
Επί τσύ σχεδίου Νόμου «περί ρυρ&ίσεως -δεμάτων άφορωντων
εις το προσωπηών των ’Αγροτικών Ιατρείων ·χ»ί ’Υγειονο
μικών Στχύμών».

Πρός την Βουλήν των Έλλήνο/ν

Διά τθ'3 υποβάλλομ^νου ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής νομο- 
σχεοίου τΛοπείτα* ή βελτίωσις τής. ν·έσεως τών 'Ιατρών χαί 
τού λοιπού προοωπιΐχού τών Α.Ι. κ.σι Υ.Σ.

Οΰτω, διά τού άρίρου 1 παρέχεται ε·!ς τους όπί ΙΟετίαν 
όπηρετοϋντας s-ίς Αγροτικά Ιατρεία χαί Υγειονομικούς Στα
θμούς ’Ιατρούς, ή Ευνατότης -άποκτήσεως ειδιχοτητος τής 
Γενικής Ιατρικής μετά ά.τό μετεκπαίδευσιν βραχύς διάρ
κειας. Ή απονομή τής ειδικότητάς ταύτης δικαιολογείται 
ώς εκ τής κ.τηύ%άτης γενικής «τερπνής Εμπειρίας των, άλλα 

• χαί *ίς αναγνώρισιν τών προσφάρ'όίε'ΐσώί/ υτ -αυτών υπηρεσιών 
ύπέρ τής ύγκονομιχής περΊΔάλψεως τού αγροτιχιαύ πίληό'υσμού 
τής Χώρας.

Λ:ά τού άρ-ύρου 2 παρέχεται ή δυνατότηις υπογραφής σμχ- 
βάσεως μεταξύ αγροτικών ιατρών was ’Ασφαλιστικών Όργα- 
νισμ/ών, ώς χαί Ταμείων 'Υγείας, ή όποια μέχρι τον?· άπη- 
γορίεϋετο.

Διά τον άρ-Spον 3 παρέχεται εις τούς ’Αγροτικούς ’Ιατρούς 
-χο3»~το·λθϊπσν προσωπικόν τώνΑ_. ΐΓτό "δικαίωμα' νά τήφχκϊ-~ 

Περί ,ρυ-όμίσεως όεμάτων άφορώντων εις το προσωπικόν τών

Ή πα<ρεχομένη δνατότης όά έξυπηρετηση τόσον τονς Ια
τρούς ασ-ον καί τήν Υπηρεσίαν.

.'Ο διορισμός τών άγματ»οών ιατρών εφεξής ·#ά ένε,ργήται 
set -ό-η-ειία καί ούχί ώς μέχρι τοϋδε επί οΜμόάσει χαί τούτο 
οιά νά ύπάρχη πλήρης έναρμόνισις προς τήν δΗιάταξιν τής 
πο)ρ. 3 τον άρθρου 153 τού Συντάγματος.

Αίί άποδσχαι τών ιατρών τών Α.Ι. xal Ύγ. Σταυμών $ά 
έξ ακολουθήσουν νά ρυόμΐίζωντοκ βάσει τών -ειδικών περί μι
σθολογίου τών ιατρών τών AJ. καί Υ.Σ. ίσχυαυσών διατά- 
ξίεων. J - . ' ' ... '·

Διά τού άρ-Soccj 4 -αυξάνονται at ήχέίρα! οΜαπαάτ4ω>ς τον 
προσωπικού τών Αγροτικών Ιατρείων άπό 2 εις 3 κατά μήνα.

Έν ΙΆι·3|ήναις τή.14 Φεβρουάριου 1977 

" Οί 'Υπουργοί · "
Προεδρίας Κυβερνήσοως Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρ/υόμί-τεως -δεμάτων άφρρώντων εις το προσωίπικον τών 

Αγροτικών Ιατρείων χαί Υγειονομικών Σταθμών.
\ . ι - .

Άρ-Spov 1.

1. ’Ιατροί σνμπληρώσαντες ή σνμζληρονντες ΙΟετή όζηρε- 
σιαν βΐς Άγροτιχά ’Ιατρεία χαί Ύγειονομτχονς Σταδμούς, 
λαμδάνορν τήν είοιχότητα τής Γεν«σής Ίατριχής μνετά 3μή·νον 
σννετχή μιετεχπαίδεμαιν, πραγματοζοισαμένγςν βάσει προγράμμα
τος ·χα-3ορ:ζομένσν Et‘ άποφά-εως τού ΎταχΙργού Κοινώνr/ών 
'Υπηρεσιών.

2. Ιατροί σύμπληρώταντες ΙΟετή.όπηρίσίαν εις Άγρντ:-
χά ’Ιατρεία 'χαί Ύγειονομιχονς Στ^χονς χαί έχοντας ηϊη 
παρατΛΟ/.ούήσε: πρόγραμμα τρίμηνον σννεχούς. μετεχπαιΕεό- 
σεως. πιραγματοποιηόιείσης -βάσει άποράσεως τ:ύ Ύπονργόύ 
Κοινωντχών 'Υπηρεσιών, ύνομίά-ΛΟ>ν τήν είόιχότητα τής Ρενι- 
χής Ίατριχής. · .

Άρ-Sp!ον 2. -

1. Ιατροί όπηρετσύντες εις Άγροτιχά Ίατριεία χαί Ύγβιο- 
^ομιχους Σταθμούς, ύποχρεούνται όπως ταρέχονν ίωρεάν τάς -

ILL) Λ·>
νπηρεσιας των εις τονς χατοιχούντας ή προσωρινώς ίιατμένορ- 
τας έν τή περιιρερεία των, ήσφαλιχμένεος τού ΟΓΑ χαί τού 
Δτμοαίον.

2. Οί ’Ιατροί αντί.! Ενναντα: νά σνμιίά/Αωνται με-S' ετέρων 
Άσφαύ.ιστιχών Οργα-νισμών χαί Ταμείων 'Υγείας πρός παρο
χή/ ίατροραρμ,ΧΛεντ.χής περίό-άλψεως εις τονς ήτφούνιοτχένονς 
αυτών, τούς χατοιχού'/τας ή προαωρινώς όιαμενοντας έν τή 
περιρερεία των.

3. Εις τους σνμδαλλομένονς μετά τών Ασφαλιστικών Όργα- 
νισμών χαί Ταμείων Ύγιείας άρμτειότητος τού 'Υποαργείον 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ’Ιατρούς Α.Ι. χαί Υ.Σ. καταβάλλε
ται ύπο τών ασφαλιστικών τούτων 'Ο,ργα.τσμών μη/ιαία άμτι- 
ίή άναλόγως Τ;ύ άρ:··5μού τών ήσφαλ-.ιηχύών. ών άναίλομδά- 
νονν τήν περίν·αλ·γΐν, όριζτμενη έν,άστατε it’ άποφάσεως τού 
'Υπουργού Κοινωνικών ’Υπηρεσιών. ΙΙροχειμένον πειρί σμχόά- 
σεων μετ’ Άσφαλισπχών 'Οργανισμών χαί Ταμείων 'Υγείας 
υπαγόμενων εις τή/ άρμοιιότητα ετέρων 'Υπουργείων, ή άμοσ- 
όή τών μετ’ αυτών συμβαλλόμενων ’Ιατρών, ορίζεται έχάστοτε 
ίιά κοινής άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
χαί τού άρμοΕίαυ κατά περίπτωσσ/ Υπουργού.

-Άρ-S-pov 3.

1. ’Ιατροί, μαΐαι χαί νοσοκόμοι τών Αγροτικών ’Ιατρείων 
καί 'Υγειονομικών Σταίμών ϊιορί'ονται εις τάς ήθη σνστα- 
όείσας κατ’ εφαρμογήν τού άρ-Spου 3 τού Ν.Δ. 444(Χ/1964 
«περί τροποποιήσε<ως καί συμπληρώσεως ό^ατάςοών τινωι/ τού 
Ν. 3487/1955 «περί Κοινωνικής Άσφαλίσεως ’Αγροτών» 
όέσεις έπί τριετεί ή πενταετεί όητεία κατ’ έπιλογήν τού ένϊια- 
φερςμένσυ it’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών. Ή όητεία αυτή όύναται τή αιτήσει τού ένΕιαφερομόνσυ 
ν’ άνανευϋται έπί ίσον χρν/ιχύν ϊ·.άστηχα ή έπί έν έτος.

2.. ’Ιατροί τσπο-ύετηόό'/τες πρός έχπελήρωσιν τής άποχρεω- 
τικ,ής υπηρεσίας ύπαίόμου, κατά τάς ίσχυοόσας όυατάξεις, 
εις ’Αγροτικά Ιατρεία ή Ύγειονομικοώς Στοίχους, όόναντ,αι 
μετά τήν έχπλήρωσιν τής υποχρεωτικής ύπηρεσίας των νά 
αιτήσουν τήν παράταπιν τής παρ.αμκτυής τωρ εις τήν κατεχο- 
μένην ΰπ’ αυτών -3·έσιν έπί έν εισέτι έτος. ' .

'Ap-S'pov1 4.
Οί ώς άνω ίικαιούνται μιας ημέρας aEtiiav απουσίας ά/ά 

δεκαήμερον έπί τή βάσει προγράμματος τής οικείας Νομαρ
χίας, μιετ’ ένιαΰσκν όέ υπηρεσίαν καί κχ/α/ικής άδειας έτη- 
σίως ενός μηνοί. "

- 'Ap-Spoiv 5. -
Δι’ αποφάσεων τού Υπουργού Kotvtoviσ,ώίν 'Υπηρεσιών ·χα- 

όορίζεται πάσα λεπτομέρεια έφαρμογής τού παρόντος.

' Άρ-Spov G.

Διά Π. Α’τος έκόισομέτ/ου προτάσει τού Υπουργού Kor/ω- 
νικών 'Υπττρεσιών όόυαται νά κωδηοοποιηόοΰν εις Γ«Ίαίον κεί
μενον άπασαι ·έν γόυει αί περί Αγροτικών Ιατρείων, Υγειο
νομικών Στα-ύμών κ)αί Κινητώ·/ 'ΥγεοοΛμιχών Μονάδων ίσχύ- 
ουσαι διατάξεις, έπιτρεπομένης τής μεταβολής τής σειράς 
τών άρδρων, παραγιράφων καί εδαφίων αΰτών. 1

ν .
: ‘ * ■ . 'Α£-9ραν 7.

Πάσα γενική ή ειδική ίιάτάξις ά'/τικειμένη εις .τάς δια
τάξεις τοΰ παρό'/τος ή αλλιώς ρ^υίμίζουσα ότματα διε.τόμενα 
ΰπ’ χυτού, καταργείται.

Άρ-Spov 8.

Ή ισχύς τού πσ^ράντος άρχεται άπό τής δημοστεύσεώς του 
διά τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

, Έν Ά-όήναις τή 1-4 ΦοόρουΟρ ίου 1977

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ' Κρινωνικώ^ν 'Υπησεσιών
Γ. ΡΑΑΛΗΣ ·■ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


