
ΙΠΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ . .JV

Έπί τού σχεδίου νόμον «περί ένοποιήσεως των θέσεων 
Κλάδων τ'.νών προσωπικόν των Νοσηλευτικών 'Ιδρυμά
των Χ.Λ. 231*2/1053 καί ρυθμίσεως άλλων θεμάτων 
άσαοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών».

Πρός τήι· Βοΐ'λ'ην τών Ε/.λήνιον
Το σχέδιο νόμου πού υποβάλλεται στην κρίση των με

λών τής Εθνική; ’Αντιπροσωπείας άποσκοπεΐ στη ρύθμιση 
όενανωττκών θεμάτων άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Κοι
νωνικών ' Υπη ρ εσιών.

Τά συγκεκριμένα αυτά θέματα είναι :
1. Ή δημιουργία ενιαίων Κλάδων τοϋ Διοικητικόϋ καί 

Νοσηλευτικού πεοσωπικοϋ τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων
τοϋ Χ.Λ. 2592 1053 (άρθρα 1-3).

Μέ τη νομοθετική αυτή μεταβολή θά επιτευχθούν δύο 
βασικοί στόχοι :

α) 'Η ευχερέστερη καί καλύτερη αξιοποίηση τώ>ν ύπαλ- 
λήλων τών κλάδων πού ενοποιούνται, καί

β) ή ομοιόμορφη βαθμολογική εξέλιξη καί σταδιοδρο
μία στά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τοϋ Ν.Δ. 2592/1953 όλων 
τών υπαλλήλων τών Κλάδων αυτών πού ενοποιούνται.

2. Ή παροχή δυνατότητας ένύποιήσεως καί άλλων Ινλά- 
5ων τώιν Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων καί τών Σχολών Άδελ- 
τών Νοσοκόμων, Σχολών ’Αδελφών Νοσοκόμων Έπι- 
σ/.εττριών ’Αδελφών καί Σχολών Βοηθών Νοσοκόμων για 
τούς αυτούς ώς άνωτέρω λόγους (άρθρο 4).

3. Ή βαθμολογική καί μισθολογική έξομοίωση τών 
Διευθυντών ’Εξωτερικών ’Ιατρείων μέ τούς Διευθυντές Κλι
νικών καί Έργασσηρίων τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων 
(άρίρο 5).

'Η νομοθετική αυτή ρύθμιση επιβάλλεται για λόγους 
ίσης μεταχειρίσεως τών παραπάνω δύο κατηγοριών υπαλ
λήλων.

4. Ή παροχή δυνατότητας για τή σύσταση μέ Προε
δρικά Διατάγματα θέσεων εμμίσθων ειδικευμένων ιατρών 
στις Κλινικές, τά τμήματα καί τα ’Εργαστήρια τών Νο
σοκομείων τής χώρας πού είναι αρμόδια γιά τήν χορήγηση 
συναφούς ειδικότητας (άρθρο 6).

' Η σύσταση τών θέσεων αυτών είναι απαραίτητη γιά τήν 
σθή καί συντονισμένη κατανομή τών εΐδικευομένων καί 
αράλληλα γιά τήν αποφυγή τής καταστρατηγήσεως τής 
ειμένης νομοθεσίας μέ τήν μέθοδο τοϋ διορισμού σέ άλλη 
άμισθη θέση κυρίας ειδικότητας μέ σκοπό τήν άπασχό- 
ηση τοϋ ειδικευόμενου σέ συναφή ειδικότητα.
5. 'Ο καθορισμός τοϋ άριθμοϋ τών αδελφών νοσοκόμων 
ιί έπισκεπτριών πού μπορεί νά είδικευθεΐ σέ κάθε νοσο- 
σμεΐο καί ή παροχή δυνατότητας χορηγήσεως στις εΐδι- 
ιυόμενες άδελφές άποζημιώσεως γιά τήν εργασία τήν 
τοία παρέχουν κατά τήν διάρκεια τής είδικεύσεώς τους 
άρθρο 7).
6. Ή παροχή δυνατότητας φοιτήσεως καί εξωτερικών 

τουδαστριών στις Σχολές Άδελ.φών Νοσοκόμων, Έπι-
επτριών καί Μαιών καθώς καί ή ευχέρεια χορηγήσεως 
παιδευτικής άδειας στις άδελφές νοσοκόμες καί Έπι- 
■έπτριες Άνωτέρων Σχολών τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυ
τών πού έγράφονται ύστερα άπό κατατακτήριες έςετά- 
•ς, στο Τμήμα Νοσηλευτικής Ιατρικής Σχολής Πανε- 
ττημίου τής Χώρας (άρθρα 8 καί 9).

Ή ρύθμιση αυτή επιβάλλεται :
α) Γιά νά.υπάρχει ευχέρεια έπιλ.ογής τών καταλλ.ηλ.ο- 
:ων γιά τό έπάγγελ.μα αυτό άπό μεγαλύτερο άριθμο 
οψηφίων.
3) Γιά τήν πληρέστερη κατάρτιση τών Διπλωματούχων 
Αλφών Νοσοκόμων καί Έπισκεπτριών πού ηδη υπη- 
οϋν σέ υπεύθυνες θέσεις καί αυτών πού μέσα στην 
αλληλική Ιεραρχία θά έξελιχθοϋν σέ στελέχη.

7. Ή πρόσληψη σέ θέσεις Παραο ,ύν καί Χειρι
στών Εμφανιστώ·/ ’Εργαστηρίων No . .υτικών 'Ιδρυμά
των, ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, Ίο.ωτικών Κλ.ινικών 
καί Εργαστηρίων, προσώπων πού' δέν διαθέτουν πτυχίον 

-τών Σχολ.ών τών ΚΑΓΕΕ άλλά έχουν προϋπηρεσία σέ 
αντίστοιχες θέσεις τουλάχιστον τριετή (άρθρο 10). 'Η 
νομοθετική αυτή ρύθμιση επιβάλλεται γιά λ.όγους πρό
νοιας και δικαιοσύνης ύπέρ ενός μικρού σχετικά άριθμοϋ 
εργαζόμενων οι όποιοι πριν άπό τήν δημιουργία τών παρα
πάνω Σχολ.ών αλλ.ά καί μετά άπ’ αυτήν προσφέρουν εύδο- 
κιμως τις υπηρεσίες τους καί οί όποιοι σέ περίπτωση δια
κοπής τής σχέσεως εργασίας τους δέν μπορούν, σύμφιονα 
με την ισχυουσα νομοθεσία, νά έπαναπροσληφθοϋν.

άρθρο 11).

9. 'Η άπαλλ.αγή άπό τήν υποχρεωτική ύπηρεσία υπαί
θρου (Ν.Δ. 67/1968) τών ιατρών πού διορίζονται, σέ Πανε
πιστημιακές Κλινικές, ’Εργαστήρια, ή Τμήματα εγκατε
στημένα σέ Νοσοκομεία πού εδρεύουν έκτος τής περιφέ
ρειας ’Αθηνών καί Θεσσαλ.ονίκης (άρθρο 12). Τούτο γί
νεται γιά νά ύπάρχει ευχέρεια άμεσης καλ.ύψεως τών άναγ- 
κών σε προσωπικό καί γιά τήν πιό άπρόσκοπτη λ.ειτουργία 
τών Π ανεπιστημιακών Κλινικών πού εί'/at εγκατεστημένες 
σέ επαρχιακά Νοσηλ.ευτικά 'Ιδρύματα.

10. 'Η παροχή δυνατότητας γιά τή διατύπωση είσηγή- 
σεων, τή διενέργεια έρευνών ή τήν σύνταξη μελετών άπό 
διάφορες ομάδες έργασίας, επιστημονικά 'Ιδρύματα, Κέντρα 
Έρευνών ή Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα ή άπό επιστήμονες μέ 
έξειδικευμένες γνώσεις (άρθρα 13 καί 14). ;·

'Η νομοθετική αύτή ρύθμιση είναι άναγκαίέ. ένόψη τών 
προβλημάτων πού παρουσιάζουν οί τομείς τής υγείας τής 
Κοινωνικής Προνοίας καί άσφαλ.ίσεως καί τής προσπά
θειας πού άπαιτείται γιά τον εκσυγχρονισμό τών τοαέων 
αύτών. ...

11. Τακτοποίηση προσωπικού Δημοτικού Νοσοκομείου
Ίωαννίνων (άρθρο 15). ;

Γιά τήν πληρέστερη εξυπηρέτηση τών νοσηλευτικών άναγ- 
κών τής περιοχής Ίωαννίνων, τό Άδελ,φάτο τού Δημοτικού 
Νοσοκομείου Ίωαννίνων «Η ΑΓΑΠΗ» μέ σύμφωνο γνώμη 
τού Δημοτικού Συμβουλίου τοϋ Δήμου τής πόλεως, παρα
χωρεί δωρεάν στο έκεϊ Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «ΧΑ
ΤΖΗΚΩΣΤΑ» τή χρήση γιά μία 20ετία τών κτιρίων του, 
μετά τοϋ περιβάλλ.οντος αύτοϋ χώρου έκτάσεως 5.915 μ2, 
καί τήν κυριότητα τοϋ ύπάρχοντος εξοπλισμού μέ μοναδικό 
όρο νά άπορροφηθεΐ τό προσωπικό τοϋ Δημοτικού Νοσοκο
μείου άπό 27 ύπαλλήλους στο έκεϊ Γενικό Κρατικό Νοσο
κομείο.

Επειδή ύπάρχει άμεσος καί επιτακτική ανάγκη γιά τήν 
έξασφάλιση χώρων στο Γ ενικό Νοσοκομείο Ίωαννίνων 
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», ύστερα άπό τήν εγκατάσταση καί 
λειτουργία σέ αυτό Πανεπιστημιακών Κλ.ινικών τής Ια
τρικής Σχολής Ίωαννίνων κρίθηκε σκόπιμο νά γίνει δεκτή 
ή πρόταση τοϋ ’Αδελφάτου τοϋ Δημοτικού Νοσοκομείου 
Ίωαννίνων γιά τήν άπορρόφηση τοϋ προσωπικού του στο 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ίωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΏ
ΣΤΑ» τό όποιο άντιμετωπίζει όξύτατο πρόβλημα χούρων 
άλλ.ά καί προσωπικού λ.όγω τών αύξημένων άναγκών πού 
δημιουργοϋνται άπό τήν εγκατάσταση σέ αύτό τών Πανεπι
στημιακών Κλινικών.

Γιά τή ρύθμιση τών θεμάτων αύτοϋ θά συσταθοϋν 27 
προσωρινές θέσεις διοικητικού καί λοιπού προσωπικού στό 
Γεν. Νοσοκομείο Ίωαννίνων τις όποιες θά καταλ.άβει τό 
προσωπικό πού υπηρετεί στό Δημοτικό Νοσοκομείο Ίωαν
νίνων.

12. Προσέλκυση Άναισθησιολ.όγων Ιατρών (άρθρα 16 
καί 17).
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Τό σύνολο σχεδόν των Νοσηλχυτικών 'Ιδρυμάτων της 
χώρας αντιμετωπίζει μόνιμο πρόβλημα πληρώσεως των 
θέσεων των άναισθησιολόγων ιατρών η παροχής αντίστοι
χων υπηρεσιών.

Τό πρόβλημα αύτό είναι άκόμη όξύτερο στα επαρχιακά 
Νοσοκομεία όπου άπό τίς /S θέσεις άναισθησιολόγων ιατρών 
πού προβλέπονται σ’ αυτά παραμένουν κενές οί 40.

’Αποτέλεσμα της μή πληρώσεως τών θέσεων αυτών είναι 
ή ύπολ.ειτουργία τών χειρουργικών Κλινικών αυτών καί ή 
μετακίνηση τών άσθενών άπό την περιφέρεια στά Νοσο
κομεία τοϋ Κέντρου.

'Η μετακίνηση αυτή τών ασθενών άπό τήν περιφέρεια 
στο Κέντρο δημιουργεί συμφόρηση στά Κεντρικά Νοσοκο
μεία μέ περαιτέρω επιπτώσεις στην εθνική οικονομία (απώ
λεια ήμερομισθίων, δαπάνες μεταφοράς τών άσθενών καί 
τών συνοδών αυτών κ_λ.π.).

Γιά την αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος αύτοΰ κρίθηκε 
σκόπιμο νά ληφθοϋν μέτρα τόσο γιά τήν πλήρωση τών κενών 
θέσεων τών άναισθησιολόγων ιατρών όσο καί γιά τήν προσέλ
κυση ιατρών στήν ειδικότητα αυτή. Επίσης παρέχεται 
ή δυνατότητα στά Νοσοκομεία νά μετακαλοϋν ιδιώτες 
άναισΟησιολόγους ιατρούς, κατά περίπτωση, έφ’ όσον δεν 
προβλέπονται αντίστοιχοι—θέσεις- ή—οί προβλ-επόμενες. είναι 
κενές. ■

13. ’Επέκταση τών διατάξεων τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 9 
του N.‘ 641/1977 «περί ίδρύσεως καί όργανώσεως ’Ιατρικών 
Σχολών κ.λπ.» καί εις τά λοιπά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα 
(άρθρο 18).

. Βάσει της ανωτέρω διατάξεως, τά τής άναθέσεως, έκ- 
πονήσεώς, έλέγχου καί έγκρίσεως τών μελετών τών έργων 
ώ; καί της άναθέσεως καί τών όρων έκτελέσεως τών έργων 
άνεγέρσεως τών διά τοϋ νόμου αύτοϋ ίδρυομένων ’Ιατρικών 
Σχολών καί τών νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων εις τά όποια 
εγκαθίστανται καί λειτουργοΰν εκπαιδευτικά παραρτήματα 
αυτών διέπονται ύπό ειδικών κανονισμών έκδιδομένων υπό 
τών 'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
Δημοσίων Έργων.

Αί διατάξεις αυτές κρίνεται άπολύτως απαραίτητο νά 
έπεκταθοϋν καί στά λοιπά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα προκει- 
μένου νά προωθηθούν καί έπισπευσθοϋν έργα, ιδίως επαρ
χιακών Νοσοκομείων, τά όποια άπό μακροϋ χρονίζουν λόγω 
τοϋ χρονοβόρου ΐσχύοντος συστήματος έκτελέσεώς τους.

14. Πειθαεχικά Συαβούλ.ια ’Ιατρικών Συλλόγων (άοθοο 
19).

Μέ τό Ν.Δ. 491/27.3.1970 «περί Προεδρίας τών Συμ
βουλίων καί ’Επιτροπών έπί συμμετοχής δικαστικών λει
τουργών» τροποποιείται προγενέστερη διάταξη τοϋ Α.Ν. 
231/67 καί παρέχεται ευχέρεια όπως αντί τών όριζομένων 
δικαστικών λειτουργών προεδρεύουν εις Συμβούλια καί 
Έπιτροπάς, Γενικοί Γραμματείς, Νομάρχαι, Σύμβουλοι 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τοϋ ΑΣΛΥ ή τοϋ Νομικού 
Συμβουλίου τοϋ Κράτους, Καθηγηταί Άνωτάτων Σχολών, 
Γενικοί ΔιευΟυνταί ή Μητροπολίται εφόσον προβλ.έπεται 
τούτο εις διάταξιν νόμου ή απόφαση τοϋ αρμοδίου Υπουρ
γού.

’Επειδή άνέκυψαν αμφισβητήσεις γιά τον ορισμό τών 
Προέδρων στά Πειθαρχικά Συμβούλια τών ’Ιατρικών Συλ-
Λογων οπού μετέχουν, εφ ενός μεν, ως εκΛεγεντα με/.η 
’Ιατροί, Καθηγηταί Άνωτάτων Σχολών, άφ’ ετέρου δέ 
Πρωτοδΐκαι κατά, ρητήν διάταξιν τοϋ άρθρου 66 τοϋ άπό 
7.11.1957 Β.Δ/τος. πρέπει διά νόμου νά άρθοϋν οί άμφι- 
σβητήσεις καί νά παρασχεθή δυνατότητα νά προεδρεύουν
αυτοί που εκ/.εγονται για τον σκοπο αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τοϋ άπό 7.11.1957 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώ σε ως καί κωδικοποιήσεως τών περί ’Ιατρικών 
Συλλόγων καί τών Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων τοϋ
Α.Ν. 1565/1939.

15. Παροχή δυνατότητας, προαγωγής υπαλλήλων Νο
σηλευτικών 'Ιδρυαάτων εις τούς βαθμούς 3ο καί 2ο (άρθρο 
20).

Μέ τίς διατάξεις τοϋ προτελευταίου εδαφίου τής παραγρ. 
3 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 3301/1955 γιά τήν ανύψωση τών 
θέσεων τών Διευθυντών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων εις 
τούς βαθμούς 3ο καί 2ο απαιτείται τά Νοσηλευτικά αυτά 
'Ιδρύματα νά είναι άνω τών 200 κλινών.

Σέ Νοσοκομεία κάτω τών 200 κλινών οί Διευθυνταί 
αύτών έχουν το 5ο καί 4ο βαθμό.

'II αίτιολογική όμως βάση τοϋ νόμου αύτοϋ άνετράπη 
μέ τίς διατάξεις πού μεταγενέστερα θεσπίσθηκαν γ«ά τίς 
προαγωγές τόσο τοϋ Νοσηλευτικού Προσωπικού όσο καί 
τών λοιπών δημοσίων έν γένει ύπαλλήλων. ’Αποτέλεσμα αύ
τοϋ είναι ότι είναι δυσχερής ό ίεραρχικος έλεγχος τών ύπαλ
λήλων τοϋ Νοσοκομείου άπό τούς Διευθυντάς αύτών πού 
έχουν μικρότερο βαθμό άπό τούς ύπ’ αύτών υπαλλήλους 
καί υπάρχει άπροθυμία πληρώσεως τών θέσεων αύτών στά 
επαρχιακά Νοσοκομεία άπό πτυχιούχους Άνωτάτων Σχο- 
λ.ών. Πλ.έον δέ τούτου δημιουργήθηκε αδικία εις βάρος τών 
υπαλλήλων πού υπηρετούν ήδη σέ μικρότερα τών 200 κλι
νών Νοσοκομεία ώς Διευθυνταί αύτών.

Διά της προτεινομένης διατάξεως επιδιώκεται ή απο
δέσμευση άπό τίς διατάξεις τοϋ Ν. 3301/1655 καί ή παροχή 
δυνατότητας άνυψώσεως τών θέσεων τών Διευθυντών τών 
Νοσοκομείων εις τούς βαθμούς 3ο - 2ο καί γιά τά Νοσοκο
μεία πού είναι κάτω τών 200 κλινών καί συντρέχουν ειδικές 
συνθήκες. - ■

Ειδικότερα :
1) Τά άρθρα 1 έως 3 τοϋ σχεδίου νόμου προβλ.έπούν :
α) Τήν σύσταση στον ’Οργανισμόν τοϋ 'Υπουργείου Κοι

νωνικών 'Υπηρεσιών ενιαίων Κλάδων προσωπικού Νοση- 
λχυτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 τών εξής Κατηγοριών.

ΑΤΙ Διοικητικός - Λογιστικός, στον όποιο θά ένταχθοϋν 
καί θά διαρθρωθούν ένιαίως όλ.ες οί θέσεις Κλ.άδων Διοικητι
κού Λογιστικού τών Νοσοκομείων πού άπαιτοϋν πτυχίον 
Άνωτάτης Σχολής ώς καί τών ειδικών Κλ.άδων, Διοικητι
κών Διευθυντών καί 'Υποδιευθυντών, Γραμματέων. Προϊ
σταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, Άρχιλ.ογιστών καί ’ Ε- 
λ.εγκτών πού προβλ.έπονται άπό τούς ’Οργανισμούς τών Νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων.

API Διοικήσεως Νοσοκομείων, στον όποιο θά ένταχθοϋν 
καί θά διαρθρωθούν ένιαίως οί θέσεις τών άντιστοίχων Κλ.ά
δων τών Νοσοκομείων πού άπαιτοϋν πτυχίο άνωτέρας Σχο
λής Διοι κήσεως τών ΚΑΤΕΕ.

Οί θέσεις αυτές θά πληροϋνται κατά Νοσοκομείο όπως 
προβλέπει ό ’Οργανισμός, έκάστου. κατά τον αριθμό πού κι
νούνται καί καταργοϋνται οί θέσεις τοϋ Κλ.άδου ΜΕ1 Διοι
κητικού.

ΑΡ2 Διοικητικός - Λογιστικός (προσωρινός) Στό Κλ.άδο 
αύτο θά ένταχθοϋν οί προσωρινές θέσεις API Διοικητικοϋ- 
Αογιστικοϋ πού συνεστήθησαν σέ έφαρμογή τοϋ Νόμον 
434/1976 «περί πληρώσεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων 
άφορώντων εις τήν κατάστασιν τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
καί ύπαλλ.ήλ.ων Ν.ΓΙ.Δ.Δ.» διά τήν τακτοποίηση ύπαλλήλων 
τής τέως Λ' κατηγορίας πού δεν είχαν πτυχίο Άνώτάτη: 
Σχολής.

Οί θέσεις αύτές μετά τήν άποχώρηση τών ύπαλ.λ.ήλ.ων που 
τίς κατέχουν θά μεταφέρονται στον Κλ.άδο ΑΤΙ Διοικητικο- 
Αογιστικό καί θά προσαυξάνουν ισάριθμα τίς θέσεις τον.

ΑΡ3 Άδελ.φών Νοσοκόμων. Στον Κλ.άδο αύτο θά εντα- 
χθοϋν καί θά διαρθρωθούν ένιαίως οί θέσεις τών Κλ.άδων Λ' 
δελ.φών Νοσοκόμων πτυχίούχων Άνωτέρων Σχολών τρ’.ί' 
τούς οοιτήσεως.

ΑΡ4 Νοσηλευτικός Μαιών. Στον Κλ.άδο αύτό θά. έντα- 
χθοϋν καί θά διαρθρωθούν ένιαίως όλ.ες οί θέσεις τών αντι
στοίχων Κλ.άδων Μαιών πτυχιούχων Άνωτέρων Σχολών·



— 3 —

ΛΡΓ) Έπισκεπτριών. Στο Κλάδο αύτό Οά ένταχΟοϋν καί 
Οά διαρθρωθούν ένιαίως οΐ θέσεις των άντιστοίχων Κλάδων 
Έπισκεπτριών πτυχιούχων Σχολών τριετοϋς φοιτήσεως.

3) Οί θέσεις των ένοττοιουμένων Κλάδων Οά κατανέμον - 
ται μεταξύ των .Νοσοκομείων σύμφωνα με τον ’Οργανισμό 
κάθε .Νοσοκομείου πού θά μττορεϊ νά συμπληρώνεται καί νά 
τροποποιείται μέ Π. Διάταγματα.

Το σύνολο των θέσεων κάθε Κλάδου θά αύξομοιώνετα'· 
κατά την αυξομείωση πού επέρχεται στις άντίστοιχες θέ
σεις τοϋ ’Οργανισμού κάθε Νοσοκομείου. Δηλαδή, τό σύ
νολο των θέσεων τοϋ ενιαίου Κλάδου Οά ίσοϋται μέ τό άθροι
σμα των αντιστοίχων θέσεων πού θά προβλ-έπονται εκάστοτε 
στους ’Οργανισμούς όλων των Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων
Ν.Δ. 2592/1953.

γ) Ή κατάταξη τών υπαλλήλων πού υπηρετούν κατά, την 
δημοσίευση τοϋ νόμου σέ θέσεις πού Οά. ένταχΟοϋν στούς συ- 
νιστωμένους Κλάδους θά γίνει μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών σέ άντίστοιχες θέσεις τοϋ νέου Κλά
δου τοϋ Νοσοκομείου πού υπηρετούν. Ή σειρά αρχαιότητας 
τών ύπαλλήλων τού Οά ένταχΟοϋν σέ θέσεις τών ενιαίων 
κλάδων Οά καΟορισθεΐ μέ βάση τό χρόνο προαγωγής τους, 
στον τελευταίο βαθμό καί σέ περίπτωση ιδίας ημερομηνίας 
προαγωγής, μέ βάση τό συνολικό χρόνο υπηρεσίας, αν συμ
πίπτει καί ό συνολικός χρόνος υπηρεσίας Οά γίνεται μέ βάση 
τά στοιχεία τοϋ άτομικοϋ φακέλου πού Οά έκτιμοϋνται άπό 
τό άρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

• δ) Ή υπηρεσιακή κατάσταση τών υπαλλήλων τών ενο
ποιούμενων Κλάδων θά διέπεται άπό τις διατάξεις τοϋ Π.Δ. 
>11/1977 «περί κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον ΰπό 
τίτλον «'Υπαλληλικός Κώδιξ» κλπ». Για τό προσωπικό 
τών συνιστωμένων Κλάδων αρμόδια είναι τά οικεία 'Υπη
ρεσιακά. καί Πειθαρχικά Συμβούλια τοϋ προσωπικού τοϋ 
Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Δύναται όμως νά συ- 
/ιστώνται ίδια 'Υπηρεσιακά καί Πειθαρχικά Συμβούλια μέ 
άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

ε) Σέ κάθε Νοσοκομείο χρέη διοικητικού προϊσταμένου 
λων τών Υπηρεσιών αΰτοΰ θά έκτελεϊ ό άρχαιότερος ύπάλ.- 
ηλος στον άνώτερο βαθμό τοϋ Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικός- 
νογιστικός, θά έκτελεϊ δηλαδή τά αντίστοιχα καθήκοντα 
,ϋ σημερινού διοικητικού Δ/ντοΰ τού Νοσοκομείου, έκτος 
αί άν αλλ.ως ορίζεται άπό τον ’Οργανισμόν τοϋ Νοσοκο- 
είου.
στ) Οί μεταθέσεις υπαλλήλων τών συνιστωμένων Κλά- 

υν μεταξύ τών Νοσοκομείων περιορίζονται σέ τρεις μόνον 
τριπτώσεις, ήτοι :

αα) σέ περίπτωση προαγωγής, οπότε ό υπάλληλος μετα- 
θεται σέ Νοσοκομείο πού έχει κενή θέση βαθμού στον ό- 
υΐο προάγεται καί έφόσον δέν υπάρχει ίσόβαθμη θέση κενή 
τό Νοσοκομείο πού υπηρετεί.

ββ) γιά έξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες κατ’ έκτίμηση 
ϋ οικείου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου καί μόνο σέ κε*/ή ό- 

■ ιόβαθμη θέση Νοσοκομείου ιδίας ή μεγαλύτερης δυνάμεως

γγ) σέ περίπτωση αίτήσεως άμοιβαίας μεταθέσεως.
2. Τό άρθρο 4 δίνει έξουσιοδότηση γιά τήν έκδοση Προι
κών Διαταγμάτων μέ τά όποια θά μπορούν νά ένοποιοϋν- 

·. ή καί νά συγχωνεύονται καί άλλοι Κλάδοι Προσωπικού 
ν Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953.

3. Τό άρθρο 5 εξομοιώνει βαθμολογικά καί μισθολογικά 
η Διευθυντές τών ’Εξωτερικών ’Ιατρείων τών Νοσοκο- 
ων μέ τούς Διευθυντές Κλινικών αυτών.'

ι. Τό άρθρον 6 έπιτρέπει πήν σύσταση θέσεων έμμισθων 
κευομένων ιατρών στις Κλινικές, τά Τμήματα καί Έργα- 
,ρια τών Νοσοκομείων τής χώρας γιά πήν άπόκτηση συνα- 
>ς εΐδικότητος.
Η σύσταση τών παραπάνω θέσεων γίνεται μέ Προεδρικά 
τάγματα πού έκδίδονται μετά άπό πρόταση τών Ύπουρ- 

> Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών καί γνώμη τοϋ Κεντρικού Επιστημονι
κού Συμβουλίου Κρίσεως ’Ιατρικού καί ’Οδοντιατρικού προ
σωπικού Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953.

'Η παράγραφος 3 αυτού προβλέπει τή δυνατότητα τοπο- 
Οετήσεως cop άμισθων βοηθών τών ιατρών πού επιθυμούν 
νά αποκτήσουν καί δεύτερη συναφή ειδικότητα, ένώ ή παρά
γραφος 4 επεκτείνει τήν εφαρμογή τής νομοθεσίας πού ι
σχύει γιά τούς είδικευομένους σέ κύρια ειδικότητα, στούς εμ
μίσθους είδικευομένους σέ συναφή ειδικότητα.

5. Τό άρθρο 7 ρυθμίζει θέματα πού άφοροϋν τήν ειδί
κευση τών ’Αδελφών Νοσοκόμων καί Έπισκεπτριών ώς καί 
τήν δυνατότητα χορηγήσεως σ’ αύτές άποζημιώσεως κατά 
τήν διάρκεια τής εΐδικεύσεώς τους.

6. Τό άρθρον 8 παρέχει τή δυνατότητα νά φοιτούν στις 
Σχολές ’Αδελφών Νοσοκόμων, Έπισκεπτριών καί Μαιών 
καί εξωτερικές σπουδάστριες ή μόνο εξωτερικές, όπως φοι
τούν στά KATE Ε.

7. Το άρθρο 9 ρυθμίζει τό θέμα τής χορηγήσεως εκπαι
δευτικής άδειας στις διπλωμοτοϋχες άδελφές Νοσοκόμες 
πού υπηρετούν στά Νοσοκομεία γιά νά παρακολουθήσουν τά 
μαθήματα τοϋ τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών, τώρα, καί σέ άλλα Πανεπιστήμια τής ημεδαπής, 
έφόσον-Οά λειτουργήσουν τέτοια τμήματα στόν μέλλον.

8. Τό άρθρον 10 επιτρέπει τήν πρόσληψη Έμφανιστών- 
Νειριστών καί Παρασκευαστών μή πτυχιούχων μέσων Σχο
λών Πχραϊατρικών ’Επαγγελμάτων σέ άντίστοιχες θέσεις 
Νοσηλ,ευτικών Ιδρυμάτων Άσφαλ.'.στικών Όργανιπ ιών 
κ/.π. έφ’ όσον έχουν τριετή τούλ.άχιστον προϋπηρεσία · τις 
παραπάνω θέσεις.

9. Τό άρθρο 11 δίδει τήν ευχέρεια συστάσεως Πολυδυ
νάμου Υγειονομικών Σταθμών οί όποιοι Οά λ,ειτουργοϋν ώς 
Πρότυπα Κέντρα 'Υγείας. Αυτά Οά είναι πλαισιωμένα μέ τό 
άπχραίτητο ιατρικό καί λ,οιπό προσωπικό, θά διαθέτουν βα
σικό επιστημονικό εξοπλισμό καί θά άποτελοϋν τις προχω
ρημένες 'Υγειονομικές μονάδες παροχής νοσηλ.ευτικής καί ι
ατρικής περιθάλ.ψεως καί άσκήσεως, κυρίως, προληπτικής 
ιατρικής.

10. Τό άρθρο 12 άπαλλάσσει τής υποχρεωτικής υπηρεσίας 
υπαίθρου τούς ιατρούς πού Οά διορίζονται σά Πανεπιστημια
κές Κλινικές κλπ. έγκατεστημένες σέ Νοσοκομεία πού ε
δρεύουν έκτος τών Νομών ’Αττικής καί Θεσσαλ,ονίκης.

11. Τό άρθρο 13 δίδει τήν ευχέρεια στον 'Υπουργό Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών νά συγκροτεί ομάδες έργασίας άπό δη
μοσίους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή ιδιώτες γιά τήν μελέτη 
θεμάτων άρμοδιότητος τοϋ Υπουργείου.

12. Τό άρθρο 14 δίδει έπίσης τήν ευχέρεια στόν Υπουργό 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών νά άναθέτει μέ σύμβαση έργου σέ 
επιστημονικά ιδρύματα, Κέντρα ’Ερευνών κλ,π. τήν διενέρ
γεια ερευνών ή τήν σύνταξη μελετών πάνω σέ θέματα άρ
μοδιότητος τοϋ Υπουργείου. Σημειώνεται ότι ή ισχύς τών 
άρθρων 13 καί καί 14 θά διαρκέσει μόνο γιά ένα έτος.

13. Τό άρθρο 15 παρέχει τή δυνατότητα συστάσεως μέ
χρι 27 προσωρινών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ίωαν- 
νίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» γιά τήν τακτοποίηση τοϋ 
προσωπικού τού Δημοτικού Νοσοκομείου Ίωαννίνων τό ό
ποιο δέν λ-ειτουργεϊ πλ.έον καί ρυθμίζει θέματα άσφαλ.ίσεως 
τών ύπαλλήλ,ων αυτού.

14. Τό άρθρο 16 δίδει τήν ευχέρεια όπως ή είσπραττομένη 
άπό τά Νοσοκομεία γιά τούς Νοσηλ.ευομένους σ’ αυτά άμοιβή 
ναρκώσεως άποδίδεται στούς ύπηρετοϋντας σ’ αύτά άνχι- 
σθησιολ.όγους ιατρούς κατά ποσοστό καθοριζόμενο μέ κοινή 
άπόφαση τών Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Ύ-η ρεσιών καί μέχρι τοϋ συνόλ.ου αυτής, άνάλ.ογα μέ τήν 
δυσχέρεια πληρώσεως τών θέσεων.

15. Μέ τό άρθρο 17 τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα μπορούν 
νά μετακαλ.οϋν ιδιώτες άναισθησιολ.όγους ιατρούς έφόσον 
στόν οργανισμό τους δέν προβλέπονται άντίστοιχοι θέσεις ή 
οί προβλ.επόμενες παραμένουν κενές καί ρυθμίζει τον. τρόπο 
άμοιβής αυτών.
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16. Μέ τό άρθρο 18 έιτεκτείνόνται οί διατάξεις πού ι
σχύουν για τήν εκτέλεση έργων στά Νοσοκομεία πού έχουν 
εγκατασταθεί Πανεπιστημιακές Κλινικές καί στά λοιπά 
Νοσοκομεία, προκειμένου νά προωθηθούν καί έπισπευσθοϋν 
έργα που εκτελοϋνται σ’ αυτά.

17. Το άρθρο 19 ρυθμίζει τον τρόπο όρισμοΰ τοϋ Προέ
δρου καί των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων τών ’Ι
ατρικών Συλλόγων καί τοϋ Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου ’Ιατρών.

18. Τέλος, μέ το άρθρο 20 καταργοϋνται οί διατάξεις πού 
δέν έπιτρέπουν τη βαθμολογική ανύψωση τών θέσεων τών 
Διοικητικών Διευθυντών πάνω άπύ τον 4ο βαθμό τών Νο
σοκομείων πού έχουν λιγότερα άπό 200 κρεβάτια καί έτσι 
μέ τά Π. Διατάγματα πού έκδίδονται προτάσει τών *Υ- 
πουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών θά καθορίζεται ό βαθμός καί τών Διευ
θυντών τών Νοσοκομείων τούτων όπως καί εις τά λοιπά 
Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα της χώρας.

Παρακαλοϋμε γιά τη ψήφιση τοϋ παρόντος σχεδίου νό
μου.

Αθήνα 16 ’Απριλίου 1980 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως-------------------Οικονομικών -------

Κ. ΣΤΕΦΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝ Ε A Α Ο Π Ο Υ Α Ο Σ
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ "

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ένοποιήσεως τών Δέσεων Κλάδων τινών προσωπικού τών 
Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 καί ρυΔμί- 
σεως άλλων Δεμάτων αρμοδιότητες τοϋ 'Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών.

ΆρΔρον 1.

1. Συνιστώνται παρά τώ ’ Υπουργείο) Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών Κλάδοι AT καί ΑΡ Διοικητικός—Λογιστικός καί ΑΡ 
Διοικήσεως Νοσοκομείων. Αδελφών Νοοσκόμων, Μαιών καί 
Επισκεπτριών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 
«περί έργσνώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» εις τούς 
όποιους υπάγονται, ενοποιούνται, καί διαρΔροϋνται άντιστοί- 
χως α: κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ΰςιστάμεναι ·υε
σείς τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 τών αν
τιστοίχων Κλάδων τών προδλεπομένων ΰπό τών καΔ εκαστα 
οργανισμών αυτών.

2. Οί κατέχοντες τάς υ εσείς ταύτας υπάλληλο: ανήκουν 
οργανικώς εις τό Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα όπου έκάστοτε υπη
ρετούν. εις βάρος τοϋ προϋπολογισμού τοϋ όποιου καί μισθο
δοτούνται.

3. Ή κατάταςις καί διαδάΔμισις 
συνιστωμένους Κλάδους ένεργεϊται διά

τών Δέσεων εις τούς 
Προεδρικού Διατάγμα

τος έκδιδομένου τή προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας τής 
Κυβερνήσεως καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, τού άριΔμοϋ τών 
Δέσεων τών ΰπό τού παρόντος προδλεπομένων νέων ενιαίων 
Κλάδων μή δυναμένου νά ΰπερδή τό σύνολον τών άντιστοί- 
χων Δέσεων τών έπί μέρους Οργανισμών τών Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων τού Ν.Δ. 2592/1953. Διά τοϋ αυτού Διατάγμα
τος καΔορισΔήσονται καί τά τυπικά προσόντα διορισμού εις
τον εισαγωγικόν δαΔυ.όν τών νέων ενιαίων Κλάδων.

Ό άριΔμός τών άνωτέρω Δέ 
Προεδρικών Διαταγμάτων έκδ 
πουργών Προεδρίας τής Ινυδερ 
νωνικών Υπηρεσιών.

σεων δΰνατα: νά αυξάνεται διά 
ιδομένων τή προτάσει τών Ύ- 
νήσεως. Οικονομικών και Κοι-

4. Διά τούς έκ τών άνωτέρω Κλάδων ΑΤΙ Διοικητικός— 
Λογιστικός, API Διοικήσεως Νοσοκομείων—Λογιστικός καί 
ΑΡ2 Διοικητικός— Λογιστικός ισχύουν είδικώτερα τά 
έ=ής:

α) Κλάδος ΑΤΙ Διοικητικός—Λογιστικός.
Εις τον Κλάδον τούτον συμπεριλαμδάνονται καί αί Δέσεις 

τών ΰπό κατ’ ίδιαν Οργανισμών τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυ
μάτων Ν.Δ. 2592/1953 προδλεπομένων Κλάδων Διοικητικών 
ΔιευΔυντών. ΎποδιευΔυντών. Γραμματέων. Προϊσταμένων Οι
κονομικών 'Υπηρεσιών, ’Αρχιλογιστών. Λογιστών καί "Ελεγ
κτών.

6) Κλάδος API Διοικήσεως Νοσοκομείων—Λογιστικός.

Αί Δέσεις τού Κλάδου τούτου πληροϋνται κατ’ ίσον άρι- 
Δμόν τών έκάστοτε καταργουμένων Δέσεων τού Κλάδου ΜΕ1 
Διοικητικού καί κατά Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα, ώς ΰπό τών 
κατ' ίδιαν Οργανισμών αύτών ορίζεται.

γ) Κλάδος ΑΡ2 Διοικητικός—Λογιστικός (προσωρινός).
Α! Δέσεις τού Κλάδου αυτού μεταςέρονται καί προσαυξά

νουν άντιστοίχως τάς Δέσεις τού Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικός— 
Λογιστικός, άμα τή καΔ’ οίονδήποτε τρόπον άποχωρήσει τών 
κατεχόντων ταύτας ΰπαλλήλων. Αί διατάξεις τών καΔ έκα- 
στα Οργανισμών τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, περί μετα
φοράς -άμα-τή -κενώσει τών Δέσεων τού Κλάδου -τουτου, εις 
Δέσεις τού Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικός—Λογιστικός κατω
τέρου βαΔμοϋ, έξακολουΔοϋν ίσχύουσαι.

"ΑρΔρον 2.

1. Δι’ άποςάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
α! Δέσεις τοϋ άρΔρου 1 τοϋ παρόντος κατανέμονται εις τά 
Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 δάσει τών Δέσεων 
τοϋ οργανισμού έκαστου αύτών.

2. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ΰπηρετοϋντες 
ΰπάλληλοι εις Δέσεις τών κατά τό άρΔρον 1 ένοποιουμένων 
Κλάδων κατατάσσονται, δι’ άποςάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών, δημοσιευομένης διά τής Εφημερίδες τής 
Κυβερνήσεως. εις όμοιοδάΔμους Δέσεις τών ένιαίων Κλάδων 
τοϋ εις ο ΰπηρετοϋν Νοσοκομείου.

3. Ή κατά Κλάδου σειρά άρχαιότητος τών κατατασσομέ- 
νων ΰπαλλήλων ορίζεται, δι" άποςάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών, δάσει τοϋ χρόνου προαγωγής εις τον 
τελευταίου δαΔμόν καί έπί προαχΔέντων τήν αΰτήν ήμερομη- 
νίαν δάσει τοϋ συνολικού χρόνου υπηρεσίας καί έπί τής αύτής 
ημερομηνίας διορισμού καί προαγωγής ή σειρά προσδιορίζεται 
μετά γνώμην τοϋ οικείου "Υπηρεσιακού Συμδουλιου δάσει τών 
στοιχείων τών άτομικών φακέλλων.

ΆρΔρον 3.
1. Αί προαγωγαί τών ΰπαλλήλων τών κατά τό άρΔρον 1 

ένοποιουμένων Κλάδων ενεργοϋνται. συμςωνως προς τας δια
τάξεις τοϋ Π.Δ. 611/1977 «περί κωδικοποιήσεως εις ένισϊον 
κείμενον ΰπό τίτλον "Υπαλληλικός Κώδιξ τών ισχυουσών οισ- 
τάξεων τών άναςερομένων εις τήν κατάστασιν τών υπα/./.ή
λων τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Δι" άποςάσεως τού "Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
δύνατα: νά συγκροτούνται ίδια ΰπηρεσιακά καί πείΔαρχικα 
συμβούλια (τριμελές, πενταμελές' αρμόδια διά πάσαν ΰπηρο- 
σιακήν μεταβολήν τών ΰπαλλήλων τών ένοποιουμένων Κλάοω'· 
τών Νοσηλευτικών "Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592 1953. λειτουργου'·- 
τα παρά τώ 'Υπουργείω Κοινωνικών "Υπηρεσιών.

3. Ό κατά δαΔμόν άνώτερος καί έπί ισοδάΔμων ό αρ
χαιότερος ΰπάλληλος τού Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού—Λογι
στικού. κατά τάς περί προβαδίσματος διατάξεις τού άρΔρο- 
31 τοϋ Ν. 434/197G «περί πληρώσεως Δέσεων καί ρυΔμι- 
σεως Δεμάτων άςορώντων εις τήν κατάστασιν τών δημοσιω· 
ΰπαλλήλων καί ΰπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» προΐστατα: άπασων 
τών διοικητικών έν νένει ΰπηρεσιών τού Νοσοκομείου, επιου- 
λασσομένων τυχόν έν τώ Οργανισμω εκάστου νοσηλευτικού 
ιδρύματος περιλαμδανομένων ειδικών διατάξεων.


