τοϋ Δημοσίου διά τόν άνωτέρω σκοπόν, επιβάλλονται 
κατόπιν ελέγχου τών άρμοδίων -υπηρεσιακών οργάνων είς 
τούς υπαιτίους δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, αί 
κάτωθι διοικητ.καί κυρώσεις :

α) Εις τούς δικαιούχους υγειονομικής περιθάλψεως.
αα) Πρόστιμον άπό 5.000· μέχρι 50.000 δραχμών, 
ββ) Στέρησις τής κατά τάς κειμένας διατάξεις περιθάλ- 

ψεως τοϋ ήσφαλισμένου διά χρονικόν διάστημα άπό ενός 
τριμήνου μέχρι δύο ετών, έφ’ όσον ή συγκεκριμένη παράβασις 
συνεπάγεται αποδεδειγμένους καταστρατήγησιν τοϋ δημοσίου 
συμφέροντος.

β) Είς τούς ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, τούς 
ύτευ-ύ όνους των εργαστηρίων, ιδιωτικών κλινικών καί Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων, ώς καί εις πάν έτερον μετά τού Δη
μοσίου συμβεβλημένσν ή συνεργαζόμ^νον πρότωπσν:

αα) Καταγγελία τής μετά τοϋ δημοσίου συναφθείσης 
συμβάσεώς των ή διακοπή τής μετά τοϋ δημοσίου συνεργα
σίας των διά χρονικόν διάστημα άπό ενός τριμήνου μέχρις 
ενός έτους ή προκειμένου περί ιδιωτικών κλινικών, άπαγό- 
ρευοις νοσηλείας ήσφαλισμένων τοϋ Δημοσίου είς αύτάς έπί 
ίσου χρόνον.

ββ) Πρόστιμον άπό 10.000 μέχρι 100.000 δραχμών.
2. Έν περιπτώσει νέας κατά τήν προηγούμενη·/ παράγρα

φον παραβάσεως επιβάλλονται :
α) Διπλασιασμός τών άνωτέρω ποσών τών οικονομικών 

κυρώσεων.

β) Διπλασιασμός τοϋ χρόνου στερήσεως τοϋ δικαιώματος 
υγειονομικής περιθάλψεως.


