
ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

Επι τοϋ σχεόίου Νόμου «ττset βαθμολογικής έΐελίόεωο τηοο-
σωπιχ.οϋ Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων και ρυθιχίσεως ετέ
ρων συναφών θεμάτων».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. 'Υπό των διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ X. Δ/τος 226/73 
«περί βαθμολογικής κχταστάσεως τοϋ νοσηλευτικού και 
ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού τοϋ 'Υπουργείου 
Κοιν. 'Υπηρεσιών κ.λ.π.», προβλέπετχι ή βαθμολογική εξέ
λιξες ένίων κατηγοριών προσωπικ&ϋ Νοσηλευτικών 'Ιδρυ
μάτων τοϋ X.Λ.2592/53 «περί οργανώσεως της ’Ιατρικής 
Άντιλήψεως».

2. Έπί τη βάσει τής ώς άνω διατάξεως καί κατ’ εφαρμο
γήν τής διατάξεως τοϋ άρθρου 5 τοϋ ώς άνω Ν.Δ. συνετε- 
λέσθησαν — ροαγωγαι προσωπικοϋ προ τής τροποποιήσεως 
τών οικείων ’Οργανισμών δι’ ό καί έκρίθησαν .άκυροι, ύπο 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Σκοπός τής — αρούσης διατάξεως δεν είναι ή νομιμο
ποίησες τυχόν —αρανόμων γενομένων προαγωγών άλλα τοι- 
ούτων συντελεσθεισών κατ’ εφαρμογήν τής διατάξεως τοϋ 
άρθρου 5 τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος καί αίτινες έκρίθησαν άκυροι 
κατόπιν σχετικών πράξεων τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου.
—4- ’Επειδή ή,-συνεπεία -τής άπαι-τουμένης- μκκρας -διαδι- 
κασίας, καθυστέρησις τροποποιήσεως τών ’Οργανισμών τών 
Νοσηλ. 'Ιδρυμάτων άποβαίνει εις βάρος τών περί ών υπαλ
λήλων καί δεδομένου ότι ούτοι δικαιούνται τής έν λόγω προ
αγωγής άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος, προ
φανής καθίσταται ή άνάγκη προωθήσεως σχετικής διατά- 
ξεως πρός άρσιν τής προσγενομένης άδικίας εις βάρος τών 
άνωτέρω υπαλλήλων. ·

5. Έξ άλλου ΰπό τών διατάξεων τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 
11 τοϋ Ν.Δ.3097/54 παρέχεται ή δυνατότης διορισμού, εις 
Νοσοκομεία, νοσηλευτικού προσωπικοΰ, εχοντος καταληφθή 
υπό τοϋ άνωτάτου ορίου ηλικίας, διά τής προσαυξήσεως 
αύτοϋ άναλόγως τών ετών υπηρεσίας εις έ'τερα Νοσηλ. 'Ι
δρύματα. 'Η έν λόγω διάταξις όμως, έχουσα ώς άνωτέρω 
δεν δύναται νά έφαρμοσθή διά τάς έχούσας προϋπηρεσίαν 
εις Αγροτικά ’Ιατρεία καί τοϋτο λόγω τοϋ μεταγενεστέ
ρους ισχύσαντος θεσμοϋ τών ’Αγροτικών ’Ιατρείων.

6. Αόγω τής ύφισταμένης σήμερον έλλείψεως νοσηλ. 
προσωπικού είς τα Νοσοκομεία, ιδία άποφοίτων Σχολών, 
προφανής καθίσταται ή άνάγκη έπεκτάσεως τής ώς άνω δια- 
τάςεως καί διά τάς έχούσας προϋπηρεσίαν είς Άγρ. ’Ιατρεία 
καί Υγειονομικούς Σταθμούς κ.λ.π.

7. Είδικώτερον διά τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ σχε
δίου Νόμου ορίζεται ότι :

α) Διά τής διατάξεως τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 έπέρχε- 
"XI τροποποίησις τών ’Οργανισμών τών Νοσοκομείων ών 
αί διατάξεις αί άφορώσαι εις τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν τοϋ 
προσωπικού, δεν έχουν εΐσέτι έναρμονισθή πρός τάς διατά
ξεις τοϋ Ν.Δ.226/73..

β) Διά τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ ΐδίου άρθρου έπι- 
κυροϋνται άπό τής δημοσιεύσεώς των είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, αί κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.226/73 έκδοθεΐσαι πράξεις 
προαγωγής προσωπικού Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.

γ) Διά τών διατάξεων τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 1 
αίρεται ή προκύψασα άμφισβήτησις έκ τής διαμορφωθείσης 
ηόη Νομολογίας τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ώς πρός τήν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 2 καί 5 τοϋ Ν. Δ/τος 
226/73 επί ώρισμένων κατηγοριών κατωτέρου νοσηλευτι
κού προσωπικού.

δ) Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 έπέρχεται άντικία- 
τάστασις τής διατάξεως τής παο. 6 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ.
3097/54.

Διά τής διατάξεως τοϋ πρώτου έδαφίου έπεκτείνεται ή 
προσαύξησις τοϋ άνωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού νοση

λευτικού προσωπικού τοϋ εχοντος προϋπηρεσίαν είς Άγοο- 
τικά ’Ιατρεία, 'Υγειονομικούς Σταθμούς καί Κοινωφελείς 
ή ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς. ^ ,

Διά τής διατάξεως τοϋ προστιθεμένου δευτέρου έδαφίου 
νομιμοποιούνται γενόμενοι διορισμοί διά τής προσμετρή- 
σεως προϋπηρεσίας διανυθείσης είς τάς άνω υπηρεσίας, άπό 
τής δημοσιεύσεως τών σχετικών Πράξεων είς τήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως.

7. Ούτως έχουσών τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου 
σχεδίου νόμου παρακχλοϋμεν όπως περιβάλητε τοϋτο διά 
τής ύμετέρχς έγκρίσεως.

’Εν Άθήναις τή 7 Δεκεμβρίου 1976
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Περί βαθμολογικής εξελίξεων προσωπικού Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων καί ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων.

... ................Ap-Spov 1.

1. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 226/73 «περί
βαθμολογικής καταστάσεως τοϋ νοσηλευτικού καί ετέρων τι- 
νών κατηγοριών προσωπικού τού Υπουργείου Κοιν. Υπηρε
σιών κλπ.», εφαρμόζονται άφ’ ής ίσχυσαν καί έπί τού προσω
πικού τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων τοϋ ΝΑ. 2592/53 «περί 
οργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» τού ϊιεπομένου ύπό 
τών διατάξεων τών ’Οργανισμών τών άνωτέρω 'Ιδρυμάτων, 
δι’ ών προίλέπεται βαθμολογική έξέλιξις. τού προσωπικού 
τούτων διάφορος τής ΰπό τού ώς άνω άρθρου 2 οριζόμενης, 
τροποποιουμένης' πάση; αντιθέτου διατάξεως τών Όργανι- 
σμών. . .

2. Π ροαγωγαι προσωπικού τών ώς άνω . Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων, γενόμενα: μέχρι τής δημοσιεύσεως’ τοϋ παρόντος 
κατ’ έφαρμογήν τού άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 226/73 θεωρούνται 
νομίμως γεν έμενα: άπό τής ημερομηνίας . δημοσιεύσεως τής 
σχετικής περί προαγωγής Πράξεως.. ■ ~ :

3. Α! διατάξεις τών άρθρων 2 και 5 τοϋ Ν.Δ. 226/73 έφαρ. 
μόζονται, άφ’ ής ίσχυσαν καί έπί τών κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τού ώς άνω Νομοθετικού Διατάγματος ύπηρετούντων 
Πρακτικών Νοσοκόμων, άρρένων νοσοκόμων, τραυματιοφορέων 
καί φυλάκων ασθενών μή κεκτημόνων απολυτήριον Γυμνασίου.

Άρθρ ον 2.

1. Ή διάταξις τής παρ. 6 τού άρθρου ii τοϋ Ν.Δ. 3097/54 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«Άνώτατον όσιον ηλικίας εισόδου είς τήν ύπηρεσίαν Νοση
λευτικού Προσωπικού ορίζεται το 35ον διά τάς Άοελφάς Νο- 
σοκόμους τριετοϋς φοιτήσεως, Έπισκεπτρίας, Μαίας ώς καί 
βοηθούς νοσοκόμους, τά 40ον διά τάς Προϊσταμένας καί τό 
50όν διά τάς Διευθυνοΰσας. προσαυξ ανόμενον κατά τά έτη 
υπηρεσίας των είς έτερα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Δημοσίου ή 
’Ιδιωτικού Δ'καίου, ’Αγροτικά ’Ιατρεία ή 'Υγειονομικούς Στα
θμούς η Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως ή 'Ιδρύματα 
Κοινωνικής Προνοίας.

2. Διορισμοί γενόμενοι μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόν
τος είς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού διά προσαυξήσεως 
τοϋ έν τή προηγουμένη παραγράφω όριζομένου άνωτάτου ορίου 
ηλικίας θεωρούνται έγκυροι άπό τής δημοσιεύσεως, διά τής 
Έφηαερίδος τής Κυβερνήσεως τής οικείας περί διορισμού 
πράξεως, έφ’ όσον ό ύπολογισθείς διά τήν προσαύξησιν κατά 
τά άνωτέρω χρόνος ύπηρεσίας διητνύθη είς τινα τών έν τή 
προηγούμενη παραγράφω άναφερομένων υπηρεσιών ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου». ,·


