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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚθΕΣίΣ

Π<>9ζ ΙΙ/Γ BoVA>I>’ KOI'
I. Διά τού χροτειν'.μέ-ου σχεϊίου ντμου:·
ϊ) Μετατρέχεται τό Αναρρωτήριο·/ ΠΙΚΠΑ Κέρκυρα: 

ii; Κέντρο·/ Π ερι-3άλ·1εως Π αίϊων (ΚΕΠΕΠ ) ^ϊυναμιχέ- 
τητος 1 GO y./.ινών ε:; -.9 έχοιον ·3ά χ ε ρ ι·3 άλχων τα ι a.ο/* ήλ.- 
·.··:'/; μέχρι 18 ετών χάσχοντα έχ σωματικής άναχηρίας τ) 
ϊ ι αν οη τ ι χ ή ς χ a ·3 υσ τ ε ρ ή σ ΐ ω ς.

Ή μετατροχή τον Ίϊρύματος τούτον ·3ά χαλύψη joiapx^ 
κοινωνικήν ανάγκην χα-3’ όσον σήμερον ύςισταται μεγάλος 
άίΐ-3μός χαιϊιών χασχόντων έχ ϊιχ/οητιν.ής χαύνστερήσεως 
ή τωματιχής άναχηρίας τά όχοία -/ρήζονν ιϊρνματιχής ζερι- 
■νάλψεως. τά ίέ ύχό τον ΠΙΚΓΙΛ λειτουργούντα έτερα τρία 
ΚΕΠΕΠ Λέρου. Καρϊίτσης xat Σιϊηροχάστρου. άϊννιτούν 
νά καλύψου·/ τάς νςισταμένας άνάγχας καί ϊιίομένου οτ! ό 
σχοχός ϊι- ον συνεστή·3η τό μετατρεχόμενον "Ιϊρυμα έςέλιχε 
λόγω τής βελτιώσεως τής υγείας τον Ελληνικού λαού έχ 
τής άνόϊου τού βιοτικού τον έχιχείου μέ άχοτέλεσμα ή χεραι- 
τέρω-λειτουργία τον νά ·3εωρήται άντ'.οεχονομιχή.

6) Σννιστώνται at αναγκαία: ·3έσε:ς ϊιά τήν λειτουργίαν 
τού Κέντρου Περι-3ά7.ψεως Παίϊων ώς xat evict δέσεις ϊιά 
τήν έχάνϊρωσιν των σνστα-3ε:σών 2εά τον ύχ’ άρι-3. 162/78 
Π. Δ/τος «χερί τροχοχοιήσεως xat σνμχληρώσεως τον ύχ’ 
άρι-3. Β.Λ. 170/60 χλχ.» μονάϊων,ήτο: τής Μονάϊος θερα- 
χεντιχής ’Αγωγής Στταστίχών Παιίιών είς τό Παράρτημα 
ΠΙΚΕΤΑ Πατρών xat Κεντοον Περι·3άλψεως Παίϊων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.»'είς Παράστημα ΠΙΚΠΑ Σι?ν- 
ροχάστρον. Ή σύστασις των δέσεων ϊιά τήν έχάνϊρωσιν τών 
ανωτέρω Μονάϊων χρίνεται έχιβεβλημένη ϊιότι τα ρν-3μιζό- 
μενa ota τον ττ;οω-3οσωένον σ-χείίον νόμον -3έμαχα ϊέν σομχε- 
ριελήφψησαν είς τό Δ/γμα τούτο κατόχιν γνωμοϊοτήσε&ιι^ του 
Σ.Τ.Ε.. ληςίεισης χατά χλειοψηςίαν, τό όχοίον άχεφάν·3η ότι 
έϊε; νά άκολον-3η-3ή ή itaiιχασία τον ap-Spov 18 τον Ν. 434/ 
1976. ήτοι ή έχϊοσις εφ’ άχας Π. Δ/τος ρν-3μίζοντος axav- 
τα τά Ψέματα χροσωχιχού τον ΠΙΚΠΑ. Έχειϊή όμως ή έχ- 
οοσις τον Π. Δ/τος τούτον ·3ά βρζϊύνη. έχιβάλλεται ή ψιςςε- 
τί; τής ά/ωτέρω ϊτατάςεως. ϊεϊομένο-υ ότι άνεν τής ισχύος 
ταντης ϊέν ϊύναντα: νά λειτουργήσουν at σνστα-3είσαι όνο vtat 
Μονάϊες.

γ) ΡνΨμίζεται. ό τρόχος ϊιοικήσεως xat ϊιαχειρίσεως τον 
ανωτέρω Κέντρου.

ϊ) Προίλέχεταί ό ϊιά Π. Δ/των χα-3ορ·.σμός τών είϊι- 
χών τυχ·.χών χροσόντων ϊιορισμοΰ τον χροσωχίχον. ή χατανομή 
χυτού χ/.χ. xat

ε) Προίλέχεταί ή ?taitxaata ταχτοχοιήσεως τον χροσω- 
xtxov τον μετατρεχομέ'/ον ’Αναρρωτηρίου Κερχύρχς.

Βχισης εχιϊίώχετα·. ή όελτίωσ;; τής ία-3μολογιχής έξε- 
λίξεως τών Νηχιαγωγώ> τον 'Τχονργείου Κοινωνικών 'Τχη- 
ρεσιών xat τών Νηχιαγωγών xa! Βρεςοχόμων τον ΠΙΚΠΑ.

Ειϊιχωτερον ϊιά τών ϊιατάξεων τούτων:

■α) Καθορίζεται ώς εχσζγωγ'.χός Ja-3μός ό 8ο·ς άντ· το-ν 9ου 
είς τους Κλάοονς ΑΡ Νηχιαγωγών τον 'Τχονργείου Κοινωνι
κών 'Τχηρεσιών xat ΑΡ Νηχιαγωγών xa! Βρεςοκόμων τον 
ΠΙΚΠΑ xa; ένοχοιούνται ai ·3έσε;ς τών βα·3μών 5ον xa! 
4ον τών Κλάϊων ΑΡ Νηχιαγωγών xat Βρεροχόμων ΠΙΚΠΑ.

6) Προίλέχεταί ή έςέλιςις τών χαραχάνω Κλάϊων μέ
χρι xat τον 2ον ί2-3μον. ϊιά τής ϊημιονργίας 6 συνολιχώς 
·3εσεων είς τον ία-3μόν χύτον (4 είς τόν Κλάϊον Νηχιαγωγών 
τον 'Τχονργείου Κοινωνικών ’Τχηρεσιών xat άνά μίας είς 
τους Κλάοονς Νηχιαγωγών xa: Βρεροχόμων τον Π ΠΊΠΑ).

Ή χαραχάνω ρν·3μ·.σ;ς άχοίλέχει είς τήν εαομοίωσιν τής 
βαθμολογικής μεταχειρίσεως τών Νηχιαγωγών τον ’Τχουρ-

γείον Κοινωνικών 'Τχηρεσιών xat τού ΠΙΚΠΑ με τάς Νη
πιαγωγούς τού 'Τχονργείου Παιϊείας, ή όχοία άχοτελεί έντο
νον xat χολύχρονον άλλα xat άχολντως εύλογον, κατά τήν
XTTOlLiV ‘JL2^. 2lTY)',JL3r TCi)V ΟΓ/ίύΖ ί ρ L·) -J TTOlAATjAGiV. ^

•Σημειώνομε·, ότι ο! Κλαϊοι Νηχιαγωγών τού Τχονργείου 
Κοιν. Τχηρεσιών xat Νηχιαγωγών χαι Βρεροχόμων τού 
ΠΙΚΠΑ είναι άντίστοιχο! χρος τόν Κλάϊον Νηχιαγωγών 
τού 'Τχονργείου Παιίείας, τόσον ώς χρός τά χροσόντα εισα
γωγής όσον xat χρός τό εργον τό όχοίον έχιτελούν (άγωγή 
xa; έχχαίϊευσις χαιϊιών χροσχολιχής ήλιχιας'. εχ; χλέον ϊε 
at Νηχιαγι-ιγοί τού Τχονργείου Κοιν. 'Τχηρεσιών και τού 
ΠΙΚΠΑ ίαρύνονται xat με άλλα σοίαρά κα-3ήχοντα (ϊιοι- 
χητικά. ϊιαχειριΤτικά xat γενικωτέρας ρροντίϊος τών xat- 
ϊιών) xat έχουν έχιίεβαρνμένον. ·έν σχέσε; με τάς Νηχιαγω- 
γούς τού ’Τχονργείου Παιίείας. ώράριον εργασίας.

Έν Ά3ήναις τή 30 ’Ιουλίου 1979 
Οί 'Τχονργο!

Πεοείσίας Κυβερνήσεως Οίχονουιχών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΑΟ Π ΟΤΛΟΣ

Κοινωνικών 'Τχηρεσιών 
ΣΠ1ΤΡ. ΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί μετατροχής τού Αναρρωτηρίου Κέρκυρας εις Κίίντρον

Περι·3|άλ^εως Παίϊων (ΚΕΠΕΠ). τυστάσεως ένίωτυ ·3έ-
σεων χροσωχικού τού ΠΙΚίΠΑ xa! άλλων σνναρύν ϊΐα- / %-

'Ap-Spov 1.

Μεχατροχή Ίϊρύματος.
1. Τό χροόλεχόμενον ύχό τής χερ-υχτώσεως ιστ' τής χα- 

ραγράρου I τού άρ-3ρνυ 1 τού (Β.Δ. 170/1960 «xtp! χυρώ- 
σεως τού Τχηρεσιαχού Οργαντσμού τού Πατριωτικού Ίϊρύ- 
ματος Κοινωνικής Προνοίας χα! Αντιλήψΐως». ώς τούτο 
έτροχοχο:ή·3η κ·αι συνεχλη:ο>-3η μεταγενεστέρως. Αναρρωτή
ριο·/ Κέρκυρας «ΑΓΙΟΣ Σ.ΠΥΤΤΔΩΝ?», μετατρέχϊτα: είς 
Κέντρο·/ Π«ϊΐ·3άλψεως Παιϊιών ^ερκύρας «ΑΓΙΟ'Σ ΣΠΤ- 
ΡΙΔΩΝι. (ΚΐΕΠΕΠΙ xat άχοτελεί 'Τχηρεσιαν τού Παραρ
τήματος ΠΙΚΠΑ Κέρκυρας.

2. Ή. ϊυνααικότης τού Κέντρου τούτου είναι εκατόν (100) 
κλινών.

"Ap-Spov 2.

- Σκοχός.
1. Ό σκοχός ττύ Κέντρου είναι ή χερί-3αλψις άτό/εων ήλι- 

κίας μέχρι 18 ετών, χασχόντων εκ σοκχατικής τ/αχηρίας ή 
ϊιχ/οητ'.κής κα-3υ>στερήτεως.

2. Δι’ άχοςάσεων τού 'Τχουργού Κοινωνικών 'Τχηρεσιών.
έκϊιϊομένων μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΠΙΚΠΑ. ορίζονται τά τής εσωτερικής λειτουργίας τού 
Κέντρου και τού τροχού εισαγωγής τών χαιϊιών είς τούτο. 
. 8. Δε’ όμοιων άχοοάτεων ϊύνχται νά αύςομβιώνεται ή
ηλικία εισαγωγής είς τά Κέντρα Περ:-3ά7,'ύεως Παίϊων τού 
ΠΙΚΠΑ'.

"Ap-Spov 3.

Διοίκησις.
Τό Κέντρο·/ ϊιοικείται. σνμμώνως χρός τάς ·ύριστ*μέναις 

σχετινάς ϊιατβ'ξεις καί τους κανονισμούς, ώς καί τάς εν- 
το/όάς τής Διοιχήσεως τού ΠΙΚΠΑ'. ύχό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Παραρτήματος Κέρκυρας.


