
(Άνατύπωβις)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επ: σχεδίου Νόυου «περί άντικαταστάσεως καί συμπλη- 
σεως διατάξεών πίνων τού Ν.Α. 1118/72 «περί ιδιωτικών 
,χειρήσεων Ηεριθάλ.ύεως ηλικιωμένων η έκ κινητική: 
χπηρίας άνιάτως πασχόντων άτόμων» ώς κα: ρυθμιστώ: 
,αοών Θεμάτων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ως γνωστόν ό αριθμός των υπερηλίκων εις τήν χώραν 
; ανέρχεται σταθερώς. τό δέ ποσοστό'/ τών ύπερβαντων 
65ον έτος τής ηλικίας των, σύμφωνα μέ πρόσφατα 

χτιστικά στοιχεία, υπολογίζεται εις 12 % έπί τοϋ συνο- 
οϋ πληθυσμού.
Έζ άλλου ή βαθεΐα αλλαγή πού έπήλθεν εις τήν σύγχρονον 
νωνικήν καί οικογενειακήν δομήν καί ή έξασθένησις τών 
εαδοσιακών οικογενειακών καί συναισθηματικών δεσμών, 

-ι ευνοούν πλέον τήν διαβίωσιν τού γέροντος μετά της 
χογενείας καί μεγεθύνουν οΰτω το πρόβλημα τών υπέρη
χων πού έχουν ανάγκην κοινωνικής προστασίας καί περι- 

~/.ψεως.
Ή κοινωνική αυτή περίθαλψις παρέχεται μέσω χωρο- 

αξικώς κατανεμημένων φορέων είτε κρατικών, είτε 
,ιωτικών μή κερδοσκοπικού χαρακτήρος, εποπτευόμενων 
αί επιχορηγούμενων ΰπό τού Κράτους. Οί φορείς ούτοι 
ιαθέτουν 4.500 κλίνας διά γέροντας καί 1.500 τοιαύτας 
χ χρονίως πάσχοντας. Ή χωροταξική αυτή κατανομή 
ερκαλύπτει τάς άνάγκας εις γεροντικές κλίνας 'εις τήν 
ιρχίαν, όπου καί περιθάλπονται κυρίως οίκονομικώς 
ινατα άτομα. ένώ τουναντίον τό πρόβλημα παραμένει 
, εις τά μεγάλα άστικά κέντρα, έπιτεινόμενον έτι περισσό- 
;ον εις την πρωτεύουσαν καί τήν Θεσσαλονίκην ένθα αί 
ιστάμεναι κλΐναι είναι ανεπαρκείς.
Τό κενόν τούτο έσπευσε νά καλ.ύψη ή ιδιωτική πρωτοβου- 
τ, δημιουργήσασα σύν τώ χρόνω, άναλόγως μέ τήν ζήτησιν, 
θμόν Οίκων Ευγηρίας. οί όποιοι σήμερον ανέρχονται 
80 —ρίπου.

θύτου μέχρι τού έτους 1972 ένα Τμήμα τοϋ τομέως 
ιθάλψεως τών υπερηλίκων είχε άναλάβει άνεξελέγκτως 
επιχειρηματική πρωτοβουλία μέ δυσμενείς επιπτώσεις 

βάρος τών μειωμένης πνευματικής καί σωματικής 
αστάσεως ατόμων τής κατηγορίας· αυτής.

Γό έτος 1972 έξεδόθη τό Ν.Δ. 1118/1972 «περί ιδιωτικών 
χειρήσεων περιθάλψεως, ήλικιωμένων ή έκ κινητικής 
ττηρίας άνιάτως πασχόντων ατόμων» καί τό έκτελεστι- 

Διάτάγμα ύπ’ άριθ. 7/0/1972.
νατά τήν διαδρομήν όμως τής έφαρμογης τών προανα- 
θεισών διατάξεων, διεπιστιόθη ότι αύται χρήζουν συμ- 
ρώσεως καί τροποποιήσεως, δΓ δ καί προτείνεται 
παρόν σχέδιον Νόμου, διά τού οποίου γενικώς έπιδιώ- 
αι :
·.) Ό προσδιορισμός τού είδους τής περιθάλψεως, τήν 
ίαν ύπορχεούνται νά παρέχουν αί επιχειρήσεις.
) Ή καθιέρωσις τής έκδόσεως καί άδειας συστάσεως, 
τής έκδόσεως άδειας λειτουργίας, έπί σκοπώ κατοχυ- 

;εως έξ ύπαρχής τής Διοικήσεως καί τών Έπιχειρη- 
ειών. Ή άδεια αύτη έχει καί τήν έννοιαν τής σκόπιμο
υς, προκειμένου οί επιχειρήσεις νά κάμουν χρήσιν τής 
ερείας δανε ιοδοτήσεως, ήτις' προσφάτως παρεσχέθη 
άποφάσεως τής Νομισματικής ’Επιτροπής.
) Ή δυνατότης προσαρμογής έκάστοτε τών καθορι- 
/των όρων καί προϋποθέσεων λειτουργίας τών έπιχει- 
εων καί τέλος
) Ή καθιέρωσις προσωρινής άδειας λειτουργίας, ίνα 

/κολυνθούν εις συμμόρφωσιν άί λειτουργούσαι ήδη 
χειρήσεις κατόπιν τής παρασχεθείσης εΰχερείας δανειο- 
ήσεώς των.

Εΐδικώτερον τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου έχε; κατ’ 
άρθρον ώς ακολούθως :

1. Διά του άρθρου 1 προσδιορίζεται ό φορευ: έποπτείας 
καί ελέγχου καί τό είδο: τής περιθάλψεως τό όποιον ύπο- 
χρεοϋται νά παρέχη ή έπι/είρησις.

2. Δια τού άρθρου 2 καθορίζονται αί άπαιτούιιεναι άδειαι 
διά τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τών επιχειρήσεων.

3. Δια του άρθρου 3 επιτρέπεται ή συνύπαεξι: έν τή 
αυτή έπιχειρήσει. άλλα εις κεχωρισμένας πτέρυγας, υπερη
λίκων καί χρονίως πασχόντων, μή έπιτρεπουένης τής 
παραμονής εις Οίκους Ευγηρίας άτόμων. τά οποία παρα
μένουν κλινήρη πέραν τού εξαμήνου.

Ή παράγραφος 3 τού άρθρου τούτου άναφέρεται εις τήν 
διευκρίνισιν τής ΐδιότητος τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως.

4. Διά τού άρθρου 4 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως 
καθορίζονται διά Διαταγμάτων γενικώς οί όροι καί προϋπο
θέσεις λειτουργίας, τό περιεχόμενο'/ καί ό τρόπος τής άσκου- 
μένης έποπτείας καί ελέγχου, ώς καί ό προσδιορισμός τού 
τιμολογίου περιθάλψεως.

Διά τού αυτού άρθρου προβλέπονται καί τά τής έκδόσεως 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

5. Διά τής μεταβατικής διατάξεως τού άρθρου 5 ρυθμί
ζονται θέματα άναγόμενα εις τάς λειτουργούσα: ήδη επιχει
ρήσεις καί τήν χορήγησιν προσωρινής άδειας λειτουργίας.

6. Διά τού άρθρου 6 προβλέπεται ή έκδοσις άποφάσεως 
πρός ρύθμισιν κατ’ ένιαΐον τρόπον έπί τό άπλούστερον τής 
διαδικασίας χορηγήσεως άδειών πρός τούς περιθαλπόμενους 
εις 'Ιδρύματα γενικώς ΰπό εΰρείαν έννοιαν, ίνα άποφευχθή 
άνάσχεσις τής δυνατότητος έξόδου τούτων, άπαραιτήτου 
κατά τάς συγχρόνους άντιλήψεις διά τήν ψυχικήν των υγείαν.

7. Διά τού άρθρου 7 καταργούνται τά άρθρα 1, 4, 6 
καί 9 τού Ν.Δ. 1118/72, ώς άντικατασταθέντα διά τών

1 προτεινομένων άρθρων 1, 2, 3 παρ. 3, 4 καί 5 τού παρόντος.
Τά καταργούμενα άρθρα κατά σειράν έχουν ώς ακολούθως:

«Άρθρον 1.

Ίδιωτικαί επιχειρήσεις σκοπούσα·, η άσκούσαι τήν έπί 
κέρδει περίθαλψιν ηλικιωμένων ή έκ κινητικής αναπηρίας 
άνιάτως πασχόντων ενηλίκων άτόμων, υπάγονται εις τάς 
διατάξεις τού παρόντος καί τελούν ΰπό τήν έποπτείαν καί 
τόν έλεγχον τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 4. 1
1. Διά τήν λειτουργίαν τών έ/ άρθρω 1 τού παρόντος 

επιχειρήσεων άπαιτείται προηγουμένη άδεια χορηγουμένη 
δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ή άδεια παρέχεται κατόπιν γνωματεύσεως ειδικής 
έπιτροττης άποτελουμένης έκ τού Προϊσταμένου τής 'Υπη
ρεσίας Προνοίας τοϋ οικείου Κέ/τρου Κοινωνικής Πολιτικής, 
έ/ός ΰγιεινολόγου Ιατρού καί ενός τεχνικού Δημοσίου 
'Υπαλλήλου, συγκροτούμενης, δΓ άποφάσεως τού Προϊστα
μένου τού Κ.Κ. Πολιτικής καί άποφαινομένης ότι τό κτίριον 
μετά τών διατιθεμένων διά τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού 
χώρων πληροί τάς προϋποθέσεις τάς καθοριζομένας ΰπό 
τοϋ κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 6 τοϋ παρόντος έκδιδομέ- 
νου Β. Διατάγματος.

2. Ή άδεια περιλαμβάνει τά στοιχεία τής έπιχειρήσεως 
έπ’ όνόματι τής οποίας χορηγείται αυτή, τήν επωνυμίαν, 
τόν τόπον, τόν σκοπόν, τον άριθμόν τών κλινών, τήν περί·· 
γραφήν τού κτιρίου μετά τών λοιπών βοηθητικών χώρων, 
ώς καί τούς γενικούς όρους καί προϋποθέσεις τής εσωτερικής 
λειτουργίας αυτών.

3. Απαγορεύεται ή λειτουργία τών έν άρθρω 1 τού 
παρόντος επιχειρήσεων εις πολυκατοικίας καί εις οίκήματα 
ακατάλληλα.




