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1. *) Ά—ό αρκετού χρόνου έχε·, τεθεί άπο του: ϋτταλ.λή- 

/.ουε των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου 1 Ν.Π.Δ.Δ ) 
jv ένεεγεία καί συντάξει. θέμα βελ.τιώσεω: τής θετεως νο- 
βτλεία; των είς τά θεραπευτήρια. δεδοικενου ότι ούτοι 
δικαιούνται κατά κανόνα σχεδόν εκ του Ι.Κ.Λ. νοση/.ειχς 
είε Γ θέσιν. όπως ισχύει διά του: κοτ/ουρ ασφαλισμένου: 
τοΰ έν λόνω Ίδούοιχτο.'.

συντάΐει δικαιούνται τα:’ αύτοϋ νοσηλεία; εί: βελ.τ.ωμένην 
Οέσιν έπί τρ βάσει των ειδικών διατάξεων τοΰ II.Δ. 993 βυ.

Προ: τον σκοτόν βελ.τιώσεω:, τής παρεχόμενης τερι- 
θάλψεως καί Ικανοτοίησιν τοΰ ανωτέρω δικαίου αιτήματος 
των ύταλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. καί τρόρ θεραπείαν τη: 
ύοισταμένη; άνίσου μεταχειρίσεως έρ άπόψεως παροχής 
νοσοκομειακής περιθάλψεως (θέσεως νοσηλείας) μεταξύ 
των υπαλλήλων τοΰ Ι.Κ.Λ. καί των υπαλλήλων των Ν.Π. 
Α.Α. κρίνεται επιβεβλημένη ή ρύθμισες τοΰ ανωτέρω θέ
ματος.

β) Οΰτω διά τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νομοσχε
δίου προβλέπεται όπως αί έκάστοτε διατάξεις τοΰ Ι.Κ.Λ αί 
διέπουσαι την υγειονομικήν περίθαλψιν (νοσοκομειακήν καί 
ιατροφαρμακευτικήν) τοΰ έν ένεργεία καί συντάξει τακτι
κού προσωπικού του καί των μελών τής οικογένειας του 
έοαρμόζωνται άναλόγως καί έπί τοΰ έν ένεργεία καί συντά- 
ξει τακτικού προσωπικού των Ν.Π.Α.Α. καί των μελών 
οικογένειας αυτού.

Περαιτέρω διά τής παραγρ. 2 άποκαθίσταται ή άνισος 
εις τον τομέα τής περιθάλψεως μεταχείρισις των μελών 
οικογένειας τών συνταξιούχων τού Ι.Κ.Λ., πρώην τακτικών 
υπαλλήλων καί μονίμων ιατρών αύτού (νοσηλευόμενων εις 
την τρίτην Οέσιν τών θεραπευτηρίων), σέ σχέση τόσον με 
τά μέλη οικογένειας τών τακτικών υπαλλήλων καί αονίμων 
ιατρών αύτού πού εύρίσκονται εις τήν υπηρεσία/ όσον καί 
μέ τά μέλη οικογένειας τών συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου 
(Νοσηλευομένων εις βελτιωμένη'/ θέσιν).

2. Διά τής παραγρ. 1 τού άρθρου 2 ορίζεται ότ. ή προ- 
κύπτουσα διαφορά δαπανών νοσηλείας (από Γ' θέσιν εις 
βελτιωμένη1/ τοιαύτην) τών τακτικών υπαλλήλων γ/ ένεσ- 
γεία καί συντάξει καθώς καί τών μελών οικογένειας των 
τών περί ών πρόκειται Ν.Π.Α.Α. βαρύνει το Ν.Π.Α.Α.. 
εις το όποιον υπηρετεί ή ύπηρέτει ό υπάλληλος.

Έξ άλλου διά τής παραγρ. 2 προβλέπεται ή έκδοση άπο- 
φάσεως μετά γνούμην τού Α.Σ. τού Ι.Κ.Λ.. προκειμένου 
δι’ αυτής νά καθορισθοΰν οί λυεπτο μέρευες τής άποδόσεως 
εις τό Ι.Κ.Λ. άπό τά οικεία Ν.Π.Α.Α. τής δαπάνης ή όποια 
θά τά έπιβαρύνη διά τήν νοσηλείαν τών υπαλλήλων των εις 
βελτιωμένη·/ θέσιν.

3. Διά τού άρθρου 3 καθορίζεται τό ύψος τών έξόδων 
κηδείας τού συνταξιούχου, τής συζύγου καί τών τέκνων 
του κατ’ αναφοράν προς τά ΐσχύοντα διά τούς τακτικούς 
ύπαλλήλ.ους τών Ν.Γ1.Α.Δ.. τήν σύζυγον καί τέκνα αυτών 
κατά τάς διατάξεις τού Π.Δ. 611/1977 «περί Κωδικοποιή- 
σεως εις ένιαΐον κείμενον ύπό τον τίτλ.ον «'Τπαλληλ.ικός 
Κώδις» τών ίσχυουσών διατάξεων τών άνασερομένων εις 
τήν κατάσταστ/ τών ύπαλλ.ήλ.ων τού Δτυ.οσίου κα; τών
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 108 77 τ. Λ').

4. Διά της παραγρ. 1 τού άρθρου 4 ορίζεται ότι οί τα
κτικοί ύπάλλ.ηλ.οι έν ένεργεία καί συντάξει ώς καί τά μέλ,η 
τής οικογένειας των τά όποια κατά τήν δημοσίευσ.ν τού 
Νόμου τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής 
περιθάλψεως ή μόνον νοσοκομειακής τοιαύτη: άπό τον 
Κλάδον περιθάλψεως τού ’Οργανισμού, εις' τον όποιον υπη

ρέτου1/ η υπηρετούν, έχουν το οικαιωυισ να επι/.ειουν ως 
οοσεα άσφαλ.ισεως των. δια πλήρη περίθαλ.ψιν τόν κλ.άδον 
άσθενείας καί ιιητεότητο: τού Ι.Κ.Λ.. διά δέ τής παεαγρ. 2 
καθορίζεται ό τοοπο: τής έπιλ.ογής τού φορέως από τόν 
δικαιούχον, άτι: έπιλ.ογή δύναται να μεταβάλλεται. άλλ.ά 
μετά πάροδον μιας τοΰλ.άχιστον διετίας.

Εύνόητον τυγχάνει ότι τά ανωτέρω πρόσωπα, εφ’ όσον 
τελικώς έπιλ.έξουν τό Ι.Κ.Λ ώς φορέα περιθάλψεώς των. 
θά καταβάλλουν ταΰτα καί οί οργανισμοί εις τους όποιους 
■υπηρετούν τάς έκάστοτε προ3λ.επομέ/ας άσφαλιστικάς εισ
φοράς (ήσφαλ.ισμένου-έργοδότου) καί θά τυγχάνουν της 
αυτής περιθάλ.ιύεως εις έκτασιν καί ποιότητα παροχών, προς 
τούς λοιπούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ.Δ., οι όποιοι ύπάγον- 
ται ήδη εόε τόν οικείο1/ Κλ.άδον άσθενείας καί μητρότητος 
τού Ι.Κ.Λ.

5. Κατ’ ακολουθίαν πάντων τών ανωτέρω παρακαλ.ούμεν
οέσιν σ/έδιον Νόαου διά τή:οπω: περιβχ-.ετε το υπο κρισι 

ύμ.ετέρας έγκρίσεως.
’Εν ’Λθήναις τή 31 ’Ιουλίου 1678

Οί Υπουργοί
Οικονοαικών Κοινών. ' 1 πηρεσιών

ΛΘ. ΚΛΝΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΛΔΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιύαλύεως 

τών τακτικών ύπαλ.λ.ή/.ων Ν.Π Α.Α. έν ένεργεία και συν- 
τάξε; καί τών μελών οικογένειας των.

Άρ-Spcv 1.
1. At εκάστοτε ϊσχύουσαι διατάξεις περί ιατροφαρμακευτι

κής καί νοσοκομειακής περΆάλ.ψεως τών ύπαλλήλων τοϋ 
Ι.Κ.Λ. καί τών μελ.ών τής οικογένειας αύτών έφαρμόζονται. 
άναλόγως. καί επ’: τών ύποχοεωτικώς υπαγόμενων εις τόν 
κ/.άόον άσ-ΰενείας καί μητρότητος τοϋ Ι.Κ.Λ. ύπαλλ.ήλ.ων (έν 
ένεργεία καί έν συντάξει) τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δ'καίςυ (Ν.Π.Δ.Δ.) καί τών μελ.ών τής οικογένειας αύτών.

2. Αί διατάξεις τών παρ. 10. 11 καί 12 τοϋ άρύρου 16 τοΰ 
Ι/.Δ. 993/1966 «περί εφαρμογής τοΰ Ύπαλ.λ.τ,λ.ικοϋ Κώδικες 
επί τών ΰπαλ.λ.ήλ.ων τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλ.ίσεων» 
εφαρμόζονται και έπί τών μελ.ών τής οικογένειας των. κατά 
τήν παε. 14 τοΰ αϋτοΰ. ώς άνω. ά;-ΰ;ου. συνταξιούχων τοΰ
Ι.Κ.Α.'

Άρ-ΰρον 2.
1. Ή προκύπτουσα έπί πλέον διαφορά δαπάνης εκ τής έσαρ- 

μογής τών διατάξεων τοΰ άρ-ΰρου 1 τοΰ παρόντος νόμου, ία- 
ρυνε: το οίκείον Ν.Π.Λ.Δ. εις Β υπηρετεί ή ύπηρέτει ό υπάλ
ληλος καί άποδίδεται εις τό Ι.Κ.Α.

2. Δ:’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
έκδιδομένης μετά γνώμην τοΰ Α.Σ. τοΰ Ι.Κ.Α. -ΰέλ.ουν κα-ΰορι-
σ·ΰή α: /.επτομερειαι εφαρμογής της προηγούμενης παραγρά
φου. τοΰ παρόντος άρ-ΰρου.

Άρ-ΰρον 3.
1. Τά Ν.Π ΑΑ. ύποχρεοϋνται εις τήν καταδολ.ήν τών έξω 

όων κηδείας τών άπνΰνησκόντων συνταξιούχων αύτών. τών 
προερχόμενων εκ τών ΰπαλ.λ.ήλ.ων αύτών. κ.α! τών μελών τής 
οικογένειας των.

Ώς μέλη τής οικογένειας τοΰ συνταξιούχου, οι’ ά καεαδάλ.- 
λονται έξοδα κηδείας δυνάμει τοΰ παρόντος, νοούνται ή σύ
ζυγος. τά ά'/ήψ.ικα άρρενα τέκνα καί τά άγαμα λήλεα τέκνα 
χύτου. ανεξαρτήτως ήλικίας. έφ’ όσον ταΰτα προστατεύονται 
υπο του συνταξιούχου.

2. Τά έξοδα κηδείας ορίζονται διά μεν τον συνταξιούχον 
εις τας συντάξεις τριών μηνών, δ:' έκαστον δέ τών. ώς άνω, 
μελών τής οικογένειας αύτοϋ εις τάς συντάξεις δύο μηνών. Τό


