
"Επί σχεδίου Νόμου «περί όργανώσεως καί έπεκτάσεως 
τής ύπό τού ..Τ.Ε.Β.Ε. παρεχομένης 'Υγειονομικής ΓΤερι- 
Οάλ.ύεως».* V

Ποός τήν Βουλήν των Ελλήνων

ΕΙΣΠΓΗΤ1ΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Λιά τοϋ είσαγομένου ύπό τήν κρίσιν της Βουλής νομο
σχεδίου τούτου, επιδιώκεται ή βελτίωσις καί έπέκτασις τής 
ύπό τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. παρεχομένης, ττρος τούς εις αυτό ήσφα- 
λισμένους καί τά μέλη τον οικογενειών των, υγειονομικής 
περιθάλψεως. _ .

Σήαεεον υττο τού Κλάδου 1 γειας του Τ.Ε.Β.Ε. παρεχον- 
ται α) ιατρικοί φροντίδες διά θεραπευτών ιατρών (οικογε
νειακών ιατρών), είδικότητος παθολόγου καί .παιδιάτρου, 
άμειβομένων δι’ ετήσιας άποζημιώσεως, υπολογιζόμενης 
βάσει τοϋ άριθμοϋ τών ή σφαλισμένων, οι οποίοι επροτιμη- 
σαν αυτούς ώς θεράποντες ιατρούς καί β) νοσοκομειακή 
περίθαλ.ψις εις κρατικά Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα καί ίδιωτικάς κλινικάς.

Προσέτι καλύπτονται αί δαπάναι παρακλ.ινικών εξετά
σεων καί καταβάλλεται επίδομα τοκετού καί κηδείας, ένώ 
δεν παρέχεται φαρμακευτική περίθαλψις.

Ή παρεχόμενη δι’ οικογενειακών ιατρών περίθαλψις δεν 
κρίνεται ώς ικανοποιητική, κυριώτατα λόγω τοϋ τρόπου 

-αμοιβής τών ιατρών, ό όποιος δεν έπέτρεψέτ την άνάπτυξιν 
τής εμπιστοσύνης τών ήσφαλισμένων προς τούς ιατρούς 
τοϋ Ταμείου, μέ συνέπειαν νά προσέρχεται προς αυτούς μό
νον τό 40 %~τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών δικαιούχων περι- 
Οάλψεως, o'/co οί λοιποί έξ αυτών καταφεύγουν είς ΐδιώτας 
ιατρούς' καταβάλλοντες έξ ίδιών την αμοιβήν αυτών.

’Αναγκαία όθεν παρίσταται ή άναδιοργάνωσις τοϋ Κλά
δου Υγείας, ώστε νά βελτιωθή ή παρεχομένη ΰπ’ αύτοϋ 
ιατρική περίθαλψις.

Προς έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου συνιστώνται θέσεις 
θεραπευτών ιατρών καθώς καί θέσεις μονίμων ελεγκτών 
ιατρών επί βαθμολογική άντιστοιχία προς τήν τοιαύτην τών 
διοικητικών υπαλλήλων. ■ ’ ' ■ ή - -

Διά τής κατά τον τρόπον τούτον όργανώσεως τής ύγειο-’. 
νομικής υπηρεσίας τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. αναμένεται βασίμως σημαν
τική βελτίωσις τών παρεχομένων προς τούς ήσφαλισμένους 
ιατρικού φροντίδων καί ή έξύψωσις τής παρεχομένης περι- 
θάλ.ψεως.είς ικανοποιητικόν επίπεδον.

Διά έτέρας διατάξεως περέχεται τό πρώτον εις τούς ήσφα- 
λισμένους φαρμακευτική 7τερίθαλψις μέ ποσοστόν συμμε
τοχής των είς αυτήν 50 %. _

Αί βελτιώσεις αύται τής υγειονομικής περιθάλψεως θά 
απαιτήσουν προσθέτους δαπάνας 600 έκ. περίπου καί τήν 
αναπροσαρμογήν τής άσφαλ.ιστικής εισφοράς τών ήσφαλ.ι- 
σμενων ώστε νά καλυφθή ή τοιαύτη δαπάνη, άλλά καί τό 
έτήσιον έλλειμμα τοϋ Κλ.άδου, τό όποιον θά άνέλ.θη τό έτος 
1976 είς 400 έκ. περίπου. ' , . ·, '

Είδικώτερον διά τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου προβλέπον- 
ται τά άκόλουθα : · .

1) Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου ορίζεται ό σκοπός τοϋ
Λογαριασμού Κλάδου Υγείας τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. ο στις ευρυνό
μενος είναι πλέον ή παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής καί 
νοσοκομειακής περιθάλ,ψεως είς;* ήσφαλισμένους τοϋ Τ.Ε. 
Β.Ε., τούς συνταξιούχους. του, καί τά μέλη οικογένειας 
αυτών. - . ·

2) Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζονται τά τής παροχής τής ιατρι
κής περιθάλ.ψεως είς τούς ήσφαλ.ισμένους τοϋ Ταμείου δι’ 
ιατρών τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. είδικότητος Παθολ.όγου ή Παιδιάτρου 
<5 ανευ ειδικοτητος. _ ·■ · - ----- -·

3. Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζονται τά τής παροχής ύπό τοϋ . 
Τ.Ε.Β.Ε. φαρμακευτικής περιθάλ.ψεως καί λ.οιπών θερα
πευτικών μέσων διά τής συμμετοχής τών ήσφαλισμένων 
κατά ποσοστόν 50 % επί τής άξίας ταύτης.

4. Διά τοϋ άρθρου 4 όρίζονται τά τής συ στάσεως τών 
θέσεων τοϋ πάσης φύσεως ύγειονομικοϋ προσωπικού.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζονται τά προσόντα διορισμού
πρός πλ.ήρωσιν τών συνιστώμένων θέσεων. Τ

ύ Διά τοϋ άρθρου 6 ορίζονται τά κωλύματα διορισμού 
πρός πλ.ήρωσιν τών θέσεων τών Κλάδων ΑΤ2 καί ΑΤ3.

7. Διά
ριζοιιένων 
έχόντων τ

τοϋ άρθρου 7 ορίζεται τό όριον ήλ.ικίας τών διο- 
Έλεγκτών ’Ιατρών ώς καί τό οριον ήλ.ικίας τών 

τροϋπηρεσ'Γαν ’Ελεγκτών* ’Ιατρών.

8. Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου καθορίζονται τά τής 
κατατάξεως καί τοϋ διορισμού τοϋ ύπηρετοϋντος υγειονο
μικού προσωπικού.

9. Διά τοϋ άρθρου 9 προβλεπεται οπούς ή συγκρότησις, 
ή άρμοδιότης καί ή θητεία τών ύπό τοϋ Κανονισμού παρο
χών Κλ.άδου Συντάξεων τοϋ Τ.Ε.Β.Ε*.'·' προβλ.επομέ/ων 
Πρωτοβαθμίων καί Δευτεροβάθμιον 'Υγειονομικών ’Επι
τροπών, ένεργήται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών, μετά ποότασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
Τ.Ε.Β.Ε. · *

10. Διά τοϋ' άρθρου 10 παρέχεται έζουσ.οδότησις όπως 
α) διά Πρ. Δ/των ρυθμίζονται ό τρόπος παροχής τής ιατρι
κής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως καί ή κατανομή καί 
άνακατανομή τοϋ πάσης φύσεως προσωπικού μεταξύ Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας καί περιφερειακών ύπηρεσιών, β) δι’- 
αποφάσεων τοϋ* 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έκδι- 
δομένων μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου”, τοϋ 
Τ.Ε.Β.Ε. ρυθμίζονται τά τής διαρθρώσεως τών Τμημάτων 
τών 'Υπηρεσιών τοϋ Τ-Ε.Β.Ε. είς Γραφεία ώς καί τά τής 
κατανομής τών αρμοδιοτήτων τών Τμημάτων, τά καθή
κοντα τών ελεγκτών ιατρών, ή σύναψις συμβάσεων μετά 
τοϋ Δημοσίου ή έτέρων φορέων Κοινωνικής Άσφαλ,ίσεως 
ή άγροτικών ιατρών ώς καί ή αναγκαία διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ νόμου λεπτομέρεια. 'Ωσαύτως διά τοϋ άρθρου 11 παρέ
χεται έξουσιόδότησις όπως διά Πρ. Δ/τος κωδικοποιηθοϋν 
είς ένιαΐον κείμενον αί πάσης φύσεως άσφαλ.ιστικαί διατά-

. ξεις τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. ίΰ-Ύ:" ν...' -
11. Κατ’ ακολουθίαν πάντων τών ανωτέρω, παρακαλ,οϋ-

μεν όπως τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου παριβάλ.ητε διά τής 
Ύμετέρας έγκρίσεως.’Κ- - ----- · ;

Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουνίου 1977 < ·-.

Οί Υπουργοί '·**■'-
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
' Γ. Ρ .ΑΛΛΗΣ ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
V' ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΑΟΣ ----- -

" '7 ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ' - ' -
Περι όργανώσεως καί έπεκτάσεως -τής ύπο τοϋ Τχμείου 

'.Αάφ.α);?σ»ο>ς Έπάγγελματιών καί B:cτεχνών τής 'Ελλά
δος (TJS.BE.)- παρεχομένης 'Υγειονομικής ΤΙεραθάλψεως.

ϊ ” f ' 'Αρύρού
Σκοπός.--—·!

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρ-ύρου 1 τοϋ Β. Δ/τος 81/62 «περί 
έπεκτάτεως τών διατάξεων τοϋ άπο 10—9/14.10.54, 
•Δ/τος «περί .συστά-εως παρά τώ ΤΕΒΕ Εδιακϋ Λογαριασμού 
(Νοσοκομειακής Π ερι·5άλψεως», ώς τούτο ότροποπο'.ή-νη-_και 
συνεπληρώύη μεταγενεστέρων καί εις τά μίλ.η τών' οικογε
νειών τών έν ένεργεία ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων τού 
ΤΕΒΕ, ώς άντικατεστάλη διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρ
θρου 1 τού Ν.Δ. 1242/1972 «περί τοϋ τρόπου παροχής ίατρι- 
ικών φροντίδων καί .παρακλ.ινικών εξετάσεων ύπό τοϋ Τα
μείου Άσφαλίσεως Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών Ελλά
δος», άντΓκαύ-ίσταται ώς άκολσύ&ως:


