
Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί προϋποθέσεων διορισμού * I φη- 
γητών των ’Ιατρικών Σχολών εις Κλινικά; καί Έρναστή- 
ρια Ν ο ση λ.ευ τ ι κώ ν Ιδρυμάτων ’Αθηνών. Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκη:».

Πρός τήι· Boi/.ijf κυΐ' Έλλψ'ΐον

Λιά τη: διατάξεως της πχρχγρ. 3 τοϋ άρθρου 14 του Νό
μου 4053,60 «περί οργανώσεως τοϋ άντιφυματικοϋ άγώνος» 
ορίζεται ότι :

«Ύφηγηταί τών ’Ιατρικών Σχολών, — ροκειμενου να 
διορισθώσιν εις Π ανεπιστημιακάς Κλινικά; ή ’Εργαστήρια 
έγκατεστημένα εις Σανατόρια ή λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα έν γένει ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης δέον 
νά έχωσι διδάξει έπί χρονικόν διάστημα καθοριζόμενου δι’ 
άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικής ΓΙρονοίας μετά 
γνώμην τής οικείας ’Ιατρικής Σχολής καί ούχί — άντως έλατ- 
τον τοϋ εξαμήνου, εις Σανατόρια ή λ.οιπά Νοσηλευτικά Ι
δρύματα λειτουργοϋντα έκτος τών περιφερειών τής τέο^ς 
Λιοικήσεως Πρωτευούσης καί τής Θεσσαλονίκης». Παρά 
τήν ρητήν ταύτην διάταξιν. τό έτος 1970 έξεδόθη ή ύπ’ 
άριθ. Γ6/3838/20-3-1970 άπόφασις Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών, διά τής όποιας ώρίσθη ότι οί Ύφηγηταί 

—τών_.’Ιατρικών Σχολών γίνονται δεκτοί.—ρός διορισμόν_εϊς. 
θέσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης έστω καί αν δεν έχουν έκπλ.ηρούσει τήν κατά 
τάς ττροεκτεθείσας διατάξεις ύποχρέωσιν.

, Κατόπιν καί βάσει τής τταρανόμως έκδοθείσης ταύτης 
άποφάσεως, ή Διοίκησις —ροέβη εις διορισμούς Υφηγητών 
εις θέσεις Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης, άνευ έκπληρώσεως ύπ’ αύτών τής κατά 
τά ώς άνω ύποχοεώσώς των, αιτήσεις δέ 'Υφηγητών διά 
τοποθέτησίν των πρός έκπλήρωσιν τής κατά Νόμον ύπο- 
χρεώσεώς των δεν ικανοποιούντο.

Μετά τήν έττάνοδον τής Χώρας εις την νομιμότητα, 
έδημιουργήθη πρόβλημα τόσον διά τούς κατά παράβασιν 
τής προδιχληφθείσης διατάξεως διορισθέντας Ύφηγητάς, 
τών οποίων ό διορισμός κρίνετχι παράνομος, όσον καί διά 
τους 'Υφηγητάς τών όποιοι ν ή αίτησις π ρός τοποθέτησιν 
εις Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα ’Επαρχίας δεν έγένετο δεκτή 
ύπό τής Λιοικήσεως καί οότω δέν ήδυνήθησαν, άνευ ΐδικής 
των ευθύνης, νά έκπλ.ηρώσουν τήν ύπό τοϋ Νόμου θεσπιζο- 
μένην ύποχρέωσιν, μέ αποτέλεσμα νά μή δύναται σήμερον 
νά διορισθοϋν εις Νοσοκομεία ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσ- 
σαλ.ονίκης.

Προς χντιμετοίπισιν τοϋ ύφισταμέ-^ου τούτου προβλήμα
τος, κατηρτίσθη τό προτεινόμενον σ/έδιον Νόμου διά τών 
έπί μέρους διατάξεων τοϋ οποίου προβλέπονται τά εξής :

Διά τοϋ άρθρου 1 τίθεται γενική διάτχξις, βάσει τής 
όποιας οί Ύφηγηταί τών ’Ιατρικών Σχολ.ών προκειμένου 
νά διορισθοϋν εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα ’Αθηνών, Πειραιώς 
και Θεσσαλ.ονίκης, απαιτείται ’ είτε νά έχουν έκπλ.ηρώσει 
τήν ύπό τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Νόμου 
4053/1960 θεσπιζομένην ύποχρέωσιν είτε άνά δεκαπενθή
μερον καί έπί έν ημερολογιακόν έτος νά έχουν μεταβή εις 
Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα δυνάμεως άνω τών 80 κλινών έκτος 
τών περιοχών τ.Διοικήσεως Πρωτευούσης καί Θεσσαλο
νίκης καί νά έχουν οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
έπιστημονικάς διαλέξεις, ώς καί κλινικάς ή έργαστηριακάς 
απασχολήσεις έπί θεμάτων σχετικών προς την ειδικότητά 
των.

Αί λετρομέρειαι έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος ' 
άρθρου θά καθορίζονται δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Κοι
νοτικών Υπηρεσιών, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή προσαρ-
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μογή αυτών προς τά έκάστοτε εφαρμοζόμενα προγράμματα 
νοσοκομειακής όργανώσεως.

Διά τοϋ άρθρου 2. παρ. 1 κυροϋται ή ύπ’ άριθ. 3838/20- 
3-70 άπόφασις Ύπουργοϋ Κοινωνικών Ύηρεσιών προς 
νομιμοποίησιν τών βάσει αύτής γενομένων διορισμών εις 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αθηνών. Πειραιώς καί Θεσσαλ.ο
νίκης φηγητών. οί όποιοι δεν εϊχον έκπλ.ηρώσει τήν 
ύποχρέωσιν τοϋ άρθρου 14 παραγρ. 3 τοϋ Ν. 4053/60, 
Οεσπιζομένης όμως δι’ αύτους ώς ύποχρεώσεως, όπως έν τό; 
διετίας άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ προτεινομένου Νόμου 
έκπληρώσουν τήν κατά τό άρθρον 1 ύποχρέωσιν μεταβάσεως 
εις Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα εκτός ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης.

Διά τής παραγρ. 2 τοϋ αυτού άρθρου αντιμετωπίζεται 
ή περίπτωσις τών Υφηγητών έκείνων οί όποιοι διωρίσθη- 
σαν κατά τά έν τή παραγράφω 1, πλήν όμως ή θητεία των 
έλ.ηξε πρό τής δημοσιεύσεις τοϋ Νόμου ή λήγει ένωρίτε- 
ρον τής διετίας άπό τής δημοσιεύσει»: του καί οότω δέν 
παρέχεται ή εύχέρεια. άπό πλευράς χρόνου, νά όλ.οκλ.ηρώ- 
σουν τήν ύποχρέωσιν των κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των.

Τέλ.ος διά τής 
καί οί Ύφηγηταί 
έχουν εκπλήρωσε

αραγ. 3 τοϋ άρθρου τούτου, ορίζεται ότι 
κείνοι οί οποίοι δι’ οίονδήποτε λόγον δέν 
μέχρι τής' δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος

Νόμου τήν ύποχρέωσιν τής παράγ. 3 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Νο
μού 4053/1960, θά δύνανται νά διορίζονται εις θέσεις Νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσα
λονίκης, ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι έντός δέκα 
οκτώ (18) μηνών άπό τοϋ διορισμού των, θά εκπληρώσουν 
τήν ύποχρέωσιν μεταβάσεώς των εις Νοσηλευτικά 'Ιδρύ
ματα έκτος τών περιοχών τ.Διοικήσεως Πρωτευούσης καί 
Θεσσαλ.ονίκης πρός διοργάνωσιν καί έφαρμογήν τοϋ κατά 
τό άρθρον 1 προγράμματος έκπαιδευτικών σεμιναρίων κλ.π.

Διά τής παραγρ. 4 ορίζεται ρητώς ότι οί μή συμμορφού- 
μενοι πρός τάς διατάξεις ταύτας Ύφηγηταί ή έκπληροϋντες 
πλημμελώς τήν δι’ αύτών έπιβαλλ.ομένην ύποχρέωσιν άπο- 
λ,ύονται τών θέσεών των. ,

Οΰτω ρυθμιζομένου τοϋ δημιουργηθέντος έκ τής μή 
έφαρμογής κατά τά έτη τής δικτατορίας τής διατάξεως 
τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Νόμου 4053/1960 
θέματος, τά μέν περιφερειακά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα 
δυνάμεως άνω τών 80 κλινών, θ’ άποκτήσουν καθημερινώς 
τούλ.άχιστον ένα ’Ιατρόν -Υφηγητήν καί έτησίως τούλ,ά- 
χιστον έξ ’Ιατρούς -Ύφηγητάς, πρός έξυπηρέτησιν τών έκ- 
παιδευτικώιν καί νοσηλευτικών άναγκών των, οί δε υπό
χρεοι τοϋ Νόμου Ύφηγηταί, οί οποίοι καλύπτουν ποικιλ.ας 
ειδικότητας, ανήκουν εις διαφόρους Κατηγορίας καί έχουν 
άνειλ.ημμένας έπαγγελ.ματικάς καί έπιστημονικάς ύποχρεω- 
σεις, δέν θά διακόψουν έντελώς τό έργον των, ούτε θα απο
ξενωθούν, άπό αύτάς, ένώ πχραλλήλ.ως θά προσφέρουν ση- 
μαντικάς ύττηρεσίας εις τον τομέα των.

Διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται ή καταβολ.ή οδοιπορικών 
έξόδων καί έκτος έδρας άποζημιώσεως εις τούς έκπλ.ηροϋν- 
τας τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ύποχρέωσιν Ί - 
φηγητάς, συμφώνως πρός τά προβλεπόμενα ύπό τής παραγ.
3 τοϋ άρθρου 14 ταϋ'Νόμου 4053/1960.

Τέλος, διά τοϋ άρθρου 4 ορίζεται ότι ή ισχύς τοϋ προτει- 
νομένου Νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως του.

Ούτως έχον τό ύποβαλλόμενον Νομοσχέδιον, κρίνεται ώς 
έπείγον καί παρακαλοϋμεν όπως τύχη τής ψηφίσεώς του.

’Εν Άθήναις τή 21 Ίανουαρίου 1977 
Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
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