
Έπ: τοΰ σχεδίου Νόμου «rest συνδέσεως τών Διοικητικών
.Συμβουλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΝΔ.
2592/53 κα: ρυδμίσεως συναφών δεμάτων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. ,Είναι προφανές τό άμεσον ενδιαφέρον τής Πολιτείας 
δια την κατάλληλον σύνδεσ·?> καί αποτελεσματικήν λειτουρ
γίαν των Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοσηλευτικών Ή θυ

μάτων.

2. Κατόπιν μελέτης τής ύφυταμένης σήμερον καταστάσεως 
εις τά τής Λιοικήσεως τών Νοσηλευτικών 'Πραμάτων τών 
υπαγόμενων εις τάς διατάξεις τοΰ ΝΔ. 2592/53, δ-ιεττι- 
στώδη, ΰπσδειχδείσα καί ύπό τών Προέδρων τών τριών με
γάλων ’Ιατρικών Συλλόγων τής Χώρας, ή άνάγκη άναμορ- 
φώσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών έν λόγω Ν.Π Δ.Δ. 
διά τής συμμετοχής εις ταΰτα ιατρών, άνωτερών Δημοσίων 
Τπαλλήλων, δικαστικών ή δικηγόρων καί ιδιωτών εγνωσμέ
νου επιστημονικού καί κοινωνικού κύρους πρός' καλλίτερα·/ 
λειτουργία·/ τούτων επί σκοπώ βελτιώσεως τής παρεχόμενης 
ύπό τούτων νοσηλείας καί έκ παραλλήλου ίιατραλίσεως τών 
συμφερόντων τού Δημοσίου.

Τήν άνάγκην ταύτην αποβλέπει νά καλύψη τό ύπό κρεσιν 
—σχέδιο/ Νόμου ϊιά-τών κατ’- ϊϊίανδ’.ατήξεων τού όποιου προ- 

βλέποντα: τά κάτω-Si, τροποποιούμενων τώ·/ ίσχυουσών διατά- 
Ηεων τοϋ επισυνάπτομε·/ου εις τό τέλος τής παρούσης ΝΔ. 
31/1974. '

Διά του άρδρ-ου 1 ορίζεται ή σύνδεσις τών Διοικητικών 
Συμβουλίων κατά τρόπο·/ ώστε εις την Διοικησίν τών Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων άφ’ ενός μεν νά συμμετέχουν πρόσωπα 
τά όποια λόγω τής ίδιότητος, τής επιστημονικής καταρτί- 
σεως καί τής έμπειρίας των δά δένονται νά άντιμετωιπίζουν 
•ύπει/δύνως ,καί 'άποτελεσματικώς τά πολυσύνδετα προβλήματα 
τά όποια προκύπτουν έκ τής λειτουργίας ενός Νοσηλευτικού"
'Ιδρύματος, άφ’ ετέρου δε νά όκπροσωπήτατ έπμτήμως' το 
Ιατρικό·/ σώμα, κατά πάγιον- αίτημα αύτΧΰ. -,-

Διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζονται τά δέματα συνδέσεως των 
Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων τά 
οποία συνεστήδηκαν διά δωρεών ή κληροδοσιώ/ καί ΰπηχδη- 
σαν εις τάς διατάξεις τοϋ ΝΔ. 2592/53.

Ή σύνδεσις τών Διοικητικών Συμβουλίων αΰτώ*/ ορίζεται 
εννε αμελής εις τρόπο·/ ώστε πέρα·/ τών προσώπων έκείνων 
η συμμετοχή τών όποιων ικαδύσταται υποχρεωτική έκ τής 
οικείας διαδήκης ή πράξεως δωρεάς νά δύνανται νά συμμετέ
χουν και πρόσωπα διαδέτοντα τάς πρτυβλεπσμένας ύπό των 
διατάξεων του παρόντος ιδιότητας, κρινομένας ύς αναγκαίας 
διά τήν ορδήν καί επιτυχή διοίκησιν τών 'Ιδρ/υμάτων.

Διά τοΰ ίρδρου 3 ορίζεται ότι τά Διοικητικά Συμβούλια 
τώ·/ Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων συνεδριάζουν ύποχρεωτικώς 
τουλάχιστον δίς τοΰ μηνός καί προαερετσκώς οσάκις παρίστα- 
ται άνάγκη. ^

Δια τοΰ άρδρου 4 παρ. 1 ορίζεται ότι από τής ισχύος τοϋ 
παρόντος λήγει ή δητεία τών μελών τών ’Διοικητικών Συμ
βουλίων τών .Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ'. 2592/53 ~ο- 
κειμένου νά άναπΓυγκροτη-ύοϋν, συμσώνως προς τάς προτετ/ο- 
μενας διατάξεις, διά δε τής παρ. 2· τοΰ ίδιου άρδρου προβλε- 
.πεται. οτι μέχρι ανασυγκρότησε ως των δά σν/έρχωνται νόμί- 
μως ύπο τη*/ μέχρι τοϋδε σύνδεσίν τον/.

Διά τοΰ άρδρου 5 ρυδμίζονται τά τής σύνδεσε ως τών έπι- 
στημο*/τκών Συμβουλίων τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κατά 
τροπον ώστε να δυναντσκ νά συμμετέχουν εις αυτά απόντες οι 
Δ/vTat ιατροί έκαστου Νοσοκεμείου ά/τί μόνο/ "τών Δ/ντών 
Κλινικών, εργαστηρίων καί εξωτερικών ιατρείων ώς προ- 
βλεπεται ύπο τής διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρδρου 5 τοϋ
ΝΔ. 31/74. . · . - ·;

Τέλος δια του οτρδρου 6 .καταργούνται ρητώς αί διατάξεις" 
τών άρδρων 1 καί 4 τοΰ ΝΔ. 31/74.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Οϋτω εχον τό προτεινόμενοκ σχέδιο·/, παρακαλοϋμεν όπως 
τύχη τής δηφίσεώς σας. ·

Εν Άδήναις τή 24 Μαίου 1977 
Ο! Υπουργοί

ΙΙροεσσίας Κυβεσνήσεως. Κοινωνικών Τπηρεσιών
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί σύνδεσε ως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοση

λευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ. 2592/53 καί ρυδμίσεως συνα
φών δεμάτων.

'Αρδρον 1.

1. Τά Διοικητικά Συμβούλια των Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων 
τών ύπαγομένων εις τάς διατάξεις τοΰ ΝΔ. 2592/53 «περί 
όργανώσεως τής ’Ιατρικής Άντιλήψεως» αποτελούνται έκ:

α. Δύο ιατρών, μελών τοΰ οικείου ’Ιατρικού Συλλόγου έξ 
ών ό είς προτείνεται μετά τοΰ άναπίληρωτοΰ του ύπό τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τούτου.

6. Δύο άνωτέρων μονίμων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων 
έκ τών όποιων ό είς δέον νά είναι υπάλληλος τοΰ Υπουργείου 
Κο-.ν. Υπηρεσιών, έφ’ όσον υπηρέτη τοιοΰτος είς τήν έδραν 
τοΰ Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

γ. Ίλές δικαστικού λειτουργού ή δικηγόρου έν ενεργεί α ή 
συντάξει.

δ. Δύο ιδιωτών επιλεγόμενων μεταξύ προσώπων εγνωσμένου 
μύρους καί επαγγελματικής ή φιλανδρωπικής δραστηριότητος..

"2. Έν έλλείψε/. προσώπων έχόντων τάς είς τάς περιπτώ,- 
σεις α, 6 καί γ τής προηγούμενης παραγράφου άνοφερομέν-ας 
ιδιότητας, διορίζονται άντ’ αυτών πρόσωπα έγνωσμέ/ου κύρους 
καί επαγγελματικής ή φιλανδρωπικής δραστηριότητος.

3. Πρόσωπα συνδεόμενα καδ’ οίονδήποτε τρόπον μετά Νο
σηλευτικού τίνος 'Ιδρύματος δεν δύνανται νά διορ'ίσδοΰν μέλη 
τοϋ Διοικητικό/ Συμβουλίου αότοϋ.

4. Τά ανωτέρω μέλη ορίζονται μετ’ ίσάρόόμων άναπληρω- 
ματικών, δε’ άποφάσεως τοϋ Τπουργοϋ. Κοινωνικών Υπηρε
σιών δημοσιευόμενης διά τής Έφημιερίδος τής Κυδόρνήσεως, 
έν ή ορίζονται καί ο! έκ τών μελών Πρόεδρος καί ’Αντιπρόε
δρος τούτων.

Άρδρον 2.
1. Τά Διοικητικά Συμβούλια τώ*/ συσταδ-έντων διά δικαιο- 

πραξίας ό/ ζωή ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, Νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων, διεπομένων νΰν ύπό τών διατάξεων 
τοϋ ΝΔ. 2592/53, συντίδένται έξ εννέα (9) μελών, άναπλη- 
ραυμένων ύπό ΐσαρίδμων άναπληρωματικών.

2. Πρόσωπα τών όποιων ή συμμετοχή εις την διοίκησιν τώ·/ 
έν τή προηγούμενη πηρ-αγράφω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων προ- 
βλέπεται ρητώς όπό τής ιδρυτικής πράξεως, ορίζονται ύπο
χρεωτικώς ώς μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων αϋτών.

3. Τά λοιπά μέλη τών κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ παρόν-' 
τος ό^δρου Διοικητικών' Συμβουλίων ορίζονται έκ προσωπω» 
συμφώνως πρός την παράγρ-αφον 1 τοΰ άρδρου 1 τοΰ παρόν
τος κιατά τήν ίδιαν σειράν και άριδμον κοττά κατηγορίαν καί 
έφ' όσον ύπό τής οικείας ιδρυτικής πράξεως δεν προβλέπετα* 
ή συμμετοχή προσώπων έχό/των τήν χύτην ιδιότητα. Έν τή 

περιπτώσει ταύτη ό άριδμός τών μελών συμπληροΰται έκ προ
σώπων τών επομένων κατηγοριών.

4. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 έως καί 4 τοΰ προηγοιμ 
μέ/ου μφδρου εφαρμόζονται άνχλόγως καί έπί τών Νοσηλευ
τικών 'Ιδρυμάτων τοΰ παρόντος άρδρου.

’Άρδρον 3. s· . . *
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχάττου Νοσηλευτιχκΰ 'Ιδρύ

ματος συνέρχεται ύποχρεωτικώς μεν δίς τοϋ μηνός προαιρε
τικό/ς δε οσάκις παρίσταται πρός τούτο ανάγκη.


