
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’ Errl τοϋ σχεδίου Νόμου «περί μονιμοποιήσεως των ιατρών 
τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλίσεων, συστάσεως Γενι

κής ΔιευΟύνσεως Υγειονομικών 'Υπηρεσιών παρ’ αύτώ
καί άλλων τινών διατάξειυν».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Μεταξύ τών βασικών στόχων της Κυβερνήσεως εις τον 

τομέα της Κοινωνικής πολιτικής, —ροέχουσαν θέσιν κατα
λαμβάνει ή άνύψωσις τής στάθμης όργανώσεως καί άποδό- 
σεως τοϋ πλέγματος τών προγραμμάτων καί τών υπηρεσιών 
τών τεταγμένων διά την διαφύλαξιν καί προαγωγήν τής 
υγείας τοϋ Λαοϋ.

Εις τά πλαίσια τών μέτρων, τα όποια προγραμματίζει ή 
Κυβέρνησις προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην, περιλαμβάνεται 
βελτίωσις τής όργανώσεως τών Υγειονομικών Υπηρεσιών 
καί τοϋ τρόπου πραγματώσεως τής υγειονομικής περιθάλ- 
ψεως, ήν παρέχει τό Ι.Κ.Α., δπερ καλύπτει κατά τοϋ κινδύ
νου τής άσθενείας πλέον τοϋ 1/4 τοϋ πληθυσμού τής Χώρας, 
οπερ αποτελεί καί τό οΐκονομικώς άσθενέστερον Τμήμα 
τοϋ Ελληνικού Λαοϋ.

Ώς είναι φυσικόν, πάσα σχετική προσπάθεια δέον νά 
λάβη ΰπ’ δψιν κατά κύριον λόγον, τό έμψυχον υλικόν, ήτοι 
τούς ιατρούς τοϋ Έθνικοΰ φοοέως.

To Ι.Κ.Α. άπό τής συστάσεώς του παρέχει τάς ΐατρικάς 
φροντίδας εις τούς ήσφαλισμένους, τούς συνταξιούχους καί τά 
μέλη τών οικογενειών αυτών, κατά βάσιν εις τά ίδια αύτοΰ 
ιατρεία, διά μισθωτών ιατρών. - ~

Άπό πολλών ετών, είχεν άνασταλή ή μονιμοποίησις τών 
ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α., επί τη προόψει εφαρμογής συστήματος 
παροχής τών ιατρικών φροντίδων δΓ ιατρών μή συνδεομένων 
δι’ υπαλληλικού δεσμού μετά τοϋ Ι.Κ.Α., μέ συνέπειαν 
ώστε έπί συνόλου 4.244 ιατρών Ι.Κ.Α., οί 2.834 νά είναι 
έπί συμβάσει.

Όξύτατον προβάλλει ήδη τό πρόβλημα τής δημιουργίας 
κινήτρων ώστε τό Ι.Κ.Α. νά προσελκύση εις τούς κόλπους 
του ό,τι καλύτερον διαθέτει τό ’Ιατρικόν. Σώμα.

Ή πράξις άπέδειξεν ότι διά νά αποδώσουν οί ιατροί τοϋ 
Ι.Κ.Α. εις τον άνώτατον δυνατόν βαθμόν είναι άναγκαϊον νά 
συνδεθοϋν όργανικώτερον μετ’ αύτοϋ καί νά αποκτήσουν γενι
κώς καλλιτέρους όρους επαγγελματικής καί κοινώνικοασφα- 
λιστικής προστασίας.

Ή επαναφορά τοϋ θεσμού τής μονιμοποιήσεως, έν συν- 
δυασμώ μέ συναφείς διαρθρωτικάς μεταβολάς τών υγειονο
μικών υπηρεσιών τοϋ Ι.Κ.Α. σκοπεΐται διά τοϋ ΰπό κοίσιν 
σχεδίου Νόμου.

Είδικώτερον:
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου ορίζεται ποιον είναι τό μό- 

Ίμον προσωπικόν τοϋ Ι.Κ.Α. καί καθορίζεται ή κατάταξις 
ζύτοΰ εις θέσεις κατ’ άντοιστοιχίαν τής βαθμολογικής κλί- 
εακος τών μονίμων Διοικητικών 'Υπαλλήλων τού Ι.Κ.Α.

-ψί προβλεπόμεναι ρυθμίσεις συνεπάγονται σημαντικήν 
σελτιωσιν τών μισθώντοϋ ’Ιατρικού Προσωπικού τοϋ Ι.Κ.Α. 
<αι λαμβάνεται πρόνοια ώστε νά παρακολουθούν ούτοι τάς 
χναπροσαρμογάς τών μισθών τών Διοικητικών 'Υπαλλήλων
σοϋ Ι.Κ.Α.

Εν άρθρω 2 ορίζονται τά τής εισαγωγικής βαθμίδος διορι
σμού τών ιατρών, προβλεπομένη ότι αύτη θά είναι άνάλογος 
σρος τον χρόνον προϋπηρεσίας τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 3 έπαναφέρεται ό θεσμός τής μονιμότητος 
ών ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. καί καθορίζεται ή διάρκεια τής δοκι

μαστικής υπηρεσίας αύτών ώς καί τά τής διαδικασίας μονι- 
-ιοποιησεως τών ώς δοκίμων διοριζομένων ιατρών.

_ Εν άρθρω 4 ορίζονται τά τής μισθολογικής προαγωγής 
τών ιατρών άπό βαθμίδος εις βαθμίδα.
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’Εν άρθρω 5 προβλεπεται χορηγησις εις τους ιατρούς και 

τών χορηγουμένων εις τούς Διοικητικούς 'Υπαλλήλους επι
δομάτων πολυετίας καί εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ 
βαθμω.

Διά τού άρθρου 6 ρυθμίζονται τά τής πληρώσεως τών θέ
σεων τών ιατρών έλεγκτών, διά ιατρών θεοαπευτών τοϋ
Ι.Κ.Α.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 7 προβλέπεται ή μονιμο- 
ποίησις τών ήδη ύπηρετούντων έπί συμβάσει θεραπευτών 
ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. καί ρυθμίζονται οί όροι καί αί προϋπο
θέσεις τής τοιαύτης μονιμοποιήσεως.

Τίθεται οΰτω τέρμα εις έν καθεστώς αβεβαιότητας ώς 
προς τήν υπηρεσιακήν σχέσιν τών ’Ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α.· γεγο
νός όπερ εσχε δυσμενεστάτας επιπτώσεις είς τήν ποιότητα 
τής ΰπό τοϋ Ι.Κ.Α. παρεχομένης περιθάλψεως.

Έν άρθρω 8 ρυθμίζονται τά τής έντάξεως είς τάς κατά τό 
άρθρον 1 τοϋ σχεδίου μισθολογικάς βαθμίδας τόσον τών νϋν 
ύπηρετούντων μονίμων όσον καί τών βάσει τοϋ σχεδίου 
μονιμοποιηθησομένων.

• Διά τοϋ άρθρου 9 ρυθμίζονται θέματα άσφαλίσεως τών 
μονίμων ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α., όριζομένου ότι ούτοι έξομοιοϋν- 
ται προς τούς Διοικητικούς συναδέλφους των, άπό άπό- 
ψεως έν γένει άσφαλίσεως ύγειονομικής περιθάλψεως, 
ίκανοποιουμένου ούτω καί ετέρου βασικωτάτου αιτήματος 
τών ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α.

Διά τοϋ άρθρου 10 συνιστώνται ειδικά διά τούς ιατρούς 
'Υπηρεσιακά Συμβούλια, προσφόρου συνθέσεως κατά πλειο- 
ψηφίαν έξ ιατρών.

Διά τοϋ άρθρου 11 συνιστάται ιδιαίτερον Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον διά τούς ιατρούς καί τούς 'Υγειονομικούς ύπαλ- 
λήλ.ους τοϋ Ι.Κ.Α. προσφόρου επίσης συνθέσεως.

Διά τοϋ άρθρου 12 συνιστάται παρά τή Διοικήσει τοϋ 'Ι
δρύματος Γενική Δ/νσις Υγειονομικών 'Υπηρεσιών, είς τήν 
όποιαν θά ύπαχθοϋν άπασαι αί Υγειονομικά! Ύπηρεσίαι 
τοϋ 'Ιδρύματος, ώς καί τό ’Επιστημονικόν καί λοιπόν 'Υ
γειονομικόν Προσωπικόν αύτοϋ. Προσδοκάται βασίμως ότι 
θά έπέλθη εντεύθεν έντονος δραστηριοποίησις τών 'Υγειονο
μικών 'Υπηρεσιών τοϋ Ι.Κ.Α. καί συντονισμός τών προσπα
θειών τών 'Υγειονομικών σχηματισμών αύτοΰ.

Διά τοϋ άρθρου 13 συνιστάται μία (1) θέσις Γενικού Δ/ντοϋ 
'Υγειονομικών 'Υττηρεσιών έπί 1ω βαθμω ώς Προϊσταμένου 
τής κατά τό προηγούμενον άρθρον Γενικής Δ/νσεως κατα- 
λαμβανομένης ύπό τοϋ ιατρού, ώς καί επτά (7) θέσεις 'Υ- 
γειονομικών Διευθυντών. Περαιτέρω όρίζονται τά τής πλη
ρώσεως τών θέσεων τούτων. ■·■··-·-

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου,, ωσαύτως, αί έπί 1ω βαθμώ θέσεις 
Διοικητικού Προσωπικού τοϋ Ι.Κ.Α. ώς έκ τής έκτάσεως τών 
ύπηρεσιακών άναγκών καί τής άνάγκης καλυτέρας διαρθρώ- 
σεως καί όργανώσεως τών ύπηρεσιών του, ορίζονται είς 
τέσσαρας (4) έν συνόλω έναντι τών ήδη ύφισταμένων 
δύο (2) καί καθορίζεται ό τρόπος πληρώσεως. αυτών διά 
προαγωγής ύπαλλήλων τοϋ .Ι.Κ.Α. κατά τά·' ίσχύονςα διά 
τούς Δημοσίους Διοικητικούς Ύπαλλήλ.ους. ι ^

Τέλ,ος διά τών άρθρων 14, 15 καί 16 ρυθμίζονται θέματα 
μεταβατικής φύσεως καί καθορίζεται ή έναρξις ισχύος τοϋ 
Νόμου. * ··.···.-

Έν Άθήναις 20 ’Ιουνίου 1975

Οί 'Υπουργοί _· ... .;·
Ό έπί τής Προεδρίας 'Ο έπί τών Οικονομικών. ·, .

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ ,...
Ό έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών , ν_ / „

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ,.ί "χ.*·.·,'<
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’Ακριβές άντίγραφον ···_·. ,, _·„ -. ·Γ ;

Ό Τμηματάρχης Διεκπεραιώσεως * ' ι *.: ■ ώ ” *



Καταργούμεναι, -τροποποιούμεναι, συμπληρούμεναι καί 
συναφείς διατάξεις ήπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί μονιμο- 
ποιήσεως των ’Ιατρών τοΰ Ι.Κ.Α, συστάσεως Γενικής 
Δ/νσεως Ύγειονομικών 'Υπηρεσιών παρ’ αύτώ καί άλλων 
τινών διατάξεων».

1. Α.Ν. 1846/51 «περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. 
179/51 τ.Α').

Άρθρον 22.
«Τά άφορώντα εις τήν σύνθεσιν καί λειτουργίαν τών Υγειο

νομικών καί συναφών προς ταύτας .'Τειρεσιών τοΰ Ι.Κ.Α 
θέματα, ως καί τά τής καταστάσεως τοΰ πάσης φύσεως υγει
ονομικού προσωπικού τοΰ Ιδρύματος, ρυθμισθήσονται διά 
Κανονισμών.

Αί διατάξεις τών εδαφίων 2 καί 3 τής παραγράφου 3 τοΰ 
άρθρου 20 καί ή διάταξις τοΰ άρθρου 21 έφ’ όσον πρόκειται 
περί όργάνων έχόντων τήν ιδιότητα υπαλλήλων ή ύπαγομέ- 
νων εις την άσφάλισιν τοΰ Κλάδου αναπηρίας γήρατος καί 
θανάτου τοΰ Ι.Κ.Α έφαρμόζονται καί ώς πρός τό ανωτέρω 
προσωπικόν. Δεν ισχύουν όμως ώς προς τοϋτο αί διατάξεις 
νόμων περί προστασίας άπολυομένων έκ τοΰ στρατού πο
λεμιστών».

2. Ν.Δ. 2698/53 «περί διοικήσεως τοΰ Ιδρύματος Κοι
νωνικών ’Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αύτοΰ νο
μοθεσίας ώς'καί άλλων τινών διατάξεων»- (ΦΕΚ. 315/53 
τ.Α').

α) "Αρθρον 6 παρ. 1 καί 5.

«1. Αί θέσεις τών Γενικών Διευθυντών ορίζονται εις δύο. 
Εις την άρμοδιότητα τής μιας μέν τών Γενικών Διε θύν- 
σεων υπάγονται αί διοικητικαί καί οΐκονομικαί ύπηρ σίαι 
καί τό προσωπικόν τών υγειονομικών υπηρεσιών, της 
έτέρας δέ πάσαι αί λοιπαί ύπηρεσίαι. Έν περιπτώσει άμ- 
φισβητήσεως ώς προς τό ζήτημα, άν θέμα τι υπάγεται εις τήν 
άρμοδιότητα τής μιας ή τής έτέρας Γενικής Δ/νσεως, 
αποφασίζει ό Διοικητής. Διά Κανονισμού τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου δύναται νά γίνη ή κατανομή τών άρμοδιοτήτων 
καί κατά διάφορον τρόπον.

ΔΓ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ· τοποθετούνται εις τάς Γενικάς 
Διευθύνσεις οί Γενικοί Διευθυνταί.

«5. Συνιστάται θέσις Γενικού Έπιθεωρητοΰ, επί βαθμώ. . 
καί τάς έκάστοτε πάσης φύσεως άποδοχάς τοΰ Γενικού 
Διευθυντοΰ.

Αί διατάξεις τών παραγράφων 2, 3 καί 4 τοΰ άρθρου 14 
τοΰ AJN. 1846/51, ισχύουν καί ϊιά τον Γεν. Επιθεωρητήν.

Εις τήν άρμοδιότητα τού Γενικού Έπιθεωρητοΰ υπά
γεται ή άσκησις άμέσου έποπτείας έφ’ όλων τών Διοικητι
κών, Οικονομικών καί Υγειονομικών Υπηρεσιών προς 
διαπίστωσιν τής καλής καί κανονικής λειτουργίας αυτών, 
έλεγχον τής εφαρμογής τών κειμένων διατάξεων, άμεσον 
λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων καί υποβολήν άνά τρί
μηνον έκθέσεων προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τον 
Διοικητήν, μεθ’ υποδείξεων παντός μέτρου δυναμένου νά 
συμβάλλη εις τήν βελτίωσιν τής λειτουργίας τών πάσης φύ
σεως υπηρεσιών τοΰ 'Ιδρύματος.

At λεπτομέρειαι τής εφαρμογής τών διατάξεων τής πα- 
ρούσης παραγράφου ορίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου».

β) "Αρθρον 23 παρ. 1.
«Διά Β.Δ. προτάσει τοΰ 'Υπουργού ’Εργασίας, καθορί

ζονται αί προϋποθέσεις μονιμοποιήσεως τών ύφ’ οίανδήποτε 
νομικήν σχέσιν ύπηρετούντων μέχρι σήμερον εις τό Ι.Κ.Α ’Ια
τρών καί ’Οδοντιάτρων, μετά τήν κατά τό άρθρον 19 περί 
αυτών κρίσιν, ώς καί έφ’ έξής διοριζομένων ή προσλαμβανο- 
μένων, ή διαδικασία, τά προσόντα, ό μισθός, ή βαθμολογική 
έξέλιξις, τά τής μεταθέσεως τής συντάξεως αύτών ώς καί

ή πειθαρχική δίωξις καί ή συναφής διαδικασία καί τέλος 
ή έπέκτασις τής εφαρμογής τοΰ άρθρου 31 τοΰ Α.Ν. 1846/51 
καί έπ’ αύτών».

3. Ν.Δ.Ι 4352. 1964 «περί διατάξεων άφορωσών τούς 
δημοσίους υπαλλήλους ώς καί περί καταργήσεως Συμβου
λίων, ’Επιτροπών τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών κ.λ.π. (ΦΕΚ,
135/64 τ.Α').

Άρθρον 2. παρ. 1.

Άπασαι αί θέσεις επί βαθμώ 1ω τών Γενικών Διευθυντών 
καί Αναπληρωτών Γεν. Διευθυντών πάντων τών Υπουργείων 
καί άποκεντρωμένων Δημοσίων 'Υπηρεσιών ώς καί Ν.Π.Δ. 
Δικαίου, μετατρέπονται αυτοδικαίως, άμα τή καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον αποχωρήσει τών κατεχόντων κατά τήν 
ίσχΰν τοΰ παρόντος ταύτας υπαλλήλων, εις θέσεις ύπαλ- 
λήλ.ων επί θητεία.

Αί ώς άνω θέσεις πλ.ηροΰνται μόνον διά διορισμού επί 
τριετεΐ θητεία έκ προσώπων κεκτημένων πτυχίου ’Ανώτα
της Πανεπιστημιακής ή ισοτίμου Σχολής, δπερ άπαιτεϊται 
ώς τυπικόν προσόν διορισμού ύπό τοΰ ’Οργανισμού έκάστου 
'Υπουργείου καί αποκεντρωμένης Δηαοσίας 'Υπηρεσίας 
η Ν.Π.Δ. Δικαίου καί διακρινομένων διά τον χαρακτήρα, 
τό ήθος, τήν διοικητικήν καί επιστημονικήν ικανότητά αύ
τών. 'Ο διορισμός εις τάς ώς άνω θέσεις ένεργείται διά Β. 
Δ/.τος έκδιδομένου τή προτάσει τού άρμοδίου κατά περί- 
πτωσιν 'Υπουργοΰ μετ’ άπόφασιν τοΰ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου. Διά τον διορισμόν εις τάς ώς άνω θέσεις -δεν ισχύει 
τό ύπό τοΰ άρθρου 16 τοΰ Ν. 1811/1951 προβλ.επόμενον 
όριον ηλικίας διά τήν είσοδον εις τήν δημοσίαν υπηρεσίαν 
ώς καί αί διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ παρόντος.

4. Β.Δ. 17/18.2.56 «περί τής υπηρεσιακής καταστάσεως 
τών μονίμων ιατρών τοΰ ΙΚΑ».
-- Άρθρον 1.

«Μόνιμοι ιατροί τοΰ 'Ιδρύματος Κοιινωνικών Άσφαλ.ί- 
σεων είναι :

α) Οί κατέχοντες όργανικήν Οέσιν μονίμου θεραπευτοϋ 
ιατρού.

β) Οι υγειονομικοί Διευθυνταί καί οί έ/.εγκταί ιατροί». 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.
Μόνιμοι θεραπευταί ιατροί.

Άρθρον 2.
Άρμοδιότης, διαδικασία καί προϋποθέσεις διορισμού.

1. Οί μόνιμοι Ιατροί θεραπευταί διορίζονται μετά γνώ
μην τής ’Επιτροπής Διοικήσεως τοΰ Ι.Κ.Α, κρινούσης μετ: 
γνώμην τής οικείας Τοπικής Διοικητικής ’Επιτροπής κα 
εισήγησιν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ οικείου Ύποκαταστήματο 
καί τοΰ Προϊσταμένου Υγειονομικής Υπηρεσίας αύτοΰ.

Υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων μονίμων ίατρώ 
θεραπευτών ό Διοικητής τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Ά 
σφαλ.ίσεων καλχΐ διά προκηρύξεως δημοσιευόμενης διά δύ 
έν Άθήναις έκδιδομένων εφημερίδων, προκειμένου δέ περ 
ιατρών προοριζομένων δι’ 'Υποκαταστήματα ετερα έκτο 
τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ, διά τών έν τή έδρα τοΰ Ύπο 
καταστήματος τυχόν έκδιδομένων δύο ή όλ.ιγωτέρων ήμε 
ρησίων έφημερίδων, τούς έπιθυμοΰντας νά διορισθώσΐ' 
όπως ύποβάλ.ωσιν έντός προθεσμίας ούχί βραχυτέρας το 
μηνός αίτησιν μετά τών οικείων δικαιολογητικών. Αί συ-) 
κεντρούμεναι έντός τής ταχθείσης προθεσμίας αίτησε 
φέρονται μετά τής έν τώ προηγουμένου έοαφίω είσηγήσεο 
καί γνώμης ενώπιον τής οικείας Τοπικής Διοικ. Επιτροπή: 
ήτες βάσει τών τίτλων σττουδών, τής τυχόν προϋπηρεσί: 
παρά τώ Μδρύματι Κοινωνικών Άσφα/.ίσεων ύπό οίανδήπο" 
Ιδιότητα καί τής έν γένει έπιστημονικής καί έπαγγελ.ματικί 
δράσεως τών αΐτούντων, καταρτίζει πίνακα άξιολ.ογήσει 
αύτών κατ’ ειδικότητα, οΰς καί παραπέμπει εις τήν Έπ 
τροπήν Διοικήσεως τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλ
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σεων. ήτις έκτιμώσα τάς ανωτέρω γνώμας καί λοιπά στοι
χεία, καταρτίζει τούς οριστικούς πίνακας. Οΐ πίνακες δια- 
τηροϋσι τήν ίσχύν των επί έςάμηνον.

(Ή παρ. 1 τίθεται ώς έτροποποιήθη ύπό των παρ. 1 καί 
2 τοϋ άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11 12.6.57).

2. Προς διορισμόν ίατροϋ κατά τήν παράγρ. 1 τοϋ παρόν
τος άπαιτεΐται όπως ούτος πληροί τάς κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Να κέκτηται πτυχίον ’Ιατρικής Σχολής Ελληνικού 
Πανεπιστημίου ή ξένου όμοταγοϋς ώς και άδειαν ασκήσεως 
τοϋ ιατρικού επαγγέλματος έν Έλλάδι προκειμενου δε περί 
οδοντιάτρων, πτυχίον ’Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστη- 
μίου.

β) Χά είναι "Ελλην ύττήκοος ή τό γένος.
«γ)Νά έχη ηλικίαν ούχί άνωτέραν των 45 ετών, πλήν αν 

δι’ άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ι.Κ.Α. έπιτραπή ή μή τήρησις 
τής προϋποθέσεως ταύτης ώς καθιστώσης έν δεδομένη περι- 
πτώσει άνέφικτον ή ύπηρεσιακώς άσύμφορον τήν κάλυψιν 
υπηρεσιακών αναγκών, ότε επιτρέπεται ό διορισμός και 
ιατρών μή ΰπερβάντων τό 60όν έτος τής ήλικίας των».

(Ή προϋπόθεσις γ'—είθετατώς άντικατεστάθη διά τής 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

δ) Νά μή έχη στερηθή τών πολιτικών του δικαιωμάτων 
δυνάμει δικαστικής άποφάσεως. ’Αποκλείονται ώσαύτως 
οί δυνάμει οριστικού βουλεύματος παραπεμφθέντες εις δίκην 
επί άδικήματι συνεπαγομένω στέρησιν πολιτικών δικαιω
μάτων.

(Τίθεται ώς έτροποποιήθη υπό τοϋ άρθρου 2 παρ. 1
Β.Δ. 246/22.7.58).

«ε) Νά μή έχη άπομακρυνθή τής δημοσίας υπηρεσίας ή 
τής υπηρεσίας τοϋ 'Ιδρύματος ή άλλων ’Οργανισμών δη
μοσίου δικαίου δι’ αιτίαν άντιβαίνουσαν εις τήν υπαλληλικήν 
τιμήν κατά τήν κρίσιν τοϋ άρμοδίου προς πρόσληψιν οργάνου».

(Ή πρθϋπόθεσις ε' τίθεται ώς διεμορφώθη ΰπό τής παρ. 4 
άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

στ) (Άπηλείφθη ύπό παρ. 5 άρθρου 1 Β.Δ. 11/12.6.57).
ζ) Χά είναι άνεπιλήπτου επαγγελματικής διαγωγής. 

Παραπτώματα τοϋ ιατρού, δι’ ά τυχόν έπεβλήθησαν αύτώ 
πειθαρχικαι ποιναί έκτιμώνται ώς προς τήν βαρύτητα αύτών 
ύπό τής αυτής ώς προηγουμένως έπιτροπής.

η) Χά άπολαύη ψυχικής καί σωματικής υγείας, βεβαιου- 
μένης παρά υγειονομικής έπιτροπής οριζόμενης ύπό τοϋ 
'Ιδρύματος.

«θ) Νά άσκή τό έπάγγελμα του άπό πενταετίας τούλά- 
χιστον, έπί δέ ίατροϋ είδικότητος νά κέκτηται καί άδειαν 
άσκήσεως τής είδικότητος ταύτης».

(Ή προϋπόθεσις θ' τίθεται ώς διειεορφώθη ύπό τής παρ.
6 άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

ι) (Άπηλείφθη ύπό παρ. 7 άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11/12.6.
1957).

Άρθρον 3.

Μονιμοποίησις ιατρών—θεραπευτών.

«1. Οί διοριζόμενοι εις όργανικάς θέσεις μονίμων θε
ραπευτών ιατροί λογίζονται κατά τό πρώτον άπό τοϋ διο
ρισμού των έτος ώς δόκιμοι, τής μονιμοποιήσεώς των 
συντελουμένης μετά πάροδον έτους άπό τοϋ διορισμού αύτών 
μετ’ άπόφασιν τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοϋ 'Ιδρύ
ματος καί έκτίμησιν τής κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους 
ύπηρεσιακής αύτών δράσεως βάσει τών περί ταύτης συν- 
τασσομένων έκάστοτε έκθέσεων ώς καί τών ειδικών τοιού- 
των έν σχέσει προς τήν μονιμοποίησίν των ή μή».

(Τό έδάφιον τίθεται ώς διεμορφώθη ύπό τής παρ. 10 τοϋ 
άρθρου 1 Β.Δ. άπό 11/12.6.57 καί τής παρ. 3 τοϋ άρθοου 
Ι.Β.Δ. άπό 24.6./22.7.5S).

’Επί τών δοκίμων ιατρών θεραπευτών, ισχύουν κατά τον 
χρόνον τής δοκιμασίας αύτών, πάσαι αί περί μονίμων 
ιατρών θεραπευτών διατάξεις.

«2. Έν περιπτώσει άποφάσεως περί μή μονιμοποιήσεώς 
δοκίμου τινός, ούτος απολύεται, τής ύπαλληλικής σχέσεως 
λυομένης άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως ταύτης. 
Οί ούτως απολυόμενοι δικαιούνται άποζημιώσεως ίσης προς 
τάς άποδοχάς ενός μηνάς».

( Ή παρ. 2 τίθεται ώς διεαοοφώθη ύπό τής παρ. 11 τοϋ 
άρθρου Ι.Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

3. Παρερχομένου άπράκτου έξαμήνου άπό τής συμπλη- 
ρώσεως έτους άπό τοϋ διορισμοϋ ίατροϋ θεραπευτοϋ εις 
τινα τών έν άρθρω 2 παρ. 1 τοϋ παρόντος μονίμων οργανικών 
θέσεων, ούτος λογίζεται αυτοδικαίως μονιμοποιηθείς.

Άρθρον 4.

«Οί 'Υγειονομικοί Διευθυνταί, οί Έλεγκταί ’Ιατροί καί 
οί μόνιμοι θεραπευταί ’Ιατροί, ώς καί οί κατά τήν παρ. 5 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος μονιμοποιούμενοι Διευθυνταί 
Τμημάτων καί έπιμεληταί κλινικών τοϋ Ι.Κ.Α. είναι μόνιμοι 
ύπάλλήλοΤτόΰ 'Ιδρύματος.

■ «Οί μόνιμοι ιατροί τοϋ 'Ιδρύματος έφ’ όσον είναι ήσφα- 
λισμένοι παρ’ αύτώ διά τον κλάδον παροχών είς είδος, νοση
λεύονται δαπάναις τοϋ ,'Ιδρύματος εις δημόσια, δημοτικά 
θεραπευτήρια ή τοιαϋτα κοινωφελών 'Ιδρυμάτων μεθ’ ών 
τό "Ιδρυμα συνήψε σχετεκάς συμβάσεις ώς καί εις συμβε- 
βλημένας ίδιωτικάς κλινικάς όριζομένας, δι’ άποφάσεως τοϋ 
Διοικητοϋ είς κλίνην τής Α' θέσεως. Κατά τά λοιπά ίσχύου- 
σιν αί περί νοσηλείας τών τακτικών διοικητικών ύπαλλήλων 
τοϋ Ι.Κ.Α διατάξεις».

(Ή τελευταία διάταξις τίθεται ώς προσετέθη διά τοϋ 
άρθρου μόνου τοϋ Β.Δ. 31/1963 (ΦΕΚ, 3/15.1.63). ··.·

Άρθρον 5. . - . - '' μ

«1. Οί μόνιμοι καί έπί συμβάσει θεραπευταί Ιατροί τοϋ 
'Ιδρύματος, δύναται νά μετατίθενται τή αιτήσει των, δι’ 
άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ, έκ τοϋ παρ’ ω ύπηρετοϋν ύπο- 
καταστήματος είς έτερον καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί 
ύπηρεσιακάί άνάγκαε έπιτρέπουν τοΰτο».

. (' Η παρ. 1 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου μόνου
τοϋ Π.Δ. 345/1974 (ΦΕΚ. 130/74).

2. Έφ’ όσον αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι έπιβάλλουσι τήν
χρησιμοποίησιν έλεγκτοϋ ή θεραπευτοϋ ίατροϋ μονίμου 
ή έπί συμβάσει εις ασφαλιστικήν περιοχήν διάφορον έκείνης 
παρ’ ή ύπηρετεΐ, έπιτρέπεται ή μετακίνησίς του έπί δύο 
τό πολύ μήνας καθ’ έκαστον ήμερολογιακόν έτος, τή συγκατα- 
θέσει του δέ καί έπί χρόνον μακρότερον. Οί ούτω μετακι
νούμενοι δικαιούνται κατά τήν διάρκειαν της τοιαύτης μετα- 
κινήσεώς των τών είς τούς άνωτέρους Διοικητικούς 'Υπαλ
λήλους καταβαλλομένων έξόδων. * .

(Ή παρ. 2 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου.2 
τοϋ Β.Δ. 453/62 ΦΕΚ. 109/1962).

3. Είς τούς μονίμους καί τούς έπί συμβάσει ίατρούς
θεραπευτάς άπασχολουμένους είς τά ίδια αύτών ιατρεία 
ή έργ2ττήρια ϊύνατα: νά παρέχηται ϊι’ άποςάτεως τοΰ Διοιχη- 
τιϋ τού LK.A. πρόιδετες άποζημίωτ.ς μή άτοτελιϋεα μισδόν, 
προς άποκατάστασιν δαπανών τών έκ τής χρήσεως ύλικοΰ, 
έπιδεσμικοϋ ή άλλου ή φθοράς μηχανημάτων καί έργαλείων 
ή ένοικίου ή μισθών προσωπικού κ.λ.π. συνισταμένης είς 
ποσοστόν έπί τοΰ βασικού μισθού ίατροϋ θεραπευτοϋ πλήρους 
άπασχολήσεως μέχρι 35%. _ __

Πλέον τής ώς άνω άποζημιώσεως είς τούς άπασχολουμέ- 
νους έν ίδίω έργαστηρίω άκτινολόγους ίατρούς χορηγούνται 
τά άναγκαιοϋντα ΦΙΛΜΣ καί φάρμακα ή άποδίδεταί τό 
άντίτιμον τής προμήθειας αύτών ύπό τοΰ ίατροϋ.

(Ή παρ. 3 τίθεται ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου Ι.τοϋ
Β.Δ. 819/61 (ΦΕΚ. 209/61). . .. -



"Αρθρον 6.
Πειθαρχικοί διατάξεις.

«Πειθαρχικόν παράπτωμα των μονίμων ιατρών θερα
πευτών άποτελεΐ πάσα υπαίτιος παράβασις ή παραμέλησις 
τών διά νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, υπηρεσιακών ο
δηγιών ή άλλως πως νομίμως άνατεθειμένων εις τά υγειονο
μικά όργανα τοϋ 'Ιδρύματος καθηκόντων και ιδία ή απρο
θυμία ή βραδύτης περί την περίθαλψιν τών άσθενών ή κακή 
συμπεριφορά έναντι τούτων καί τών ήσφαλισμένων έν γένει 
ή άρνησις παροχής τών υπηρεσιών των ή χορήγησις παροχών 
κατά παράβασιν τών διατεταγμένων, ώς καί τών κανόνων 
περί οικονομικής διαθέσεως τών μέσων τοϋ 'Ιδρύματος ή 
άνάρμοστος, έκτος υπηρεσίας, συμπεριφορά».

(Τίθεται ώς έτροποποιήθη υπό τής παρ. 5 άρθρου 1 Β.Δ. 
άπό 24.6/22.7.58).

(Τό β' έδάφιον άπηλείφθη υπό τής παρ. 14 άρθρου 1 Β.Δ. 
11/12-6-57).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Αρθρον 7.
«1. "Απασαι αί διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου Α' (άρθρα 2-6) 

εφαρμόζονται έπί τών μονίμων ιατρών θεραπευτών, μερικής 
άπασχολήσεως, πλήν τής περιπτώσεως ιβ' τής παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 2;--........—·-------- ;-------- -------------- — -------------------- ;—

2. Πλήρης άπασχόλησις ίατροΰ θεραπευτοΰ διά τήν έ- 
φαρμογήν τοϋ παρόντος Διατάγματος είναι ή άπασχόλησις :

α) Ίατροΰ οίασδήποτε ειδικότητος άπασχολουμένου έν 
ίατρείω τοΰΙ.Κ.Αή δεχομένου εις τό ίδιον αΰτοΰ Ίπτρεΐον 
έπί 4,1/2 ώρας ήμερησίως καί έπί άριθμόν ήμερών μη αίως, 
ίσον προς τάς έργασίμους ήμέρας, άνεξαρτήτως τοϋ άν ή άπα- 
σχόλησις λαμβάνη χώραν εις έργασίμους ή μή ήμέρας.

β) Ίατροΰ παθολόγου ή γενικής ιατρικής ή παιδιάτρου, 
άναλαμβάνοντος τήν ιατρικήν περίθαλψιν (έν ίατρείω ή κατ’ 
οίκον τοϋ άσθενοϋς), δικαιούχων τοιαύτης περιθάλψεως πλει- 
όνων τών 2.000 καί μή ύπερβαινόντων τούς 3.000 κατά τά 
είδικώτερον δι* άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Ι.Κ.Α, οριζόμενα κατά περιοχάς, άναλόγως τής .πυκνότητας 
τής έν αύταΐς κατοικίας τών δικαιούχων καί τής νοσηρότητος 
αυτών.

γ) Ίατροΰ έτέρας ειδικότητος άναλαμβάνοντος τήν ιατρι
κήν περίθαλψιν τής ειδικότητος του (έν ίατρείω καί, ένδε- 
χομένως, κατ’ οίκον τοϋ άσθενοϋς) άριθμοϋ δικαιούχων τοι
αύτης περιθάλψεως όριζομένου δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικη- 
τικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ι.Κ.Α. βάσει τής σχέσεως άνάγκης Ι
ατρού έκάστης ειδικότητος προς τήν τοιαύτην κατά τήν προ- 
ηγουμένην παράγραφον θεράποντος ίατροΰ παθολόγου ή γε
νικής ιατρικής ή παιδιάτρου.

δ) Έπί άναλήψεως παρ’ ιατρών παθολόγων ή γενικής ια
τρικής άποκλειστικώς τής έν ίατρείω περιθάλψεως ή άπο- 
κλειστικώς τής κατ’ οίκον τοιαύτης νοείται πλήρης ή άπα- 
σχόλησις τόσων συνολικώς ιατρών έκατέρων τών κατηγο
ριών, όσοι θά άπητοϋντο κατά τήν περίπτωσιν β' τής παρού- 
σης παραγράφου διά τήν άνάληψιν τής έν ίατρείω άμα καί 
κατ’ οίκον περιθάλψεως τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών δικαιού
χων.

‘Η παροϋσα περίπτωσις έν συνδυασμώ προς τήν περίπτω- 
σιν γ' άποτελεΐ γνώμονα καί διά τήν στάθμισιν τών άναγκών 
εις ιατρούς τής περιπτώσεως α' τής παρούσης παραγράφου.

Προς καθορισμόν τοϋ άρθρου τών δικαιουμένων ιατρικής 
περιθάλψεως προσώπων, ή έξυπηρέτησις τών όποιων συνι- 
στα, κατά τά έν περιπτ. β'-δ’ οριζόμενα, πλήρη άπασχόλησιν 
ίατροΰ, λαμβάνεται ΰπ’ οψιν ή ΰποχρέωσις τούτου όπως 
“αρεχΤ5 τάς υπηρεσίας του καθ’ άπάσας τάς ήμέρας. έργασί
μους καί μή, προκειμένου δέ περί έπισκέψεων κατ’ οίκον 
τοϋ ασθενούς οποτεδήποτε ήθελεν άπαιτηθή προς παροχήν άρ
τιας ιατρικής περιθάλψεως.

3. Μερική άπασχόλησις ιατρού θεραπευτοΰ διά τήν έφαρ 
μογήν τοϋ παρόντος είναι ή άπασχόλησις τοϋ ίατροΰ ΰπ 
τάς έν περιπτ. α'-δ' τής παρ. 2 τοϋ παρόντος διακρίσεις έπ 

-χρόνον έλάσσονα ή προς έξυπηρέτησιν άριθμοϋ δικαιούχε»· 
ιατρικής περιθάλψεως έλάσσονος τοϋ συνεπαγομένου πλήρ: 
άπασχόλησιν κατά τήν έννοιαν τής προηγουμένης παρ. ^ 
τοϋ παρόντος.

Διά τής συνιστώσης τήν έν έκάστη περιπτώσει οργανική 
θέσιν μονίμου θεραπευτοΰ ίατροΰ μερικής άπασχολήσεως 
πράξεως, ορίζεται τό κλάσμα τής πλήρους άπασχολήσεως 
δι’ 0 συνιστάται ή θέσις εις τά 3/4 τό 1/2 ή τά 3/8 τής τοιαύ 
της άπασχολήσεως, άναλόγως τής έκτάσεως τών ύφιστα 
μένων έν έκάστη περιπτώσει άναγκών άπασχολήσεως ίατροΰ

4. *0 άριθμός τών δικαιούχων ιατρικής περιθάλψεως προσώ 
πων έν έκάστη περιοχή ό λαμβανόμενος ΰπ’ όψιν διά τή 
έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου καθορίζεται δι’ άποφάσεω 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ι.Κ.Α. Αί άποφάσεις αύτα 
δεν δύνανται νά τροποποιηθούν είμή μόνον έν περιπτώσε 

. σοβαρών αύξομειώσεων τοϋ πραγματικού άριθμοϋ τών κατ< 
τ’ άνωτέρω δικαιούχων καί πάντως ούχί πρδ τής παρόδο' 
πενταετίας άπό τής έκδόσεως τής τελευταίας περί έκάστη 
περιοχής άποφάσεως.

5. Εις τούς μονίμους θεραπευτάς ιατρούς γενικής ιατρικής 
παθολόγους καί παιδιάτρους, άσχέτως τής οργανικής θέσεως 
ήν κατέχουσι (κατ’οίκον ή έν ίατρείω), δύναται νά άνατεθ

__ύπό τοϋΔιοικητοϋμχναλόγως τών έκάστοτε υπηρεσιακών άνα
γκών καί πρός πληρεστέραν έξυ7τηρέτησιν τών ήσφαλισμέ 
νων, υπηρεσία είτε άποκλειστικώς κατ’ οίκον ή έν ίατρείι 
τοϋ Ιδρύματος ή έν ίδίω αυτών ίατρείω είτε καί μικτή τοιαύ 
τη. Διά τής αυτής άποφάσεως δύνανται νά καθορίζωνται κ: 
αί ώραι τής υποχρεωτικής παραμονής τοϋ ιατρού έν τώ ίδίι 
αΰτοΰ ίατρείω.

Προκειμένου περί τών κατά τήν δημοσίευσιν τού παρό\ 
τος ύπηρετούντων μονίμων θεραπευτών ιατρών αί διατάξει 
τοϋ προηγουμένου έδαφίου δεν έχουσιν έφαρμογήν, έφ’ όσο 
ούτοι, έντός τασσομένης ύπό τοϋ Διεικητοϋ τοϋ Ι.Κ.Α πρε 
Οεσμίας, ήθελον δηλώσει ότι δεν άποδέχονται τήν τοιαύττ 
άπασχόλησιν.

Έν τή περιπτώσει τής κατά τ’ άνωτέρω άπα σχολή σε ο 
τοϋ ίατροΰ, άποκλειστικώς ή μερικώς, έν ίδίω αύτοϋ ίατρεί 
αί ώραι τής υποχρεωτικής έργασίας αύτοϋ δεν δύνανται ν 
ύπερβώσι τάς εις άς ό μισθός του άναλογεΐ ώρας ύποχρεωτ 
κής άπασχολήσεως ήμερησίως έπιτρεπομένης καί τής άδι: 
κρίτως ώρας παροχής ΰπ’ αύτοϋ περιθάλψεως κατά τά ί 

παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα».
(Ή παρ. 5 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ Β.Δ. 608/C 
(ΦΕΚ. 136/60).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
'Υγειονομικοί Διευθυνταί — Έλεγκταί Ιατροί.

"Αρθρον 8.

1. Τό Υγειονομικόν προσωπικόν διοικήσεως καί έλέγχι 
διαβαθμίζεται ώς άκολούθως:

α) Υγειονομικός Διευθυντής.
β) Ελεγκτής Ιατρός Α' τάξεως.
γ) ’Ελεγκτής Ιατρός Β' τάξεως.
δ) Ελεγκτής Ιατρός Γ' τάξεως.
2. Εις τον βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ ιατρού Γ' τάξεως μετ 

τάσσονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλί 
τοϋ Ι.Κ.Α. μόνιμοι θεραπευταί ιατροί πλήρους ή μερικής άπ 
σχολήσεως έχοντες συμπεπληρωμένην ΙΟετή τούλάχιστ 
άσκησιν τοϋ επαγγέλματος των καί ύπηρετοΰντες άπό 5ετί 
τούλάχιστον παρά τώ Ίδρύματι.

Εις τόν βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ Β' τάξεως προάγονται 
λεγκταί Γ' τάξεως μετά τριετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν έν ', 
βαθμώ τούτω. Εις τόν βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ Α' τάξεως πρ



5 —

άγονται έλεγκταί Β' τάξεως μετά τριετή εύδόκιμον υπηρεσίαν 
έν τω βαθμω τούτω. Είς τον βαθμόν τοΰ ‘Υγειονομικού Λιευ- 
θυντού — ροάγονται δι’ άποφάσεως τοΰ Υπηρεσιακοί» Συμ
βουλίου έ> εγκταί Λ' τάξεως μετά τριετή εύδόκιμον υπηρε
σίαν έν τω βαθμω τούτω καί έφ’ όσον, είς έκάστην των άνω- 
τέρω περιπτωοεων, ΰφίοταιται κε'.αί όργα'.ικαί θέσεις εις 
τούς ά-ωτέρω βαθμούς.

Οί προαγόρενοι εις τον βαθμόν τοΰ 'Υγειονομικού Διευ- 
C’-'.τοϋ δέον >.ά είναι ιατροί γενικής ιατρικής ή νά κέκτηνται 
ειδικότητα παθολόγου, ίγ.εΐ'.ολόγου, χειρουργού ή έτέραν 
ειδικότητα, ά'.αλόγο,ς ιών έκάστοτε υπηρεσιακών άναγκών 
καί άρτίαν διοικητικήν ικανότητα καί πείραν άποδεικνυομε- 
νην έκ τής διοικήοεως άςιολόγου υγειονομικής μονάδος καί 
τών έν τοϊς φακέλλοις αύτών υπηρεσιακών εκθέσεων».

(Τό άρθρον 8 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοΰ άοθρου 3 
Β.Δ. άπό 11/12-6-57).

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Λ'.
Κοιναί διατάξεις.

“Αρθρον 9.
_«1 . 'Ο βασικός, μηνιαίο ς μιοθ,ός τών .υγειονομικών Διευθυν
τών ορίζεται εις δραχμάς 5.2C0, τών ελεγκτών ιατρών Α' 
τάξεως, εις δραχμάς 4.6C0, τών ελεγκτών Β' τάξεως εις 
δραχμάς 4.200, τών ελεγκτών Γ' τάξεως εις δραχμάς 3.800 
καί τών μονίμων θεραπευτών ιατρών εις δραχμάς 3.200. :Ό 
βασικός μηνιαίος μισθός τών περί ών τό δεύτερον έδάφιον 
τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος Διευθυντών τμη
μάτων τών κλινικών τοΰ Ι.Κ.Α{όρίζεται ΐσος προς τον βασι
κόν μΐϊ-ίόν Υγειονομικού Διευίυντοϋ, τών Επιμελητών τού 
αύτού έίασίου ίτος προς τον δασικόν μυ-Sov ελεγκτού γ' τά- 
ςεως καί τών εσωτερικών ίοη-δών ίσος προς τά 2/3 τού βασι
κού μισΔού ιατρού -ίεραπεοτού πέραν τής παρεχόμενης αύτοίς 
τροςής καί κατοικίας.

'Ο βασικός μηνιαίος μισθός τών ύπηρετούντων κατά την 
δημοσίευσιν τοΰ παρόντος έπί βαθμω 'Υγειονομικού Διευ- 
θυντού ιατρών 'Υποκαταστημάτων ορίζεται ίσος προς τον 
βασικόν μιοθόν ελεγκτού α' τάξεο;ς».

(Ή τίαρ. 1 τού άρθρου - 9 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά 
τής παρ. 1 τού άρθρου 4 Β.Δ. 11/12-6-57).

2. Οί άνωτέρω μισθοί προσαυξάνονται λόγω πολυετούς 
υπηρεσίας κατά τάς περί υπαλληλικού προσωπικού τού 'Ι
δρύματος ΐσχυούσας διατάξεις.

«3. Εις τούς έλεγκτάς καί τούς μονίμους θεραπευτάς ια
τρούς τού Ιδρύματος ώς καί εις τούς έπιθεωρητάς καί εσω
τερικούς βοηθούς τής τελευταίας περιόδου τής παρ. 1 τού 
παρόντος παρέχεται επίδομα εύδοκίμου παραμονής εις τον 
βαθμόν των ή έξαντλήσεως ιεραρχίας έκ 10 % έπί τού βασι-

ιατρούς καί εις τό κατά τ’ άνωτέρω έπιστημονικόν προσωπι
κόν κλινικών τού Ι.Κ.Α. Εις τούς υγειονομικούς διευθυντάς 
καί είς τούς διευθυντάς τμημάτων, περί ών τό β έδάφιον της 
παρ. 5 τού άρθρου 12 τού παρόντος, παρέχεται έπίδομα έ- 
ςαντλήσεως ιεραρχίας κατά τάς ΐσχυούσας διά τούς λοιπούς 
υπαλλήλους τοΰ ΙΚΑ διατάξεις».

('Η παο. 3 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τής παρ. 2 τού 
άρθρου 4 Β.Δ. άπό 11/12-6-57).

«4. Εις τους Προϊσταμένους 'Υγειονομικών Διευθύνσεων, 
ε·? τουζ βοηθούς αύτών, είς τούς προϊσταμένους 'Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ως καί είς τούς Προϊσταμένους τμημάτων 'Υ

γειονομικών Διευθύνσεων 'Υποκαταστημάτων καί είς τούς 
Προϊσταμένους 'Υγειονομικών μονάδων (’Ιατρεία, κεντρικά 
εργαστήρια ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης κλινικαί 
Ι.Κ.Α, Σταθμοί πρώτων βοηθειών κλπ) ύγειονομικούς Διευ- 
Ουντάς, έλεγκτάς ή μονίμους θεραπευτάς ιατρούς παρέχεται 
οι αποφασεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΙΚΑ πρό- 
°^ε“θς άποζημίωσις μέχρι 30 % έπί τού βασικού μισθού των, 
ε'·ζ δε τούς Διευθυντάς Τμημάτων Κλινικών τοΰ Ιδρύματος

τής παρ. 5 τού άρθρου 12 τού παρόντος μέχρι 100% έπι 
τού βασικού μισθού των καί εις τούς έπιμελητάς αύτών μέ
χρι 30 % έπ’ αύτού.

ιιΕις τούς άπασχολουμένους είτε άποκλειστικώς είτε έν 
μέρει είς την κατ’ οίκον περίθαλψην μονίμους θεραπευτάς, 
ιατρούς, ώς καί τούς άσκούντας έλεγχον κατ’ οίκον, έν ια
τρείο», έν έργαστηρίω, έν θεραπευτήριο» πάσης φύσεως ή έπι- 
θεώρησιν είς τούς τοιούτους σχηματισμούς έλεγκτάς ή μο
νίμους θεραπευτάς ιατρούς παρέχεται κατά τά άνωτέρω άνευ 
άποδόσεως λογαριασμού πρόσθετος άποζημίωσις μέχρι 
10 % έπί τού βασικού μισθού των, λόγω έξόδων κινήσεως, 
ήτις δύναται νά αύξάνηται, προκειμένου μέν περί θεραπευτοΰ 
μέχρι 25 %, προκειμένου δέ περί έλεγκτών μέχρι 20 %, έφ’ 
όσον ούτοι χρησιμοποιούσι μετ’ έγκριση/ άποδεδειγμένως 
προς έκτέλεσιν τής τοιαύτης ύπηρεσίας των ίδιον μεταφορι
κόν μέσον.

Αί άνωτέρω άποζημιώσεις δεν άποτελούν μισθόν».
(Ή δευτέρα περίοδος τής παρ. 4 τίθεται ώς άντικατεστάθη 

διά τού Β.Δ. 60S/60 ΦΕΚ 136/60).
«5. Είς μονίμους θεραπευτάς ιατρούς άπασχολουμέ

νους είς περιοχήν, έν ή δεν έδρεύει ύπηρεσία τού 'Ιδρύματος, 
κειμ'ένην όμως έντός άσφαλιστικής περιοχής τούτου, έφ’ ό
σον ούτοι διαθέτουν διά την υπηρεσίαν ταύτην χρόνον μα- 
κρότερον τής διάρκειας τής κατά τό άρθρον 7 παρ. 2 τού πα
ρόντος πλήρους άπασχολήσεως παρέχεται δι’ άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ι.Κ.Α άνάλογος πρόσθετος 
άποζημίωσις μέχρις 100 % έπί τού βασικού μισθού των.

Είς μονίμους θεραπευτάς ιατρούς ύπηρετούντας είς άσφα- 
λιστικήν περιοχήν έτέραν έκείνης, παρ’ ή είναι έγκατεστημέ- 
νοι, λόγω έλλείψεως έν τή περιοχή ταύτη ιατρών τής άντι- 
στοίχου είδικότητος, κρινομένων κατά τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος ώς καταλλήλων καί άποδεχομένων νά προσφέρωσι 
τάς ύπηρεσίας των είς τό Ι.Κ.Α κατά τάς διατάξεις τού παρόν
τος, παρέχεται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Ι.Κ.Α. πρόσθετος άποζημίωσις μέχρι 50% έπί τού βασικού 
μισθού των. Αί άσφαλιστικαί περιοχαί ’Αθηνών καί Πειραιώς 
θεωρούνται ώς ενιαία άσφολιστική περιοχή" διά την έφαρμο- 
γήν τής παρούσης». ~ /

(Αί παρ. 4 καί 5 τίθενται ώς άντικατεστάθη σαν καί διά 
τής παρ. 3 άρθρ. 4 Β.Δ. άπό 11/12-6-57 καί έτροποποιήθη- 
σαν υπό παρ. 7 άρθρου μόνου Β.Δ. άπό 24.6/22-7-58).

6. Είς τούς άσχολουμένους έντός τών άκτη/ολογικών έρ- 
γαστηρίων μονίμους θεραπευτάς Ιατρούς παρέχεται έπίδομα 
(ακτινοβολίας κατά την διάταξιν τής παρ. 2 τού άρθρου 11
τού Ν.Δ. 3083/1954.

«Τό έπίδομα τούτο καταβάλλεται καί κατά τόν χρόνον 
τών μετ’ άποδο/ών άναρρωτικών άδειών τών δικαιούχων, 
έφ’ όσον κατά γνωμάτευση/ τής άρμοδίας ύγειον. ’Επιτροπής 
ή νόσος ή ή πάθησις δι’ ήν έχορηγήθη άναρρωτική άδεια 
δύναται νά άποδσθή είς τήν έν τώ θαλάμω τών άκτινολογικών 
μηχανημάτων έργασίαν τού Ιατρού, ώς έπίσης καί είς ήν περί
πτωση» κρίνεται ύπό τής αύτής Έπιτροττής καί διά τόν αύ- 
τόν λόγον έπιβεβλημένη ή προσωρινή άπασχόλησις τοΰ ια
τρού έκτος τών άκτινολογικών θαλάμων. 'Ωσαύτως τό ο»ς 
άνω έπίδομα καταβάλλεται καί κατά τήν διάρκειαν τών ά
δειών άκτινοβολίας».

(Τό δεύτερον έδάφιον τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τού
Β.Δ. 608/60 ΦΕΚ. 136/60)

7. Μόνιμοι θεραπευταί ιατροί μετατασσόμενοι είς έλεγ
κτάς .ή έλεγκταί ιατροί προαγόμενοι είς άνώτερον βαθμόν 
διατηρούσι τάς άποδοχάς των έφ’ όσον αύται μετά τών έν παρ. 
2 καί 3 τού παρόντος άρθρου προσαυξήσεων καί έπιδομάτων, 
ύπερβαίνουσι τόν μισθόν τής θέσεως ή τού βαθμού είς ήν 
μετατάσσονται ή είς 0ν προάγονται, μέχρις ού αί άποδοχαι 
τής νεωτέρας θέσεως ή βαθμού, συνυπολογιζομένων καί τών 
άνωτέρω προσαυξήσεων καί έπιδομάτων, ύπερβώσι ταυτας.

«8. 'Οσάκις αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι, έπιβάλλουν πρό
σθετον άπασχόλησιν μονίμων θεραπευτών ιατρών πέραν τής



ύπό τών διατάξέών τοϋ άρθρου 7 τού παρόντος καθοριζομέ- 
νης τοιαύτης, δύναται St’ άποφάσεως τοϋ Διοικητοΰ νά έπι- 
τραπή αύτη επί τή καταβολή άποζημιώσεως ίσης προς τό 
1J4 τοϋ 1/25 τοϋ μηνιαίου βασικού μισθού, άνευ επιδόματος 
ή προσαυξήσεώς τίνος, μονίμου ίατροϋ - Οεραπευτοϋ πλήρους 
άπασχολήσεως δι’ έκάστην ώραν τοιαύτης άπασχολήσεως.

Εις περίπτωσιν άναπληρώσεως άπουσιάζοντος Ιατροϋ 
καταβάλλεται άποζημίωσις έκ ποσοστοϋ μέχρι 25 % έπί 
τοϋ ώς άνω βασικοϋ μισθοϋ άναλόγως τοϋ χρονου απασχο- 
λήσεως».

('Η παρ. 8 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ Β.Δ. 608/ 
60 ΦΕΚ. 136/60). * .

9. Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 'Ι
δρύματος δύναται νά παρέχηται εις τούς μονίμους θεραπευτας 
ιατρούς ένίων ειδικοτήτων (άναισθιολόγοι, ορθοπεδικοί, 
οφθαλμίατροι, χειρουργοί κλπ) καί άναλόγως των υπηρεσια
κών αναγκών, ειδικόν επίδομα μέχρι 15 % έπί τοϋ βασικοϋ 
μισθοϋ των. -

«10. 'Ως πρός τήν έναρξιν καί λήξιν της άξιώσεως 
τοϋ μισθοϋ τών έν γένει μονίμων ιατρών τοϋ 'Ιδρύματος καί 
ώς πρός τον χρόνον καταβολής αύτοϋ καί τών δώρων έπί 
ταΐς έορταΐς τών Χριστουγέννων καί τοϋ Πάσχα, ίσχύουσι 
αί άφορώσαι τούς μονίμους υπαλλήλους τοϋ 'Ιδρύματος δια
τάξεις».

' (Τίθεταιώς έτροποποιήθη ύπό παρ. 8 άρθρου μόνου Β.Δ. 
άπό 24.6/22-7-58). ----------------------

«11. Τά έν παρ. 4, 5, 6 κ,αι 9 έπιδόματα καί πρόσθετοι 
άποζημιώσεις καταβάλλονται καί κατά τον χρόνον τής κανο
νικής άδείας μετ’ αποδοχών τοϋ δικαιούχου μέχρις ενός μη- 
νός έτησίως.

> 12. Συντρεχουσών τών προϋποθέσεων καταβολής πλειό-
νων τοϋ ενός τών έν παρ. 4, 5, 6 καί 9 έπιδομάτων ή προσθέ- 

„■ των άποζημιώσεων εις τό αύτό πρόσωπον, καταβάλλεται μό
νον ή ύψηλοτέρα έξ αύτών, πέραν δέ ταύτης ή έν παρ". 4 τοϋ 
παρόντος άρθρου πρόσθετος άποζημίωσις λόγω έξόδων κινή- 
σεως καί ή συνεπεία τής χρησιμοποιήσεως ίδιου μεταφορικού 
μέσου προσαύξησις ταύτης, έφ’ όσον συντρέχει περίπτωσις 
καταβολής τούτων.

13. Ό βασικός μηνιαίος μισθός τών μονίμων θεραπευτών 
ιατρών μερικής άπασχολήσεως καθορίζεται άναλόγως τής 
οργανικής θέσεως, εις ήν έκαστος τούτων υπηρετεί εις δρα- 
χμάς 2.400 προκειμένου περί τών ύπηρετούντων είς οργα- 
νικάς θέσεις 3/4 πλήρους άπασχολήσεως, είς δραχμάς 1.600 
προκειμένου περί τών ύπηρετούντων είς όργανικάς θέσεις 
1/2 πλήρους άπασχολήσεως καί είς δραχμάς 1.200 προκειμέ
νου περί τών ύπηρετούντων είς όργανικάς θέσεις 3/8 πλή
ρους άπασχολήσεως.

14. Αί παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 καί 10 τοϋ παρόντος άρ
θρου έφαρμόζονται καί έπί τών μονίμων θεραπευτών ιατρών 
μερικής άπασχολήσεως.

15. Είς ιατρούς άπασχολουμένους είς Σταθμούς Πρώτων
Βοηθειών παρέχεται δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμ- , 
βουλίου τοϋ Ι.Κ.Α. κατά παρέκκλισιν τής παρ. 8 τοϋ παρόν
τος άρθρου άποζημίωσις διά τήν πλέον τής πλήρους κατά 
το αρθρον 7 παρ. 3 τοϋ παρόντος άπασχόλησίν των συνιστα- 
μενη είς ποσοστόν έπί τοϋ βασικοϋ μισθοϋ των άντίστοι/ον 
πρός την διάρκειαν τής έπί πλέον άπασχολήσεως έν σχέσει 
πρός την διάρκειαν τής κατά τ’ άνωτέρω πλήρους άπασχο
λήσεως. . " .

Έφ’ όσον ή άπασχόλησις τών άνωτέρω ιατρών παρέχεται 
κατά τάς νυκτερινάς ώρας, νοουμένων ώς τοιούτων τών 
ώρών άπό τής 22ας μέχρι τής 6ης ώρας τής επομένης παρέ
χεται προσαύξησις κατά 25 % τών άναλογουσών είς τάς 
ώρας ταυτας αποδοχών των ύπό τήν έννοιαν τοϋ προηγου
μένου έδαφίου ή τής κατά τό έδάφιον τοϋτο άποζημιώσεως 
δι’ έπί πλέον τής πλήρους άπασχόλησίν.

( τους ανωτέρω ιατρούς, έφ’ όσον άπασχολοϋνται κατά 
τάς Κυριακάς καί ήμέρας άργίας παρέχεται ώσαύτως προσ

αύξησες έκ ποσοστού /5% επι των ων --------
δοχών των δε’ έκάστην ώραν άπασχολήσεως.

(Τό τρίτον έδάφιον τίθεται ώς προσετέθη διά τοϋ Β.Δ.
121/64Τ

16. Ούδεμία πρόσθετος άμοιβή καταβάλλεται είς τό 
πάσης φύσεως κύριον ύγειονομικόν προσωπικόν τό άπασχο- 
λούμενον ώς έκ τής φύσεως τών καθηκόντων του (’Ιατροί 
κλινικών, ιατροί παρέχοντες περίθαλψιν κατ’ οίκον τοϋ 
άσθενοϋς κ.λπ.) κατά τάς μή έργασίμους ήμέρας καί κατά 
τάς νυκτερινάς ώρας ή άποκλειστικώς κατά τάς ώρας ταύ- 
τας.

17. Προκειμένου περί ελεγκτών ιατρών μετατιθεμένων 
έκ τής άσφαλιστικής περιοχής είς ήν ύπηρετοϋν πρός πλή- 
ρωσιν θέσεως Προϊσταμένου 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας 
ετέρου 'Υποκαταστήματος καί δικαιουμένων είς. τήν νέαν 
των θέσιν προσθέτου άποζημιώσεως κατά τήν πρώτην περίο
δον τής παρ. 4 τοϋ παρόντος άρθρου, δύναται ή άποζημίω- 
σις αΰτη ν’ αύξάνη έπί διετίαν κατ’ άνώτατον οριον άπό 
τής μεταθέσεώς των δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου μέχρι ποσοστοϋ 100 % έπί τοϋ βασικού μισθού των. 
Διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης αί Άθήναι καί ό Πειραιεύς 
θεωρούνται ενιαία περιοχή».

(Αί παρ. 11—17 προσετέθησαν διά τής παρ. 4 άρθρου 4 
Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

____ -__________ · · "Αρθρον 10.
"Οπου τοϋ παρόντος γίνεται μνεία ιατρών, νοούνται" 

καί οί όδοντίατροι.

"Αρθρον 11.
Είς τούς Έλεγκτάς ’Ιατρούς τοϋ 'Ιδρύματος άπαγο- 

ρεύεται όπως κατέχουν αίανδήποτε έτέραν έμμισθον θέσιν.

Διά τούς θεραπευτάς ιατρούς έχουν έφαρμογήν αί έκά- 
στοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί κατοχής ύπό ’Ιατρών 
πλειόνων τής μιας θέσεων.

Είς άπαντας τούς ’Ιατρούς τοϋ 'Ιδρύματος απαγορεύεται, 
οίαδήποτε σχέσις μετ’ ιδιωτικής κλινικής ή έργαστηρίου συμ
βεβλημένων μετά τοϋ ΙΚΑ δύναται όμως δι’ ήτιολογημένης 
άποφάσεως τού Διοικητοΰ τοϋ 'Ιδρύματος νά έπιτρέπηται 
ύπό όρους ή τοιαύτη σχέσις.

Είς τον 'Ημέτερον έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 'Ί - 
πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευση/ καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος.

(Τό αρθρον 11 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου
μόνου τοϋ Β.Δ. 700/72 ΦΕΚ 201/72).

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε'.

'Αρθρον 12.

Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Οί κατά τήν δημοσίευση/ τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες 
έλεγκταί ιατροί τοϋ 'Ιδρύματος διαβαθμίζονται δι αποφα- 
σεως τοϋ Α' Τμήματος τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοϋ 
'Ιδρύματος έντός εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος, οί μεν έχοντες συμπεπληρωμένην δεκαετή ασκησιν 
τοϋ έπαγγέλματος των καί ύπηρετήσαντες έπί πενταετίαν 
τούλάχιστον εύδοκίμως παρά τώ Ίδρυματι υφ οιανδηποτε 
νομικήν σχέσιν, είς τον βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ 1 ταςεως, 
οί συμπληρώσαντες δωδεκαετή άσκησιν επαγγέλματος και 
οκταετίαν τούλάχιστον κατά τ’ άνωτέρω παρα τώ Ιδρυματι. 
είς τον βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ Β' τάςεως και οι συμπληρω- 
σαντες δεκαπενταετή άσκησιν έπαγγέλματος και ένδεκα- 
ετίαν κατά τ’ άνωτέρω παρά τώ Ίδρύματι, είς τον βαθμόν 
τοϋ έλεγκτοϋ Α' τάξεως. ’ Ελεγκταί ιατροί τοϋ Ιδρύματος 
μή συγκεντροϋντες ένδεχομένως ούδεμίαν τών ανωτέρω 
χρονικών προϋποθέσεων, διαβαθμίζονται εις τον βαθμόν 
έλεγκτοϋ Γ' τάξεως, έκτος έάν συνεπλήρωσαν, εικοσαετή



άσκησιν τοϋ επαγγέλματος και τριετή ^ευόοκιμον υπηρεσίαν 
/χ-χ -’ άνωτέεω πχεά τώ Ίδρύματι, ότε δύνανται δι’ άπο- 
σάσεωρ τού Λ' Τμήματος τού ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
νά διαβαθμίζωνται εις τον βαθμόν τοϋ έλεγκτοϋ Β' τάξεως. 
Παρερχομένου απράκτου εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως 
-rH -α-όντο- οί άνωτέεω έλεγκταί λογίζονται αυτοδικαίως

αν
ΟΥ
θησοι
σΟτσχν τυχόν
ώς ΰπεράειθμοι έν τώ βαθμώ έν ω διεβαθμίσθησαν.

«2. Έπί διετίαν άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
δύνανται νά διορίζωνται εις κενάς όργανικάς θέσεις ιατρών 
έλενκτών, ιατροί πληροϋντες τάς προϋποθέσεις τής παρ. 2 
τοϋ άεθεου 2 τοϋ παρόντος ώς ακολούθως :

X) Ώς έλεγκταί Γ' τάςεως οί έχοντες 12ετή άσκησιν 
έπχντ'έλ'-ΐατος.

β) Ώς έλεγκταί Β’ τάςεως 1 δετή άσκησιν επαγγέλματος.

γ) Ώς έλεκταί Α' τάςεως, οί έχοντες 18ετή άσκησιν 
έπαγγέλματος προτιμωμένων τών άσκησάντων καθήκοντα 
διευθυντοϋ ή έπιμελητοϋ—πανεπιστημιακής- κλινικής ή με- 

■γάλ.ου νοσηλευτικού ιδρύματος ή των διαθετόντων διοικη
τικήν ικανότητα καί πείραν άποδεικνυομένην έκ προϋπη
ρεσίας εις υγειονομικούς σχηματισμούς.

’Ιατροί ύπηρετοϋντες παρά τω Ίδρύματι κεκτημένοι τάς 
έν τώ προηγουμένω έδαφίω προϋποθέσεις καί προσόντα, 
δύνανται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου νά 
μετατάσσωνται εις κενάς όργανικάς θέσεις ελεγκτών ιατρών 
κατά τά έν τώ προηγουμένω έδαφίω οριζόμενα. ·

Οί κατά τά προηγούμενα εδάφια της παρούσης διοριζό- 
ζόμενοι καί μετατασσόμενοι δέν δύνανται νά ύπερβοΰν 
συνολικώς τούς δ καθ’ άπασαν την χώραν ανεξαρτήτως 
εΐδικότητος». '

(' Η παρ. 2 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τής πάρ. 1 
άρθρου 6 Β.Λ. 11/12.6.57).

«2χ. Έπί διετίαν άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος 
δύνανται ανώτατοι ύγειονομικοί ύπάλληλοι τοϋ ΙΚΑ έπί 
βαθμώ διευθυντοϋ Α' ή Β' τάξεως ή έλεγκτοϋ ιατρού Α' 
τάςεως, κεκτημένοι τά έν άρθρω 8 παρ. 2 (τελ. περίοδος) 
προσόντα, νά προάγωνται εις τον βαθμόν τοϋ ύγειονομικοϋ 
διευθυντοϋ πρός πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων καί 
αδιαφόρως διάρκειας τής προϋπηρεσίας εις τούς βαθμούς 
τούτους.

Κατά τό πρώτον έξάμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος δύνανται νά διορίζωνται μετά σύμφωνον γνώμην 
"ου Λ.Σ. τοϋ ΙΚΑ εις όργανικάς θέσεις ύγειονομικών διευ
θυντών καί μέχρι τοϋ 1/3 τών κενών τοιούτων, ιατροί 
διακριθέντες εις την διοίκησιν μεγάλων ύγειονομικών σχη
ματισμών, έφ’ όσον δέν συνεπλήρωσαν τό δδον έτος τής 
ηλικίας των».

( Η παρ. 2α προσετέθη διά τής παο. · 2 τοϋ άρθρου 6
Β.Λ. άπό 11/12.6.δ7).

«3. ’Ιατροί θεραπευταί καθ’ οΐονδήποτε τρόπον προσλη- 
φθεντες και ύπηρετοϋντες εις περιοχάς παρ’ αις προβλέ- 
πονται οργανικαί θέσεις μονίμων θεραπευτών ιατρών πλή
ρους η μερικής άπασχολήσεως καί άμειβόμενοι διά παγίας 
αποςημιωσεως, νοουμένων ώς τοιούτων καί τών βάσει τοϋ 
άρθρου 13 ή τοϋ άρθρου 18 τοϋ Κανονισμού ύγειονομικής 
υπηρεσίας τοϋ 'Ιδρύματος, ώς καί τών ύπό στοιχ. Γ' τής 
~αΡ· 1 τοϋ άρθρου 13 τοϋ Κανονισμού τούτου, έν συνδυα- 
σμώ προς τό άρθρον 16 τοϋ Ν. 3210/35, θεραπευτών διά 
• άς κατ οίκον έπισκέψεις, συμπληρώσαντες έτησίαν τού-

νομικόν προσωπικόν ιατρών, έφ’ όσον, οί τε βοηθοί καί 
οί υπάλληλοι, κέκτηνται άδειαν εΐδικότητος, ώς καί δετή 
άσκησιν ιατρικού ή οδοντιατρικού έπαγγέλματος ή δετή 
έν τώ ΙΚΑ ή έτέρω Άσφαλιστικώ Όργανισμώ συνεχή ή 
διακεκομμένη·./ ύπηρεσίαν, έξ ής τριετή τούλάχιστον μετά 
την λήνιν τοϋ πτυχίου των μονιμοποιούνται ή μετατάσσον
ται μονιμοποιούμενοι, έπί τή βάσει τής, ής έκαστος κέκτη- 
ται εΐδικότητος, εις κενάς όργανικάς θέσεις μονίμων θερα
πευτών ιατρών πλήρους ή μερικής άπασχολήσεως έντός 
έξαμήνου (*) άπό τής συστάσεως τούτων, δι’ άποφάσεοος 
τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοϋ 'Ιδρύματος κρίνοντος 
μετά γνώμην τής οικίας Τοπικής Διοικητικής ’Επιτροπής 
καί εΐσήγησιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ οικείου 'Υποκαταστήμα
τος καί τοϋ Προϊσταμένου 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας αύτοΰ.
(Άπηλείφθη ύπό παρ. 10 άρθοου μόνου Β.Δ. άπό 24.6/ 
22.7.38).

'Η κατά τ’ άνωτέρω μονιμοποίησις έπιτρέπεται, έφ’ όσο/ 
ό μονιμοποιούμενος άγει ηλικίαν ούχί άνωτέραν τών 33 έτών, 
έκτος έάν έχη συμπεπληρωμένην 8ετή τούλάχιστον ύφ’ οίαν- 
δήποτε νομικήν σχέσιν πχρά τώ Ίδρύματι ύπηρεσίχν, έπί ύπο- 
καταστημάτων δέ μή συμπληρωσάντων δετή λειτουργίαν, έφ’ 
όσον έχει δετή τοιαύτην ύπηρεσίαν καί ηλικίαν ούχί άνωτέραν 
τών 60 έτών ή άν δι’ άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΙΚΑ βεβαιωθή 
ή συνδρομή-ειδικών αλόγων, δι’ οΰς κρίνεται ύπηρεσιακώς 
άναγκαία ή μονιμοποίησις έν δεδομένη περιπτώσει καί εις 
άνωτέραν ηλικίαν.

Αί προϋποθέσεις τής παρούσης παραγράφου, δέον ,οπως 
συντρέχουν κατά τόν χρόνον τής κρίσεως παρά τοϋ άποφασί- 
ζοντος την μονιμοποίησιν οργάνου».

('Η παρ. 3 τίθεται ώς έντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 7 
Β.Δ, άπό 11/12.6.57).

«'Η ύπηρεσιακή σχέσις τών έκ τών άνωτέρω ιατρών θερα
πευτών κρινομένων κατά τάς διατάξεις τού πρώτου έδαφίου 
τής παρούσης παραγράφου ώς μή εύδοκίμως ύπηρετησάν- 
των καταγγέλλεται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Κανο
νισμού 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τοϋ Ιδρύματος.

Διά τά λοιπά κρινόμενα κατά τό αύτό έδάφιον τής παρού
σης παραγράφου πρός μονιμοποίησιν πρόσωπα καί μή μονι- 
μοποιηθέντα ή μή μονιμοποιούμενα δι’ οΐονδήποτε έτερον λό
γον πλήν τοϋ τής μή ύπάρξεως. εύδοκίμου ύπηρεσίας, καταρ
τίζεται ύπό τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου πίναξ άξιολογικής 
κατατάξεως δι’ έκάστην περιοχήν 'Υποκαταστήματος καί 
εΐδικότητος εις δν περιλαμβάνονται οί κατά τον χρόνον τής 
καταρτίσεως τοϋ πίνακος κεκτημένοι τά πρός μονιμοποίησιν 
άπαιτούμενα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα.

Αί έπί έν έτος άπό τής καταρτίσεως τών άνωτέρω πινά
κων κενούμεναι ή συνιστώμεναι οργανικαί θέσεις μονίμων 
θεραπευτών ιατρών τής άντιστοίχου περιοχής καί εΐδικότητος 
πληροϋνται ύποχρεωτικώς διά μονιμοποιήσεως ή μετατά- 
ξεως άποφάσει τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου έκ τών εις τούς 
άνωτέρω πίνακας άναφερομένων προσώπων καί κατά τήν 
σειράν τής άξιολογικής κατατάξεως τούτων.

Τό δικαίωμα τοΰτο τής μονιμοποιήσεως διατηροϋσι καί οί 
έκ τών εις τούς πίνακας περιλαμβανόμενων έξελθόντές τής 
ύπηρεσίας τοϋ Ιδρύματος.

Οί περιλαμβανόμενοι εις τούς άνωτέρω πίνακας έφ’ όσον 
καλούμενοι ύπό τοϋ Ιδρύματος δηλώσουν έντός Ιδθημέρου 
ανατρεπτικής προθεσμίας άπό τής προσκλήσεως τήν περί 
μονιμοποιήσεως βούλησίν των καί δέν έξέλιπον διαρκούσης 
τής έκτος τοϋ Ιδρύματος παραμονής των αί ύπό στοιχεία δι, 
ε' καί ζ' τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος προϋπο
θέσεις, διορίζονται εις θέσιν μονίμου θεραπευτοΰ Ιατρού δι” 
άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ καί μονιμοποιούνται έν συνεχεία 
εις ταύτην δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
τής έν τώ Ίδρύματι προϋπηρεσίας των λογιζομένης ώς χρό
νου δοκιμασίας κατά τό άρθρον 3 τοϋ παρόντος. ·... · ,

'Ο άριθμός τών δυναμένων νά ύπηρετώσιν έπί συμβάσει 
ιατρών θεραπευτών μετά τήν πλήρωση» τών κενών θέσεων

(* ) Παρετάθη εις έννεάμηνον διά τοϋ άπό 31.8/1.10.57 Β.Δ.
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τάρτρυ_(ί/4)..τών δι’έκάστην ειδικότατα καί περιοχήν υφι
σταμένων οργανικών- θέσεων μονίμων ιατρών θεραπευτών, 
προτιμωμένων κατά τήν διάρκειαν τής ισχύος τών πινάκων 
άξιολογικής διατάξεως τών έν αύτοΐς περιλαμβανομένων 
κατάτήν σειράν άναγραφής των εις τούτους.
. Τά διά τοϋ παρόντος προστιθέμενα έν τέλει τής παραγρά
φου 3 τοϋ άρθρου 12 έδάφια εφαρμόζονται καί έπί τών ήδη 
κριθέντων ΰπό τοϋ 'Τπηρεσιακοΰ Συμβουλίου προς μονιμο- 
ποίησιν προ τής ισχύος τοΰ παρόντος καί μή μονιμοποιηθέν- 
των προσώπων».

(Προσετέθησαν υπό τής παρ. 11 άρθρου μόνου Β.Δ. 24.6/
22.7.58).

«3.α. ’Ιατροί θεραπευταί άσκοΰντες κχτά τε την δημο- 
σίευσιν τοϋ άπό 17/18 Φεβρουάριου 1956 διατάγματος «περί 
υπηρεσιακής καταστάσεως τών μονίμων Ιατρών τοϋ ΙΚΑ 
καί κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος καθήκοντα έλεγκτοΰ 
ιατρού ή προϊσταμένου υγειονομικής υπηρεσίας ή διευθυντοϋ 
ιατρείου δύνανται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπηρεσιακοϋ Συμβου
λίου καί κατά την εύλογον αύτοϋ κρίσιν νά μονιμοποιούνται 
μετατασσόμενοι εις κενάς όργανικάς θέσεις έλεγκτών ιατρών 
ώς ακολούθως :

α) 'Ώς Έλεγκταί Γ' τάξεως
Οί συμπληρώσαντες ΙΟετή άσκησιν τοϋ επαγγέλματος 

των καί ύπηρετήσαντες έπί 3ετίαν τούλάχιστον εύδοκίμως 
παρά τώ ΙΚΑ ΰφ* οίανδήποτε νομικήν σχέσιν. ________

β) Ώς-έλεγκταί Β' τάξεως.
Οΐ συμπληρώσαντες 15ετή άσκησή έπαγγέλματος καί 

6ετίαν τούλάχιστον κατά τ’ άνωτέρω παρά τώ ΙΚΑ ή δετή 
άσκησιν τών έπαγγέλματος, 5ετίαν παρά τώ ΙΚΑ καί 3ετή 
άσκησιν καθηκόντων έλεγκτοΰ ίατροϋ ή προϊσταμένου ύγ ;.ο- 
νομικής υπηρεσίας ή διευθυντοϋ ’Ιατρείου.

γ) Ώς Έλεγκταί Α' τάξεως.
Οί συμπληρώσαντες 20ετή άσκησή έπαγγέλματος καί 

9ετίαν τούλάχιστον παρά τώ ΙΚΑ καί άσκησιν, κατά τ’ άνω
τέρω καθηκόντων έλεγκτοΰ ίατροϋ ή προϊσταμένου ύγειονο- 
μικής υπηρεσίας ή διευθυντοϋ ιατρείου έπί 3 τούλάχιστον έτη.

Ωσαύτως τακτικοί υγειονομικοί υπάλληλοι τοϋ ΙΚΑ, ώς 
καί οί βάσει τοΰ παρόντος άρθρου μονομοποιηθησόμενοι εις 
θέσεις. ιατρών θεραπευτών δύνανται έντός διετίας άπό τής 
Ισχύος τοΰ άπό 17/18/2/1956 Δ/τος «περί υπηρεσιακής κατα
στάσεως τών μονίμων ιατρών τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων» νά μετατάσσωνται εις όργανικάς θέσεις έλεγ
κτών δι’άποφάσεως τοΰ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ώς άκο- 
λούθως :

(Διά τής παρ. 12 άρθρου μόνου Β.Δ. άπό 24.6/22.7.5S ή 
προθεσμία παρετάθη έπί τριετίαν).

γ) Ώς Έλεγκταί Γ' τάξεως οί συμπληρώσαντες όκταετή 
τούλάχιστον ύφ’ οίανδήποτε νομικήν σχέσιν υπηρεσίαν παρά 
τώ Ι.Κ.Α,'έζής πενταετή τούλάχιστον μετά τήν λήψιν τοϋ 
πτυχίου των. β) Ώς Έλεγκταί Β' τάξεως, οί συμπληρώ
σαντες 17ετή τούλάχιστον κατά τ’ άνωτέρω ύπηρεσίαν καί 
12ετή τούλάχιστον άσκησιν έπαγγέλματος.,

γ) Ώς έλεγκταί Α' τάξεως οί συμπληρώσαντες 17ετή 
τούλάχιστον κατά τ’ άνωτέρω ύπηρεσίαν καί 25ετή τούλά
χιστον άσκησιν έπαγγέλματος.

Διά τήν κατά το έδάφιον α' τής παρούσης παραγράφου 
μονιμοποίησιν ή κατά τό έδάφιον β' ταύτης μετάταξις δέν 
έφαρμόζονται αί περί ορίου ηλικίας διατάξεις τοϋ δευτέρου 
έδαφίου τής παρ. 5 τοΰ παρόντος άρθρου.

(Ή παρ. 3α προσετέθη διά τοϋ άρθρου 8 Β.Δ. άπό 
11/12.6.57 καί έτροποποιήθη υπό παο. 13 άρθρου μόνον 
Β.Δ. 24.6/22.7.58).

«4. Προκειμένου περί τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ

τοϋ παρόντος άρθρου μονιμοποιηθησομένων εις όργανικάς 
θέσεις μονίμων θεραπευτών, ιατρών πλήρους ή μερικής 
άπασχολήσεως, ώς καί τών βάσει τής παρ..5 τοϋ παρόντος 
μονιμοποιούμενων διευθυντών τμημάτων καί έπιμελητών 
κλινικών, ώς καί τών μονιμοποιηθέντων ώς έλεγκτών καί 
θεραπευτών ιατρών διευθυντών τμημάτων καί έπιμελητών 
κλινικών, άναγνωρίζεται διά πράξεις τής Επιτροπής Διοΐτ 
κήσεως διά μεν τήν προσαύξησιν τοϋ άρθρου 9 παρ. 2 τοϋ 
παρόντος ολόκληρος ή ύφ’ οίανδήποτε νομικήν σχέσιν προ
ϋπηρεσία αύτών καρά τώ Ίδρύματι, διά δέ τήν παροχήν τοΰ 
έν άρθρω 9 παρ. 3 τοΰ παρόντος έπιδόματος τό 1/3 της τ.οι- 
αύτης προϋπηρεσίας, πλήν τής έν τώ βαθμώ τοϋ έλεγκτοΰ, 
προκειμένου περί τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος 
ύπηρετούντων έλεγκτών, δια-.υθείσης προϋπηρεσίας καί τής 
έν τή θέσει τοϋ θεραπευτοΰ ίατροϋ προκειμένου περί τών 
μονίμων θεραπευτών ιατρών, διανυθείσης τοιαύτης έξ ών 
άναγνωρίζονται τά 3/4.

Διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου έπί τών βάσει 
τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 12 μονιμοποιηθέντων, ή μέν έν τή 
θέσει τοΰ Διευθυντοϋ Τμήματος διανυθεΐσα προϋπηρεσία 
λογίζεται διανυθεΐσα έν τώ βαθμώ τοϋ έλεγκτοΰ ίατροϋ, 
ή δέ έν τή θέσει τοϋ έπιμελητοΰ λογίζεται διανυθεΐσα έν 
τή θέσει τοΰ θεραπευτοΰ ίατροϋ».

(Ή παρ. 4 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά-τής παρ. 1 
άρθρου 9 Β.Δ. άπό 11/12.6.57 καί έτροποποιήθη ύπό τής 
παρ. 13 άρθρου μόνου Β.Δ. άπό 24.6/22.7.58».

«5. Έκ τοϋ οπωσδήποτε κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
παρόντος ύπηρετοϋντος έπιστημονικοϋ προσωπικού καταργη- 
θείσης κλινικής τοΰ ΙΚΑ λογίζονται διά τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος οί μέν διευθυνταί Τμημάτων ώς έλεγκταί α' 
τάξεως, οί δέ έπιμεληταί ώς μόνιμοι θεραπευταί ιατροί, πλήν 
άν συνεπλήρωσαν. ΙΟετή ή 14ετή ύφ’ οίανδήποτε νομικήν 
σχέσιν ύπηρεσίαν, ώς ιατροί έν τώ Ίδρύματι, ότε λογίζονται 
ώς έλεγκταί γ' τάξεως ή ώς έλεγκταί β' τάξεως άντιστοί- 
χως δι’ άποφάσεως τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου έκδιδο- 
μένης μετά γνώμην τής οικείας Τοπικής Διοικητικής Επι
τροπής». , .. .

(Ή παρ. 5 τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τής παρ. 2 
άρθρου 9 Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

«6. Ωσαύτως έκ τοϋ κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος 
ύπηρετοϋντος έπιστημονικοϋ προσωπικού τών κλινικών τοϋ 
Ιδρύματος οί μέν διευθυνταί τμημάτων μονιμοποιούνται ώς 
διευθυνταί τμημάτων έπί μισθώ Υγειονομικού Διευθυντοϋ. 
οί δέ έπιμεληταί ώς έπιμεληταί έπί μισθώ έλεγκτοΰ γ' 
τάξεως πλήν άν συνεπλήρωσαν 14ετή ΰφ’ οίανδήποτε νο
μικήν σχέσιν υπηρεσίαν ώς ιατροί έν τώ ΙΚΑ. οτε λογίζονται 
κατά τ’ άνωτέρω ώς έλεγκταί β' τάξεως καί οί κεκτημένοι 
άδειαν είδικότητος καί συμπληρώσαντες, τφτραετή ύπηρε
σίαν παρά τώ ΙΚΑ έσωτερικοί βοηθοί ώς.μόνιμοι θεράπευε 
ταί ιατροί. .

γ) Οί κατά τό έδάφιον β' τής παρούσης παραγράφου 
μονιμοποιούμενοι έντάσσονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπηρε
σιακού Συμβουλίου εις τάς συσταθησομένας όργανικάς θέ
σεις τών βαθμών εις οΰς έμονιμοποιήθησαν.

Τυχόν πλεονάζοντες κατά τήν ενταξιν διατηρούνται ώς 
υπεράριθμοι έν τώ βαθμώ έν ω έμονιμοποιήθησαν».

(Τά έδάφια β' καί γ' προσετέθησαν διά τής παε. 3 άρθρου
9 Β.Δ. άπό 11/12.6.57).

«6. Έλεγκταί ιατροί β' τάξεως ύπηρετοϋντες έπί 9ετίαν 
τούλάχιστον έν τώ ΙΚΑ ύφ’ οίανδήποτε νομικήν σχέσιν καί 
συμπληρώσαντες 30ετή άσκησιν τοϋ ιατρικού έπαγγέλμα
τος, λογίζονται έλεγκταί Α' τάξεως άπό τής ισχύος τοϋ 
παρόντος».

(Ή παρ. 6 προσετέθη διά τής παοαγράφου 4 άοθοου 9 
Β.Δ. άπό 11/12.6.57).
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ΚΕΦΆΛΛΙΟΝ ΣΤ'.
Τελικαί διατάξεις.

Άρθρον 13.

«1. "Οπου έν τώ παρόντι άναφέρεται προϋπηρεσία παρά 
τώ ΙΚΑ, αυτή νοείται είτε συνεχής, είτε διακεκομμένη.

2. "Οπου έν τω παρόντι άναφέρεται προϋπηρεσία έν τω 
ΙΚΑ, νοείται ώς τοιαύτη καί ή παρασχεθεϊσα εις συγχω- 
νευθέντας ή συγχωνευθησομένους μετ αυτοϋ Ασφαλιστικούς 
’Οργανισμούς.

3. "Οπου έν τω παρόντι άναφέρεται ήλικια η υπηρεσία 
παρά τω ΙΚΑ ή προϋπηρεσία παρ’ αύτώ ή άσκησις έπαγ- 
γέλματος ή χρόνου άπό της λήψεως τοϋ πτυχίου, ουτος 
νοείται συμπεπληρωμένος κατά τον χρόνον της τελικής ' 
κρίσεως παρά τοϋ αρμοδίου άποφασίζοντος οργάνου.

4. Λί μή τροποπο ιού μεναι ρητώς διά τοϋ παρόντος δια
τάξεις τοϋ Β.Α. 3/4/51 περί μισθολογίου τοϋ προσωπικού 
τοϋ ΙΚΑ, ώς καί τοϋ Κανονισμού Υγειονομικής 'Υπηρε
σίας τοϋ ΙΚΑ, ώς έτροποποιήΟησαν μεταγενεστέρως, δια- 
εηροϋσι την ΐσχύν των.

5. Προκειμένου περί των ύττηρετούντων καί κατά τάς 
διατάξείς-τού παρόντος Δ/τος μονιμοποιηθησομένων ιατρών 
ό έλεγχος τής υπό στοιχεϊον η' τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 2 
τοϋ παρόντος προϋποθέσεως ένεργεΐται βάσει τής κατά 
την τελευταίαν πρόσληψιν τού ιατρού γνωματεύσεως της 
αρμόδιας 'Υγειονομικής ’Επιτροπής».

(Β.Δ. ύπ’ άριθ. 78 (ΦΕΚ 24/12.2.72 τ. Π.Ν.Π.Δ.Δ.) 
Συνεπληρώθη Π.Δ. 45/74 (ΦΕΚ 18/74 Α').

«Περί άνττκαταστάσεως διατάξεων τινων τοϋ Β. Δ/τος 
453/1962» περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ 
άπό 17/18.2.1956 Β.Δ. «περί υπηρεσιακής καταστάσεως 
των μονίμων ιατρών τοϋ ΙΚΑ».

, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ

Γ^χοντες υπ δψιν :

Ι. Τάς διατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου 23 τοϋ Ν.Δ. 
'69S/53 «περί διοικήσεως τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Α
σφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως τής περί αύτοϋ νομοθεσίας ώς 
ιαί άλλων τινών διατάξεων».

2. Τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν.Δ. 
197/61.
3. Την υπ’ άριθ. 14/1972 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 

Επικράτειας, προτάσει τοϋ Ήμετέρου έπί τών Κοινωνικών 
Γπηρεσιών 'Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρον μόνον.

Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Β.Δ. 453/62 
ντικαθίστανται ώς άκολ.ούθως :

1. Μόνιμοι θεραπευταί ιατροί τοϋ 'Ιδρύματος, πλήρους 
καί μερικής άπασχολ.τοιως, Σύ\ιν-.ei\ά μετατόσοωνται, 

ατά τάς έκάστοτε κατά Ύποκατάοτημα καί vc.i' ι ίδι; ότητα 
• άγκα, τής υπηρεσίας, εις κενάς έργι ν κάς (cci’c. Έλυηκτών 
ατρών. Περί τής μετατάξεως ο.τ.εςαείζει το '3 τ τρεειοκεν 
υμβούλ.ιον.

Οΐ οΰτω μετατασσόμενοι διαβαθμίζονται ώς άκολ.ούθως :
α) Εις Έλεγκτάς Γ' τάξεως, έφ’ όσον έχουν επταετή 

τηρεσίαν θεραπευτοΰ ΐατοοϋ παρά τώ Ίδρύματι, έξ ής 
ίαετή ώς μόνιμοι. ·
β) Εις Έλ.εγκτάς Β' τάξιας, ΐφ’ όσον έχουν δεκαετή 

τηρεσίαν θεραπευτοΰ ιατρού ηιρά - ώ Ίδρύμε.τι, εξ ής 
αετή ώς μόνιμοι. , ’ .

γ) Εις Έλ.εγκτάς Α' τάξεως, έφ’ όσον έχουν δεκαπεντα* 
ή υττηρεσίαν θεραπευτοΰ ιατρού παρά τω ..Ίδρύματι, έξ 
εξαετή ώς μόνιμοι. . ..·. ...

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου προ- 
άγονται οί Έλεγκταί ιατροί Γ' τάξεως, μετά τριετή εύδό- 
κιμον υττηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω, εις Έλ.εγκτάς ιατρούς 
Β' τάξεως καί οί Έλεγκταί ιατροί Β' τάξεως, ώσαύτως 
μετά τριετή εύδόκιμον υττηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω εις 
Έλεγκτάς ιατρούς Α' τάξεως.

Εις τον Ήμέτερον έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
'Υπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλ.εσιν τοϋ 
παρόντος.

Έν Άθήναις τή 31 ’Ιανουάριου 1972 
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως

'Ο Άντιβασιλεύς 'Ο 'Υπουργός Κοιν. 'Υπηοεσιών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ

Π. Δ/γμα ύπ’ άριθ. 45/74 (18/74 τ. Α')
Περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ Β.Δ. 78/72 «περί 

άντικαταστάσεως διατάξεών τινων τοϋ Β. Δ/τος 453/62 
περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 17/18. 
2.1956 Β.Δ. περί υπηρεσιακής καταστάσεως τών μονί
μων ιατρών τοϋ ΙΚΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρον μόνον.

Έν τέλει τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Β.Δ. 
78/1972 (ΦΕΚ 24/72 τ. Α') προστίθεται δΐάταξις έχουσα 
ώς άκολούθως : ■

«'Ωσαύτως μόνιμοι ύγειονομικοί ύπάλληλοι πτυχιοϋχοι 
ιατρικής Σχολής έχοντες δεκαπενταετή τούλάχιστον εύδό 
κιμον υπηρεσίαν εις τόν 4ον βαθμόν τής δημοσιοϋπαλληλικής 
ιεραρχίας, δύνανται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπηρεσιακού Συμ- 
βουλ.ίου, νά μετατάσσονται εις Έλ.εγκτάς ’Ιατρούς Α' τά 
ξεως προς πλήρωσιν κενών όργανικών θέσεων».

5. Άρθρον 3 Β.Δ. 993/66
Περί έφαρμογής τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος έπί τών ύπαλ.- 
λήλων τοϋ ΙΚΑ (ΦΕΚ 271/66 τ. Λ')

Παρά τώ Ίδρύματι λειτουργούν δύο Υπηρεσιακά Συμ
βούλια, έν αρμόδιον διά τούς ύπαλλήλους έπί 5ω-2ω βαθμώ 
(άνωτέρους), ώς καί διά τούς ιατρούς καί οδοντιάτρους καί 
έν διά τούς λ,οιπούς ύπχλλήλ.ους (κατωτέρους). Τό διά τούς 
ύπαλλήλους έπί 5ω-2ω βαθμώ άρμόδιον Συμβούλ.ιον καθί
σταται άρμόδιον καί διά την κρίσιν περί προαγωγής εις τόν 
δον βαθμόν τών έπί 6ω βαθμώ ύπχλλήλων.

• Τό Συμβούλ.ιον διά τούς άνωτέρους ύπχλλήλ.ους συγκρο
τείται : ’ ·' · · ·■·-

α) Έκ τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ΙΚΑ, ώς Προέδρου, άναπληρου- 
μένου ύπό τοϋ Ύποδιοικητοΰ.

β) Έξ ενός Συμβούλου τοϋ ΑΣΔΥ ή τοϋ Νομικού Συμ
βουλίου τοϋ Κράτους, ύποδεικνυομένων, μετά τών άνχπλ.η- 
ρωτών των, κατά Νόμον άρμοδίως.

. γ) Έκ δύο ύπαλλ.ήλων τοϋ Υπουργείου Εργασίας έπί 2ω 
τούλ.άχιστον βαθμώ, άναπληρουμένων ύπό ετέρων όμοιοβά- 
θμων ύπχλλήλων τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου. , ·

δ) Έξ ένός άνωτάτου ύπαλλήλου τοϋ Ιδρύματος.
Τό Συμβούλιον διά τούς κατωτέρους ύπαλλήλους συγ

κροτείται : ..... ■

α) Έξ ένός Συμβούλου τοϋ ΑΣΔΥ ή τοϋ Νομικού Συμ
βουλίου τοϋ Κράτους, ώς Προέδρου, ύποδεικνυομένων, μετά 
τών άναπληρωτών των, κατά Νόμον άρμοδίως. .·, ' ,

’ β) Έξ ένός ύπαλλήλου τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας, έπί 4ωτ



τουλάχιστον βαθμώ,- άναπληρουμένου ύπό ετέρου όμοιοβά- 
θμου ύπαλλήλου χοΰ αύτοϋ Υπουργείου.

γ) Έξ ένόςύπαλλήλου τοϋ 'Ιδρύματος έπί 4ω τουλάχιστον 
βαθμώ άναπληρουμένου ύπο έτέρου όμοιοβάθμου ύπα/λήλου 
τοϋ 'Ιδρύματος. ,

Έφ’ οσον πρόκειται περί θεμάτων άφορώντων εις την ύ- 
πηρεσιακήν κατάστασιν των ιατρών καί οδοντιάτρων, ώς καί 
των ύγειονομικών ύπαλλήλων, μετέχει τοϋ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, άντι τοϋ ύπο στοιχεΐον δ' μέλος τοϋ διά τούς ά- 
νωτέρους ύπαλλήλους Συμβουλίου καί τοϋ άναπληρωτοΰ το j 
καί τοϋ ύπο στοιχεΐον γ' μέλους διά τούς κατωτέρους ύπαλ
λήλους Συμβουλίου καί τοϋ άναπληρωτοΰ του, ό Δ/ντής 'Υ
γειονομικών 'Υπηρεσιών της Διοικήσεως τοϋ 'Ιδρύματος, ά- 
ναπληρούμενος ύπό τοϋ νομίμου άναπληρωτοΰ του.

Έν ελλείψει, άπουσία ή κωλύματι τοϋ Διοικητοϋ, τοϋ δια 
τούς άνωτέρους ύπαλλήλους Συμβουλίου, προεδρεύει ό Υπο
διοικητής.

Εις τάς αύτάς περιπτώσεις, τοϋ διά τούς κατωτέρους ύ
παλλήλους Συμβουλίου προεδρεύει ό άναπληρωτής τοϋ Προέ
δρου.

2. Είς άμφότερα τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια είσηγεΐται ά- 
νευ ψήφου ό Διευθυντής Διοικητικών 'Υπηρεσιών, άναπλη- 
ρούμενος ύπο τοϋ Διευθυντοΰ της Διευθύνσεως Διοικητικού 
Προσωπικού, έφ’ δσον πόκειται περί θεμάτων άφορώντων είς 
την ύπήρέσΐακήν κατάστασιν τοϋ διοικητικού προσωπικού ή 
τοϋ Διευθυντοΰ της Διευθύνσεως 'Υγειονομικού Προσωπικού, 
έφ’ δσον πρόκειται περί θεμάτων άφορώντων είς τήν ύπηρε- 
σιακήν κατάστασιν τών ιατρών καί οδοντιάτρων, ώς καί τών 
ύγειονομικών ύπαλλήλων.

3. Τά άναπληρωματικά μέλη μετέχουν τών Συμβ υλίων 
έν έλλείψει, άπουσία ή κωλύματι τών άναπληρουμένι· ν, γι- 
γνομένης ρητής περί τούτου μνείας είς τά πρακτικά.

4. Τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια συγκροτούνται δι’ άποφά- 
σεως τοϋ 'Υπουργού της Εργασίας δημοσιευομένης διά της 
Έφημερίδος της Κυβερνήσεως. 'Η θητεία τών Συμβουλίων 
παύει την 31ην Δεκεμβρίου τών έτών ών ό τελευταίος άρι- 
θμός είναι άρτιος. Διαρκούσης τής θητείας δεν έπιτρέπεται 
άντικατάστασις τών μελών τών Συμβουλίων άνευ σοβαράς 
ύπηρεσιακής αιτίας.

5. Οί Γραμματείς τών Υπηρεσιακών Συμβουλίων καί οι 
άναπληρωταί αυτών ορίζονται ύπο τοϋ Διοικητοϋ έξ ύπαλ
λήλων Α' Κατηγορίας τοϋ 'Ιδρύματος, -έπί 6ω τούλάχιστον 
βαθμώ.

6. Τά Υπηρεσιακά Συμβούλια συνέρχονται είς συνεδρία- 
σιν κατόπιν έγγραφου προσκλήσεως τοϋ Προέδρου αυτών. 
Έν τή προσκλήσει άναγράφονται λεπτομερώς τά συζητητέα 
θέματα (ήμερησία διάταξις), ή μέρα, ή ώρα καί ό τόπος 
τής συνεδριάσεως.

7. Τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια εύρίσκονται έν άπαρτία 
προκειμένου περί τοϋ δ.ά τούς άνωτέρους ύπαλλήλους Συμ
βουλίου, παρόντων τεσσάρων τούλάχιστον έκ τών μελών του, 
έν οίς ό Π ρόεδρος ή ό Π ροεδρεύων, προκειμένου δέ περί τοϋ 
διά τούς κατωτέρους ύπαλλήλους Συμβουλίου απάντων τών 
μελών αύτοϋ.

8. Τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια άποφασίζουν δι’ άπολύτου 
πλειοψηφίας τών παρόντων, έν ίσοψηφία ύπτερισχυούσης τής 
ψήφου τοϋ Προέδρου. ’Εάν ύπάρχουν πλείονες τών δύο γνω
μών, οί άκολουθοϋντες την άσθενεστέραν οφείλουν νά προσ
χωρήσουν είς μίαν τών έπικρατεστέρων τοιούτων.

9. 'Η ψηφοφορία έν τοΐς Συμβουλίοις είναι φανερά, ύπο- 
χρεωμένων πάντων τών παρόντων μελών είς αύτήν άπαγορευο- 
μένης τής άρνήσεως ψήφου.

10. Αί πράξεις τών Συμβουλίων διατυποϋνται είς πρακτικά, 
ατινα ύπογράφονται ύπδ τοϋ προέδρου καί τοϋ γραμματέως. 
Είς τά πρακτικά άναγράφονται άπαντα τά ονόματα τών μετε- 
χόντων μελών, καταχωρίζεται δέ έν αύτοϊς καί ή γνώμη τών 
τυχόν μειοψηφούντων.

11. Αί άποφάσεις τώ/ Συμβουλί ων έκτελοϋνται μόνον μετά 
τάν έπικύρωσιν τών πρακτικών τή; σχετικής συνεδριάσεως, 
δι’ ήν έπικύρωσιν δύνχται νά έξονσιοδοτςίή ύπο τοϋ Συμ
βουλίου καί ό Πρόεδρος αύτοϋ, έκτό; έάν τό Συμβούλιου άπο- 
φχσίση την άμεσον έκτέλεσιν τών άποφάσεων.

12. Πρόκειμένης κρίσεως ύπαλλήλων έπί 1ω βαθμώ ή 
προαγωγή είς τον βαθμόν τοΰτον, έργα 'Υπηρεσιακού Συμ
βουλίου άσκεϊ τό ΑΣΔΥ έν όλομελεία.

13. Τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια άσκοΰν τάς ύπο τοϋ Νόμου 
1811/51, ώς ούτος ισχύει διά τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου καί τροποποιείται διά τοϋ παρόντος, προβλεπομένας 
άρμοδιότητας. Τό διά τούς κατωτέρους ύπαλλήλους Συμβού
λιου άσκεΐ καί τάς άρμοδιότητας τάς ύπο άλλων ειδικών δια
τάξεων προβλεπομένας, άφορώσας είς θέματα μή ρυθμιζό- 
μενα ύπό τοϋ παρόντος Διατάγματος.

6. Άρθρον 1 Ν.Δ. 1204/72.
Περί τοϋ τρόπου παροχής ιατρικών φροντίδων ύπό τοϋ 'Ιδρύ
ματος Κοινωνικών Άσφαύάσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοϋ 'Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπο 
φασίζομεν καί διατάσσομεν :

Άρθρου 1.

Αί ίχτρικαί φροντίδες (προληπτικαί-διαγνωστικαί-Οερα 
πευτικαί), ών δικαιούνται κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ 'Ιδρύμα 
τος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, οί είς τούτο ήσφαλισμένο 
πραγματοποιούνται ύπό θεράποντος ιατρού τής έλευθέρο 
εκλογής τοϋ ήσφαλισμένου, ώς καί ιατρών ειδικοτήτων κατ 
τά έν τοΐς έπομένοις άρθροις οριζόμενα.

Άρθρου 2.
Θεράποντες ιατροί.

1. Αί ίατρικαί φροντίδες παρέχονται ύπό θεράποντος ιατρέ 
έκλεγομένου έλευθέρως ύπό τοϋ ήσφαλισμένου ή τοϋ συντ 
ξιούχου, κατά τά έν ταΐς έπομέναις παραγράφοις όριζόμεν 
είς τό ιατρείου αύτοϋ ή κατ’ οικον τοϋ δκιαιούχου.

2. 'Ο ήσφαλισμένος ώς καί ό συνταξιούχος έκλέγει δι’ 
αυτόν καί δι’ άπαντα τά μέλη τής οικογένειας του τά συνι 
κοϋντα μετ’ αύτοϋ, έφ’ όσον είναι δικαιούχοι παροχών, άρ 
σως ή έμμέσως, τον θεράποντα ίχτρόν έκ καταλόγου, κχτο 
τιζομένου ύπό τοϋ 'Ιδρύματος, περιλαμβάνοντος δέ ιατρέ 
άσκοϋντας νομίμως τό έπάγγελμά των, είδικότητος παθο/ 
γου ή γενικής ιατρικής ή άνευ είδικότητος.

Προκειμένου περί δικαιούχων παιδικής ήλικίας, ώς Οε; 
πων ιατρός έκλέγετχι παιδίατρος, έφ’ όσον ύπάρχει τοιοϋ 
έν τή περιοχή.

3. Διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος, ώς όριον ήλικίας. 
χρι τής οποίας ή περίθαλψις παρέχεται ύπό παιδιάτρου, 
ρίζεται τό 12ον έτος τής ήλικίας. Τό όριον τούτο δύνατα 
όρίζηται άλλως, δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ΙΚΑ 
που τοΰτο έπιβάλλεται, έλλείψει παιδιάτρων.

4. 'Η έκλογή θεράποντος ιατρού ένεργεϊται διά δηλώσ: 
καθ’ ά θέλει όρισθή είδικώτερον διά Κανονισμού.

5. Οί δικαιούχοι περιθάλψεως, κατά θεράποντα ιατρόν 
δύνανται νά είναι πλείονες τών 2.090.

Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ΙΚΑ, δύνχται ν’ α 
νητχι τό άνωτέρω ά /ώτατον όριον δικαιούχων, ούχί πά- 
πέραν τών 2.500, ώς καί νά τίθεται κατώτατον τοιοϋτον 
όσον τούτο, κατ’ άμφοτέρχς τάς περιπτώσεις έπιβάλλετ: 
ειδικών συνθηκών.

6. Οί θεράποντες ιατροί δύνανται διά δηλώσεώς των πρ< 
"Ιδρυμα νά προσδιορίσουν τόν, κατ’ άνώτκτον όριον, apt 
δικαιούχων, είς τούς οποίους θά παρέχουν τάς ίατρικάς c 
τίδας, έντός πάντοτε τών κατά τήν προηγουμένην παρά 
φον ορίου, έκτος έάν είδικαί συνθήκαι δεν έπιτρέπουν τ



il

"Αρθρον 3.
'Υποχρεώσεις θεραπόντων ιατρών.

1. ΟΙ θεράποντες Ιατροί, κατά τήν παροχήν των ιατρικών 
φροντίδων εις τούς δικαιούχους, άκολουθοϋν κανόνας της ια
τρικής δεοντολογίας, ώς καί τα επιστημονικά παραδεδεγμέ
να, έν οψει τής έξελίξεως της ιατρικής επιστήμης καί τε
χνικής.

2. Οί θεράποντες ιατροί άσκοϋν άπάσας τάς κατά την κει- 
μένην νομοθεσίαν αρμοδιότητας θεραπευτών τοϋ 'Ιδρύματος.

Ούτοι ύποχρεοϋνται ιδία όπως :
α) Δέχωνται εις τά ίδια αυτών ιατρεία τούς περιπατητι

κούς ασθενείς, δι’ ούς είναι υπεύθυνοι.
β) Εις περίπτωσιν ανάγκης δέχωνται τηλεφωνικάς ή προ

σωπικός κλήσεις διά την έκτέλεσιν επισκέψεων κατ’ οίκον 
τοϋ κλινήρους άσθενσϋς.

3. Ό θεράπων ιατρός προβαίνει κατά τακτά χρονικά δια
στήματα, εις προληπτικήν ιατρικήν έξέτασιν τοϋ δικαιούχου 
καί τηρεί ιστορικόν τούτου κατά τά εΐδικώτερον διά Κανονι
σμού οριζόμενα.

4; *θ θεράπων ίατρόσρσυντρεχούσης περιπτώσεως, παρα
πέμπει τον δικαιούχον εις ιατρούς έτέρας είδικότητος, περί 
ών το άρθρον 8 τοϋ παρόντος καί γνωματεύει περί της ανάγ
κης περιθάλψεως τούτου εις θεραπευτήριον, ώς καί περί τής 
άνικανότητος τοϋ ήσφαλισμένου προς εργασίαν, διά τήν χορή- 
γησιν τών εις χρήμα παροχών τής άσφαλίσεως.

Διά κανονισμού ορίζονται οί ιατροί ειδικοτήτων, τών οποί" 
των τάς φροντίδας δύναται νά ζητήση ό δικαιούχος, άνευ πα
ραπομπής εις τούτους υπό τού θεράποντος ιατρού. Προκει- 
μένου όμως περί εργαστηριακών ιατρών απαιτείται πάντοτε 
παραπομπή υπό τού θεράποντος ιατρού ή ιατρού είδικότητος.

"Αρθρον 4.
Άναπλήρωσις ιατρού.

Άνά δύο θεράποντες ιατροί, άσκοϋντες το επάγγελμα είς 
τήν αυτήν περιοχήν, δηλοϋν εις τό Ίδρυμα, ότι άναπληροϋν- 
ται άμοιβαίως, διά τον χρόνον ήτιολογημένης απουσίας ή 
άδυναμίας έκατέρου τών ιατρών νά άσκήση τά καθήκοντά 
του δι’ οίονδήποτε λόγον καί διά χρονικόν πάντως διάστημα 
ούχί μακρότερον τοϋ διμήνου κατ’ έτος.

’Εν περιπτώσει άναπληρώσεως, κατά τ’ άνωτέρω, ούδε- 
μία άπαίτησις κατά τού ΙΚΑ αναγνωρίζεται υπέρ τοϋ'.άνα- 
πληροϋντος τόν θεράποντα ιατρόν.

"Αρθρον 5.
Νομική κατάστασις.

1. 'Η μετά τοϋ ΙΚΑ σχέσις τών θεραπόντων ιατρών, μή 
συνιστώσα σχέσιν ή σύμβασιν εργασίας, διέπεται άποκλει- 
στικώς υπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος καί τών εις έκτέ- 
λεσιν τούτου έκδοθησομένων Κανονισμών.

Οί θεράποντες ιατροί δεν κωλύονται ύπό τοϋ παρόντος νά 
παρέχουν ΐατρικάς φροντίδας, έλευθέρως καί είς πρόσωπα μή 
δικαιούμενα παροχών άσθενείας έκ τοϋ ΙΚΑ.

2. Θεράποντες ιατροί δεν αποτελούν προσωπικόν τοϋ ΙΚΑ, 
ό δέ χρόνος παροχής ύπ’ αύτών ιατρικών φροντίδων δέν λογί
ζεται ώς χρόνος υπηρεσίας ιατρού έν τώ Ίδρύματι.

"Αρθρον 6.
Άποζημίωσις. .

•1. Ο θεράπων ιατρός λαμβάνει άποζημίωσιν ύπό τοϋ 
Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

2. Ή άποζημίωσις τού ιατρού καθορίζεται, βάσει συντε- 
λεστοΰ, κατά δικαιούχον, προκειμένου περί παιδιάτρου δύ- 
ναται νά όρίζηται διάφορος συντελεστής.

3. Ό συντελεστής δύναται νά ποικίλλη κατά περιοχήν 
εγκαταστασεως τού ιατρού, έφ’ όσον αί τοπικαί συνθήκαι 
επιβάλλουν τούτο.

4. Ό θεράπων ιατρός ούδεμιάς άμοιβής ή οιασδήποτε φύ. 
σεως παροχής ή άποζημιώσεως δικαιούται παρά τού ΙΚΑ

"Αρθρον 7.
Ρύθμισις θεμάτων διά Κανονισμού.

Διά κανονισμού ορίζονται:
α) Τά τής συντάξεως τών καταλόγων θεραπόντων ιατρών, 

άποδεχομένων συνεργασίαν μετά τού 'Ιδρύματος, τών τών 
προϋποθέσεων εγγραφής, έξαιρέσεων καί διαγραφής έκ 
τούτων, δι’ εύλογον αιτίαν.

β) Τά τής διαδικασίας επιλογής ύπό τών δικαιούχων πα
ροχών τών θεραπόντων ιατρών.

γ) Τά τής ύπό τών θεραπόντων ιατρών, δι’ εύλογον αιτίαν 
άποποιήσεως γενομένης έκλογής ύπό τών δικαιούχων παρο
χών καί τά τής διάρκειας τής μετ’ αύτών σχέσεως.

δ) Τά τών υποχρεώσεων έν γένει τών θεραπόντων ιατρών 
καί τών κυρώσεων έν περιπτώσει άκαίρου διακοπής τής σχέ
σεως.

ε) Τά τού καθορισμού τής άποζημιώσεως τών θεραπόντων 
ιατρών.

στ) Τά τής έφημ,ερίας τών θεραπόντων ιατρών κατά τάς 
Κυριακάς καί ήμέρας αργίας, ώς καί τά τών διανυκτερεύ- 
σεων τούτων.'

ζ) Τά τής άσκήσεως έποπτείας καί έλέγχου ύπό τού ΙΚΑ 
έπί τών θεραπόντων ιατρών.

ε) Τά τής άρσεως άμφισβητήσεων περί τοϋ εύλογου ή μή 
τής διακοπής παροχής ιατρικών φροντίδων ύπό τού θερά
ποντος ιατρού ή τής δηλώσεως τοϋ δικαιούχου περί άντικα- 
ταστάσεως θεράποντος ιατρού καί

θ) πάσα έτέρα λεπτομέρεια, άναγκαία διά τήν έφαρμογήν 
τών διατάξεων τού παρόντος.

"Αρθρον 8.
^Ιατροί ειδικοτήτων καί έργαστηρίων.

1. Αί. ίατρικαί φροντίδες ύπό ιατρών ειδικοτήτων, νοου
μένων ώς τοιούτων καί τών οδοντιάτρων, ώς καί τών έργα- 
στηριακών, περιέχονται εις τον δικαιούχον δι’ έμμισθων 
ιατρών τού 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, άπασχο- 
λουμένων εις ίδια τοϋ 'Ιδρύματος ’Ιατρεία, έργαστήρια καί 
υγειονομικούς έν γένει σχηματισμούς τούτων ή είς τά ιδιω
τικά αύτών ιατρεία ή είς ίδια έργαστήρια.

2. Δι’ άποφάσεως τού Διοικητοϋ τοϋ 'Ιδρύματος, δύναται, 
λαμβανομένων ύπ’ 6ψιν τών συνθηκών έκάστης περιοχής νά 
παρέχωνται αί περί ών, ή προηγουμένη παράγραφος, iaTpt- 
καί φροντίδες, είς έξωτερικά ιατρεία καί έργαστήρια νοσο
κομείων, ή είς έτερα ιδιωτικά ιατρεία ή έργαστήρια, μεθ’ ών 
τό Ίδρυμα δύναται νά συνάπτη σχετικάς συμβάσεις.

3. Οί, περί ών ή παράγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου, ιατροί, 
συνδέονται μετά τοϋ 'Ιδρύματος διά συμβάσεως έργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ή σύμβασις τών ιατρών τούτων, δύναται νά καταγγέλλη- 
ται οποτεδήποτε, δι’ άποφάσεως τού Διοικητοϋ τού 'Ιδρύ
ματος, έπί τή καταβολή τής άποζημιώσεως τής προβλεπο- 
μένης ύπό τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν Δ. 169/1969 
«περί τακτοποιήσεως έκτάκτων ύπαλλήλων τών δημοσίων 
ύπηρεσιών καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

4. Διά Κανονισμού ορίζονται τά τής έπιλογής τών, περί
ών ή παράγραφος 1 τού παρόντος άρθρου ιατρών, τά τοϋ μι
σθού καί έπιδομάτων αύτών έν γένει, τά τοϋ χρόνου τής άπα- 
σχολήσεως, τά τών διανυκτερεύσεων καί τών έφημεριών 
τούτων, τά τών άδειών, τά τοϋ πειθαρχικού έλέγχου, ώς καί 
πάν έτερον θέμα άφορών είς τήν παροχήν τών ύπηρεσιών 
τών ιατρών τούτων. ■

"Αρθρον 9.
’Ιατροί Οεραπευταί παθολόγοι καί παιδίατροι.

Αί διατάξεις τών παραγρ. 1, 3 καί 4 τού άρθρου 8 τού 
παρόντος, έχουν έφαρμογήν καί έπί τών θεραπευτών ιατρών



τοϋ. Ιδρύμ-ατος, παθολόγων,, γενικής ίατρ’κής ή άνευ ειδι
κότατος καί παιδιάτρων, των μή παρεχόντων ΐατρικάς φρον
τίδας θεράποντος -ιατρού, υπό τήν έννοιαν των άρθρων 2 έως 
καί 6 τού παρόντοςτ - 1 —

Άρθρον 10.
_ Ειδικαί Συμβάσεις.

Έφ’ όσον αί τοπικαί συνθήκαι ή έτεροι σοβαροί λόγοι δεν 
καθιστούν δυνατήν τήν εφαρμογήν των άρθρων 2, 8 καί 9 
τοΰ παρόντος, επιτρέπεται ή σύναψις ειδικών συμβάσεων 
μετά θεραπόντων ιατρών ειδικοτήτων δι’ άόριστον χρόνον 
επ’ αμοιβή τοΰ ΐατροϋ οριζόμενη είτε άναλόγως τοΰ άριθμοϋ 
τών δικαιούχων είτε άλλως πως, άνευ περιορισμού τίνος έκ 
των περί άμοιβής τών ιατρών διατάξεων.

Αί έν τώ προηγουμένω έδαφίω συμβάσεις δύνανται να 
καταγγέλλωνται εκατέρωθεν οποτεδήποτε, τηρουμένης μη
νιαίας προθεσμίας προειδοποιήσεως.

Αί διατάξεις τών άρθρων 3 καί 5 τοΰ παρόντος εφαρμό
ζονται άναλόγως καί επί τών περί ών τό παρόν άρθρον ιατρών.

Άρθρον 11.
Συνεργασία ασφαλιστικών φορέων.

1. Λιά συμβάσεων μεταξύ τοΰ 'Ιδρύματος καί έτέρων άσφα-
λιστικών φορέων δύναται ν’ άνατίθεται εις τό πρώτον, έν 
όλω ή έν μέρει, ή παροχή ιατρικών φροντίδων καί ή πραγμα
τοποίησή τών είς είδος παροχών άσθενείας εις τούς δικαιού
χους τούτων κατά τήν νομοθεσίαν τον ετέρου φορέως.------------

Διά τών συμβάσεων τούτων ορίζονται οί όροι καί προϋπο
θέσεις, ώς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν έφαρμο- 
γήν της παρούσης παραγράφου.

2. Εις τά κατά τήν παρ. 5 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντο·' ανώ
τατα καί κατώτατα όρια άριθμοϋ δικαιούχων, κατά θερά
ποντα ιατρόν, περιλαμβάνονται καί οί δικαιούχοι έτέρων 
ασφαλιστικών φορέων, είς οϋς έφαρμόζεται τό αύτό σύστημα 
άποζημιώσεως, τών θεραπόντων ιατρών. ι

3. Διά Β. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τοΰ 'Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην τών Διοικητικών 
Συμβουλίων τών οικείων φορέων, δύναται νά έφαρμόζωνται' 
άναλόγως, αί περί τρόπου παροχής ιατρικών φροντίδων ΰπό 
τόϋ ΙΚΑ διατάξεις τών άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 καί 10 τοϋ πα
ρόντος καί τών είς έκτέλεσιν τοΰ άρθρου 7 έκδιδομένων Κανο
νισμών, καί έπί έτέρων φορέων παρεχόντων ιατρικήν περί.- 
θαλψιν.

Δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
ρυθμίζεται ή διαδικασία συνεργασίας τών φορέων καί επι
λύεται πάσα άμφισβήτησις περί τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος.

Άρθρον 12.
Είδικαί, τελικαί καί μεταβατικαί διατάξεις.

1. Αί νενομοθετημέ^αι πάσης φύσεως θέσεις μονίμων θε
ραπευτών ιατρών καί οδοντιάτρων τοϋ Ιδρύματος, αί κεναί 
κατά τήν εναρξιν ισχύος τοΰ παρόντος ώς καί αί κενούμεναι 
έφεξής τοιαϋται καταργοϋνται.

2. Οι υπηρετοϋντες είς τό “Ιδρυμα μόνιμοι θεραπευταί 
ιατροί και οδοντίατροι έςακολουθοϋν διεπόμενοι ΰπό τών 
περί αύτών κειμένων διατάξεων, μή μεταβαλλομένης τής 
υπαλληλικής των θέσεως.

Ουτοι, επιφυλασσομένων τών κειμένων διατάξεων περί 
αποσπασεως η μετακινήσεως ιατρών έκτος έδρας, ΰποχρεοϋν- 
ται, όπως παρέχουν τάς υπηρεσίας των έντός τής περιφέ
ρειας τοΰ Ιατρικού Συλλόγου είς ον τυγχάνουν έγγεγραμμέ- 
νοι και εις συγκεκριμενην καί ύποδεικνυομένην ΰπό τοϋ 
Ιδρύματος περιοχήν, λαμβάνοντες τάς άποδοχάς άς τό ίσχϋον 

περί αύτών μισθολόγιον ορίζει.
Πάντως αι συνολικαι αποδοχαι τών ιατρών τούτων, δεν 

δύναται να είναι ελασσόνες τών, κατά τήν παρ. 4 τοϋ άρ
θρου 8 του παρόντος καθοριζόμενων, τής έπί πλέον διαφο
ράς παρεχόμενης υπό μορφήν ειδικού προσωπικού έπιδόμα- 
τος.

- 3. Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ δύναται, οί, κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον, θεραπευταί ιατροί νά χρησιμο
ποιηθούν ώς θεράποντες ιατροί διά τήν παροχήν ιατρικών 

-φροντίδων κατά τάς διατάξεις τών^ άρθρων 2 έως και 6 τοϋ 
παρόντος καί νά παρέχουν τάς ΐατρικάς φροντίδας καί είς τά 
ίδια τοϋ 'Ιδρύματος ιατρεία κατά παρέκκλισιν τών διατά
ξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋπαρόντος.

Δι’ όμοιας άποφάσεως καθορίζονται ό άριθμος τών δι
καιούχων καί ό τρόπος άμοιβής τών ιατρών τούτων.

Είς ήν περίπτωσιν ή ούτω καθοριζόμενη άμοιβή υπερβαί
νει τάς κατά τό ίσχϋον μισθολόγιον άποδοχάς αύτών, ώς μο
νίμων θεραπευτών ιατρών, ή έπί πλέον διαφορά λογίζεται ως 
ειδικόν προσωπικόν έπίδομα.

Άρνησις συμμορφώσεως τών, περί ών ή παροΰσα παρά
γραφος ιατρών, δι’ έκτέλεσιν ύπηρεσίας, ώς άνωτέρω, θεω
ρείται ώς αυθαίρετος άπουσία καί έπισύρει τάς νομίμους 
πειθαρχικάς κυρώσεις.

4. Οί υπηρετοϋντες έπί συμβάσει θεραπευταί, ιατροί καί 
οδοντίατροι έξακολουθοΰν διεπόμενοι ύπό τών εκαστοτε 
ίσχυουσών περί αύτών διατάξεων . Ούτοι δύνανται τή αιτή
σει των νά υπαχθούν είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος δι’ άπο
φάσεως τοϋ Διοικητοϋ.

“Αρθρον 13.
Κανονισμοί.

Οί ύπό τοϋ παρόντος προβλεπόμενοι Κανονισμοί ^.δίδον
ται, συμπληροϋνται, τροποποιούνται ή καταργοϋνται, κατά 
τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην ύπό τοϋ άρθρου 16 τοϋ 
Α.Ν. 1846/51 «περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» ώς έτροπο- 
ποιήθη ύπό τοϋ Ν.Δ. 3710/57 «περί τροποποιήσεως τής περί 
διοικήσεως καί ελέγχου τοϋ ΙΚΑ νομοθεσίας κλπ.».

7. Ύπ’ άριθ. Ζ1/21/5497/1972 κοινή άπόφασις τών 'Υπουρ
γών Προγραμματισμού καί Κυβερνητικής Πολιτικής
καί Κοινωνικών 'Υπηοεσιών «περί έγκοίσεως Κανονισμού 
έμμισθων ιατρών τοϋ’ΙΚΑ» (ΦΕΚ. 909/31-10.72 τ. Β').

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α.

Άρθρον 1.

“Εργα έμμισθων ιατρών ΙΚΑ.
1. Οί κατά τά άρθρα 8 καί 9 τοϋ Ν.Δ. 1204//2

«περί τού τρόπου παροχής ιατρικών φροντίδων ύπό τοϋ 
ΙΚΑ» έμμισθοι ιατροί τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλί
σεων άσκοϋντες τά κατά τάς κειμένας διατάξεις έργα θερα
πευτών ιατρών τοϋ 'Ιδρύματος, διέπονται ύπό τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος κανονισμού. .

2. “Οπου τοϋ παρόντος γίνεται μνεία ιατρών νοούνται 
καί οί οδοντίατροι.

Άρθρον 2.

Προϋποθέσεις προσλ.ήψεως ιατρών.

"Ινα προσληφθή τις ώς ιατρός δέον νά πληροί τάς κάτωθι 
προϋποθέσεις :

α) Νά τυγχάνη "Ελ.λ.ην υπήκοος ή “Ελ.λ.ην τό γένος.

β) Νά μή εχη ύπερβή το 50όν έτος τής ήλ.ικίας του. 
έκτός έάν ή τήρησις τής προϋποθέσεως ταύτης, καθιστά 
άνέφικτον ή ύπηρεσιακώς άσύμφορον τήν κάλυφιν τών 
υπηρεσιακών άναγκών.

γ) Νά κέκτηται πτυχίον τής οικείας Σχολής ελληνικόν 
Πανεπιστημίου ή ξένου όμοταγοϋς, ώς καί άδειαν άσκήσεως 
τοΰ έπαγγέλματος έν Έλλάδι.

δ) Νά κέκτηται άδειαν άσκήσεως τής είδικότητος, προ- 
κειμένου δέ περί ιατρού άνευ είδικότητος καί οδοντίατρου 
νά άσκή τό έπάγγελμα άπό πενταετίας τουλάχιστον.
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Έφ’ όσον δέν υπάρχουν έν τώ συγκεκριμένο) τόπω ιατροί 
πλ.ηρούντες τήν προϋπόθεσιν πενταετούς άσκήσεως ή οί 
υπάρχοντες δέν επιθυμούν τήν πρόσληψίν των, ή δέν κρίνονται 
κατάλληλοι προς τούτο, προσλαμβάνονται ιατροί άνεξαρ- 
τήτως χρόνου άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος.

ε) Χά μή τυγχάνη ανυπότακτος καί να μή έχη κατα- 
δικασθή τελεσιδίκους έπί λιποταξία.

στ) Χά μή έχη καταδικασθή έπί κακουργήματι ή έπί 
τινι των έν άρθρω 18 του Ν. 1811/51 αδικημάτων.

ζ) Χά μή έχη στερηθή των πολιτικών του δικαιωμάτων,
η) Χά είναι άνεπίλήπτου έπαγγελματικής διαγωγής 

καί νά κέκτηται τό προσήκον δι’ ιατρόν ήθος.
θ) Χά μή τελή εις οίανδήποτε σχέσιν μετ’ ιδιωτικής 

κλινικής, ή έργαστηρίου, συμβεβλημένων μετά τοΰ ΙΚΑ, 
έκτος έάν ή τήρησις τής προϋποθέσεως ταύτης καθιστά 
ά/έφικτον ή ύπηρεσιακώς άσύμφορον Try κάλυψιν των 
υπηρεσιακών άναγκών.

Άρθρον 3.
Επιλογή ιατρών.

1. Προκειμένης τής προσλήψεως ιατρών δημοσιεύεται 
εις δύο ήμερησίας έφημερίδας τών’Αθηνών καί δίς εις έκάστην, 
ως "καί άπας εις μίαν τουλάχιστον έκ τών τυχόν έκδιδομένων 
έν τή έδρα τής ύττηρεσίας, διά τάς άνάγκας της οποίας προσ
λαμβάνεται ό ιατρός, περίληψις προκηρύξεως τοΰ Διοικητοΰ, 
δι’ ής καλούνται οί έπιθυμούντες νά προσληφθούν όπως 
υποβάλουν εντός προθεσμίας, ούχί βραχυτέρας τών δέκα 
πέντε ημερών, εις τήν ΰπό τής προκηρύξεως όριζομένην 
υπηρεσίαν, αΐτησιν μετά τών σχετικών δικαιολογητικών.

2. Αί αιτήσεις μετά τών δικαιολογητικών κρίνονται 
υπό τής, κατά τάς κειμένας διατάξεις, λειτουργούσης παρά 
τώ ΙΚΑ επιτροπής άξιολογικής κατατάξεως ιατρών.

> Ή έπιτροττή αΰτη, βάσει τών τίτλων σπουδών, τής τυχόν 
προϋπηρεσίας καί τής έν γένει έπιστημοντκής καί έπαγγελ- 

■ματικής δράσεως τών αΐτούντων, καταρτίζει πίνακα άξιολο- 
γήσεως αύτών κατά ειδικότητα.

Οί πίνακες ούτοι άνακοινοϋνται εις τούς ένδιαφερομένους, 
ισχύουν δέ έπί έν έξάμηνον άπό τής καταρτίσεώς των κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ οποίου ή πρόσληψις ιατρών διενεργεΐται 
έκ τών πινάκων τούτων καί κατά τήν σειράν αναγραφής 
εις αύτούς.

3. Αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου 
δέν έχουν έφαρμογήν προκειμένου περί ιατρών προσλαμ- 
βανομένων προσωρινώς προς άντιμετώπισιν έκτάκτων ή 
έπειγουσών άναγκών.

Άρθρον 4.
Π ρόσληψις.

1. Οί ιατροί προσλαμβάνονται διά πράξεως τοϋ Διοικητοΰ 
τοϋ Ιδρύματος.

2. Ή πρόσληψις άνακοινοϋται εις τον ιατρόν έγγράφως.
Έν τώ έγγράφω τής άνακοινώσεως τάσσεται εύλογος

προθεσμία, μή δυναμένη νά ύπερβή τάς τριάκοντα ήμέρας 
προς άνάληψιν ύττηρεσίας.'

Παράτασις τής προθεσμίας έπιτρέπεται, ούχί όμως πέραν 
τών 30 ημερών άπό τής λήξεως τής άρχικής προθεσμίας.

Άρθρον 5.
Άνάκλησις προσλήψεως.

1. 'Η περί προσλήψεως άπόφασις άνακαλεϊται, έάν ό 
ιατρός δέν προσήλθε προς άνάληψιν ύπηρεσίας' έντός τών 
κατά τήν παρ. 2 τοϋ προηγουμένου άρθρου προθεσμιών ή 
δέν έξεπλήρωσεν άλλας συναφείς ύποχρεώσεις του.

2. Ή πρόσληψις άνακαλεϊται ώσαύτως, έάν μεταγενε- 
στερως ήθελεν διαπιστω θή, ότι παρά τώ προσληφθέντι 
ελλείπουν προσόντα έκ τών άπαιτουμένων διά τήν πρόσληψίν.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ούδέν δικαίωμα άπολήψεως 
-ποζημιώσεως γεννάται ύπέρ έκείνου οίτινος άνακαλεϊται 
·, πρόσλ.ηψις.

Άρθρον G.
Άνάληψις Υπηρεσίας.

1. Ή ύπηρεσιακή σχέσις καταρτίζεται διά τής υπογραφής 
συμβάσεως μεταξύ τού ΙΚΑ καί τού ιατρού καί τής άνα- 
λήψεως ύπηρεσίας ύπό τοϋ προσλαμβανόμενου.

Περί τής ήμερομηνίας άναλήψεως ύπηρεσίας συντάσσεται 
σχετική έπισημειωματική πραξις έπί τοϋ σώματος τής συμ
βάσεως.

2. Αί περί τών θεραπευτικών ιατρών τοΰ 'Ιδρύματος δια
τάξεις τής κειμένης νομοθεσίας, ώς καί τοϋ παρόντος κανο
νισμού, λογίζονται ώς όροι τής κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον συμβάσεως, γίνονται δέ άποδεκτοί ύπό τοϋ 
ιατροϋδιά τής ύπογραφής τής συμβάσεως ταύτης καί άναλή
ψεως ύττηρεσίας κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου.

Άρθρον 7.
Γενικά καθήκοντα καί περιορισμοί τών ιατρών.

1. Οί ιατροί ύποχρεοϋνται όπως κατά τήν παροχήν ια
τρικών φροντίδων άκολουθοΰν τούς κανόνας τής ιατρικής 
δεοντολογίας, ώς καί τά έπιστημοντκώς παραδεδεγμένα έν 
δψει τής έξελίξεως τής ιατρικής έπιστήμης καί τεχνικής.

2. Οί ιατροί οφείλουν νά τηρούν πιστώς τούς σχετικούς 
πρός τό "Ιδρυμα νόμους καί κανονισμούς, ώς καί τάς συνα
φείς γενικάς καί είδικάς οδηγίας τής Ύττηρεσίας τοϋ 'Ιδρύ
ματος.

Άρθρον 8.
Χρόνος έργασίας.

1. Οί ιατροί ύποχρεοϋνται εις 4ωρον εργασίαν ήμερησίως.
Κατ’ έςαίρεσιν άκτινολόγοι ιατροί, άπασχολούμενοι έντός

τών θαλάμων τών άκτινολογικών, άκτινοδιαγνωστικών καί 
άκτινοθεραπευτικών έργαστηρίων τοΰ Ιδρύματος ύποχρε- 
οΰνται εις 4ωρον έργασίαϋ ήμερησίως καί έπί 5 ήμέρας 
έβδομαδιαίως.

2. Τό καθ’ ημέραν ώράριον έργασίας τών ιατρών, συνεχές 
ή διακεκομμένον, καθορίζεται ύπό τοϋ Διοικητοΰ ή κατ’ 
έξουσιοδότησιν τούτου ύπό-τού Διευθυντοϋ τοΰ Υποκατα
στήματος άναλόγως τών ύττηρεσιακών άναγκών.

3. 'Ως ήμέραι άργίας τών ιατρών ορίζονται αί ύπό τών 
παρ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 50 τοϋ X. 1811/51.

Άρθρον 9.
Άποδοχαί.

, 1. Ό μηνιαίος βασικός μισθός τών ιατρών διά τήν κατά 
τό άρθρον 8 (παρ. 1) τοϋ παρόντος άπασχόλησιν αυτών ορί
ζεται, άντιστοίχως, ίσος πρός τον έκάστοτε μηνιαΐον βασικόν 
μισθόν τών μονίμων θεραπευτών ιατρών τοϋ 'Ιδρύματος.

2. Εις τούς ιατρούς παρέχεται έπίδομα έπί τοϋ βασικού 
μισθού αύτών, ώς άκολούθως :
α) ’Ακτινολόγος 40 %
β) Γυναικολόγος 20 %
γ) Δερματολόγος 50 %
δ) Καρδιολόγος 30 %
ε) Μικροβιολ.όγος 20 0//Ο
στ) Νευρολόγος 30 %
ζ) ’Οδοντίατρος 20 %
η) ’Ορθοπεδικός 50 %
θ) ’Οφθαλμίατρος 50 Ο/

/Ο

ι) Ουρολόγος 40 0//ο
ια) Παθολόγος καί γεν. ιατρικής 30 %
ιβ) Άνευ είδικότητος 20 %
ιγ) Παιδίατρος 50 %
ιδ) Φυματιολ.όγος 30 %
ιε) Χειρουργός • 40 0//ο
ιστ) Ω.Ρ.Λ. 50 0//ο
ιζ) Διαβητολόγος 30 %
ιη) ’Ενδοκρινολόγος 30 %
ιθ) Κυτταρολόγος 30 %
κ) Παθολογοανατόμος 30 %
κα) Νευροχειρουργός 30 %
κβ) Έλογκτής-ίατρός ' 30 %



“— Τόέπίδομα τοϋτο χορηγείται St’ άποφάσεως τοϋ Διοικη- 
τοΰ δύναται δέ νά -ποικίλη κατά περιοχήν, αύξητικώς ή καί 
μειωτικώς, έφ’ δσον αΐ τοπικαί συνθήκαι έπι βάλλουν τοϋτο.

3. Είς τούς άκτινολόγους ιατρούς, τούς άπασχολουμένους 
έντος θαλάμων ακτινολογικών, άκτινοδιαγνωστικών καί άκτι- 
νοθεραπευτικών εργαστηρίων, παρέχεται έπί πλέον τοϋ 
επιδόματος της προηγουμένης παραγράφου καί επιδόματος 
άκτινοβολίας έκ 50 %έκ 30 % έπί τοϋ βασικού των μισθού. 
Τό επίδομα τούτο καταβάλλεται καί κατά την διάρκειαν της 
κατά την παρ. 4 τού άρθρου 13 τού παρόντος άδειας.

4. 'Ο βασικός μισθός των ιατρών προσαυξάνεται κατά 
10 % δι* έκάστην τριετίαν εμμίσθου ιατρικής υπηρεσίας αύ- 
τών παρά τώ 'Ιδρύματι ή έτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ώς καί παρά 
τώ Δημοσίω καί μέχρι τεσσάρων έν συνόλω τριετιών.

'Η προσαύξησις αΰτη χρρηγεϊται δι’ άποφάσεως τού Διοι- 
κητοΰ καί έφ’ όσον ή ώς άνω υπηρεσία κρίνεται ΰπ’ αυτού 
ευδόκιμος.

5. Εις τούς ιατρούς τούτους παρέχεται προσαύξησις πολυ
ετούς υπηρεσία ιση προς την καταβαλλιομένην εις τούς τακτι
κούς διοικητικούς υπαλλήλους τού 'Ιδρύματος.

Διά τήν χορήγησιν της προσαυξήσεως ταύτης συνυπολογί- ' 
ζεται εις τήν παρά τώ Ιδρύματι ύπηρεσίαν τών ιατρών καί 
πάσα έμμισθος προϋπηρεσία αύτών εις τό Δημόσιον ώς καί 
είς Ν.Π.Δ.Δ.

"Τ' 6. “Διά την χορήγησιν τών κατά τάς δύο προηγουμένας - 
παραγράφους έπιδομάτων δέν ύπολογίζεται ό χρόνος :

α) Τής άργίας, έφ’ όσον κατέληξεν εις οίανδήποτε ποινι
κήν ή πειθαρχικήν καταδίκην.

β) Τής διαθεσιμότητος.
γ) Τής άδικαιολογήτου έκ τών καθηκόντων άποχνξ.
δ) Τής άδειας άνευ άποδοχών.
7. Είς τούς περί ών ό παρών κανονισμός ιατρούς κατα

βάλλεται καί τό έκ χιλίων (1.000) δραχμών μηνιαίως έπί- 
δομα τό παρεχόμενον εις τούς κατά την έναρξιν ισχύος τού 
παρόντος ύπηρετούντας είς τό "Ιδρυμα ’Ιατρούς.

• 8. Αί άποδοχαί καταβάλλονται την Ιην καί 16ην έκάστου
μηνός μεταπληρωτέαι.

9. Άποδοχαί δέν οφείλονται διά μη παρασχεθεΐσαν έξ 
ύπαιτιότητος τού ιατρού υπηρεσίαν καθόλ.ου ή έν μέρει.

'Η περικοπή τών άποδοχών, διά τόν ώς άνω λόγον, έντέλ- 
λεται διά πράξεως τοϋ Διοικητού τού 'Ιδρύματος ή έτέρου 
ύπό τούτου έξουσιοδοτουμένου οργάνου.

10. Ή άξίωσις έπί τών άποδοχών άρχεται άπό τής άναλ.ή- 
ψεως ύπηρεσίας ύπό τού ιατρού, παύει δέ άπό τής λ.ύσεως 
τής μετ’ αύτοΰ ύπηρεσιακής σχέσεως.

Άρθρον 10.
’Επίδομα έορτών καί άδειας.

Εις τούς ιατρούς έπί ταΐς έορταϊς τού Πάσχα καί τών 
Χριστουγέννων -Νέον "Ετος, παρέχεται έπίδομα ίσον προς 
τόν βασικόν μισθόν ένός δεκαπενθημέρου ή μηνός άντιστοίχως 
μετά τής προσαυξήσεως λόγω εύδοκίμου ύπηρεσίας.

'Ωσαύτως παρέχεται εις τούτους καί έπίδομα άδειας ύφ’ 
ους όρους καί προϋποθέσεις καταβάλλ.εται τοϋτο είς τούς 
τακτικούς ύπαλλήλους τού Ιδρύματος.

Άρθρον 11.
Άποζημίωσις διά πρόσθετον άπασχό/.ησιν 

καί δι’ έξοδα κινήσεως.
1. 'Οσάκις αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι έπιβάλλουν πρόσθετον 

άπασχόλησιν τών ιατρών, πέραν τής ύπό τοϋ άρθρου 8 τοϋ πα
ρόντος καθοριζομένης, δύναται δι’ άποφάσεως τού Διοικητού 
νά όρισθή αΰτη έπί τη καταβολή άποζημιώσεως ώριαίας ίσης 
προς τό ώρομίσθιον αύτών προσηυξημένον κατά 25 %. Διά 
τον ύπολ.ογισμόν τοϋ ώρομισθίου, ώς ημερήσιος μισθός θεω
ρείται τό 1/25 τού μηνιαίου βασικού τοιούτου, ώς ώραι 
δέ εργασίας αί ύπό τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος όριζόμεναι.

2. Είς τούς ιατρούς έφ’όσον άπασχολοϋνται κατά τάς 
Κυριακάς, ημέρας άργίας καί νυκτερινάς ώρας παρέχεται 
προσαύξησις έκ ποσοστού 100 % έπί τού άνωτέρω ώρομι- 
σθίου. 'Ως νυκτεριναί ώραι διά τήν^έφαρμογην τής παρούσης 
παραγράφου νοούνται αί ώραι άπό 22.00 έως 06.00 τοιαϋται.

3. Είς τούς ιατρούς μετέχοντας Συμβουλίων ή Επιτρο
πών τού 'Ιδρύματος, έκτος ώρών έργασίας, καταβάλλ.εται 
ή διά τούς διοικητικούς ύπαλλήλ.ους έπί 4ω βαθμώ προ- 
βλ.επομένη άμοιβή διά τήν συμμετοχήν εις συμβούλια ή 
έπιτροπάς καί ύπό τούς περί αύτών ίσχύοντας όρους.

4. Είς ιατρούς έκτελ.οϋντας έξωτερικήν υπηρεσίαν δύ- 
ναται νά παρέχηται δι’ άποφάσεως τού Διοικητού πρόσθε
τος άποζημίωσις μέχρι 10% έπί τού μηνιαίου βασικού 
μισθού αύτών λ.όγω έξόδων κινήσεως, ήτις δύναται νά 
αύξάνη, μέχρις 25 % έφ’ δσον ούτοι χρησιμοποιούν άποδε- 
δειγμένως ιδιόκτητον μεταφορικόν μέσον προς έκτέλεσιν 
τής τοιαύτης ύπηρεσίας των.

... Άρθρον 12.
’Ιατροί άπασχολ,ούμενοι είς τά ίδια αύτών ιατρεία.

1. Άναλόγως τών τοπικών συνθηκών καίπρός πληρεστε- 
ραν έξυπηρέτησιν τών δικαιούχων περιθάλ.ψεως δύναται δι 
άποφάσεως τοϋ Διοικητού νά όρίζηται όπως οι ιατροί 
παρέχουν τάς ύπηρεσίας των έν τώ ίδίω αύτών ίατρειω 
ή έργαστηρίω. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη δύνανται νά καθο- 
~ρίζωνταΐ “καί αί ώραι τής ύποχρεωτικής παραμονής τοϋ ια
τρού έν τώ ίδίω αυτού ίατρειω ή έργαστηρίω.

2. Είς τούς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ιατρούς 
δύναται δι’ άποφάσεως τού Διοικητού νά παρέχηται πρό
σθετος άποζημίωσις, μή άποτελ.οϋσα μισθόν, λόγω δαπανών 
έκ τής χρήσεως ύλ.ικοϋ έπιδεσμικοϋ ή άλλου ή φθοράς 
μηχανημάτων, έργαλ.είων ή ένοικίου ή μισθών προσωπικού 
κλπ.

'Η άποζημίωσις αΰτη ορίζεται είς ποσοστόν έπί τού 
μηνιαίου βασικού μισθού τών ιατρών καί μέχρι 35 % αυτού 
άναλόγως τής εΐδικότητος κλπ.

3. Είς τούς άπασχολουμένους έν τώ ίδίω αύτών έργα
στηρίω μικροβιολόγους ιατρούς δύναται δι’ άποφάσεως τού 
Διοικητού νά χορηγώνται πλ.έον τής καταβαλ.λ,ομένης αυ
τούς προσθέτου άποζημιώσεως περί ής ή προηγούμενη 
παράγραφος καί τ’ άπαιτούμενα άντιδραστήρια διά Ί ESTS 
κυήσεως ή νά άποδίδηται αύτοϊς τό άντίτιμον τή δαπάνης 
προμήθειας αύτών ύπό τοϋ ιατρού, βάσει τιμολ.ογίου.

'Ωσαύτως είς τούς άκτινολόγους ιατρούς πλ.έον τής ανω
τέρω άποζημιώσεως χορηγούνται δι’ άποφάσεως τοϋ Διοι- 
κητοϋ τά άναγκαΐα άκτινολ.ογικά FILMS καί φάρμακα ή 
άποδίδεται τό άντίτιμον τής προμήθειας αύτών ύπό τοϋ 
ιατρού, βάσει τιμολ.ογίου.

"Αρθρον 13.

Κανονικαί άδειαι.
1. Ό ιατρός τοϋ 'Ιδρύματος ό συμπλ.ηρώσας τριετή 

παρ’ αύτώ πραγματικήν ύπηρεσίαν δικαιούται καθ’ έκαστον 
έτος είς μηνιαίαν κανονικήν άδειαν άπουσίας μετά πλ.ηρων 
άποδοχών.

'Ο ιατρός ό έχων τοιαύτην ύπηρεσίαν έλ.άσσονα τών 
τριών έ~ών, άλλ.ά μείζονα τοϋ ένός, δικαιούται είς άδειαν 
άπουσίας δέκα πέντε ήμερών μετά πλ.ήρων άποδοχών καθ 
έκαστον ημερολογιακόν έτος.

'Ο ιατρός ό τυχών άναρρωτικής άδειας μείζονος τοϋ μηνος 
δικαιούται κατά τό αυτό ήμερολ.ογιακόν έτος κανονικής 
άδειας δέκα πέντε μόνον ήμερών.

2. 'Η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άδεια δύ- 
ναται νά χορηγήται καί τμηματικώς. Λόγω έςαιρετικης 
ύπηρεσιακής άνάγκης δύναται ή χορήγησις κανονικής άδειας 
ν’ άναβληθή ή ή χορηγηθεϊσα νά άνακλ.ηθή, παρεχομένη 
βραδύτερον καί έντος τοϋ αύτοϋ ήμερολ,ογιακοϋ έτους
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3. Έκ του χρόνου τής κανονικής άδειας άφαιρεΐται ό 
χρόνος πάσης εντός τοϋ αύτοϋ ημερολογιακού έτους άδικαιο- 
λογήτου άπουσίας.

4. Εις τούς ακτινολόγους ιατρούς τούς συμπληρώσαντας 
έτησίαν υπηρεσίαν εντός των — ερι ών τό άρθρον 8 τοϋ 
παρόντος θαλάμων, χορηγείται έπί πλέον και μηνιαία καθ’ 
έκαστον ημερολογιακόν έτος άδεια ακτινοβολίας μετά πλή- 
ρων άποδοχών. ‘

δ. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις καί έφ’ όσον αί άνάγκαι 
της υπηρεσίας επιτρέπουν δύναται δι άποφασεως τού 

. Διοικητοϋ νά χορηγήται εις τον ιατρόν τη αιτήσει του καθ’ 
έκαστον ήμερολογιακόν έτος άδεια άπουσίας άνευ άποδοχών 
μέχρι τριάκοντα ήμερων έν συνόλω.

Άρθρον 14.
“Αδεια λόγω κυοφορίας.

Αί κυοφοροϋσχι ιατροί, μετά βεβαίωσιν της οικείας 
πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής, άπέχουν ύποχρεωτι- 
κώς τής υπηρεσίας άπό τοϋ ογδόου μηνός τής κυήσεως, 
Οεωρούμεναι ώς έν κανονική διμήνω άδεια μετά πλήρων 
άποδοχών.

__'Η_άδεια αύτη, εις ήν συμψηφίζεται ή κατά τό προηγού
μενου άρθρον κανονική τοιαύτη μετ’ άποδοχών, παρατείνεται 
έπί δύο μήνες μετά τον τοκετόν, έφ’ όσον τό τεχθέν ζή 
ή άλλως έπί δέκα πέντε ήμέρας.

“Αρθρον 15.
Άναρρωτική άδεια.

1. Εις τον Ιατρόν άσθενοϋντα ή χρήζοντα άναρρώσεως 
χορηγείται άναρρωτική άδεια μετά ή άνευ άποδοχών κατά 
τά ΐσχύοντα έκάστοτε διά τούς τακτικούς υπαλλήλους τοϋ 
'Ιδρύματος καί έπί τή βάσει τής πραγματικής παρά τώ 
ΙΚΑ έμμισθου υπηρεσίας τοϋ Ίατροΰ.

2. Παρατεινομένης τής άσθενείας πέραν τών κατά την 
ώς άνω παράγραφον ορίων ή έν περιπτώσει ιατρικής γνω- 
ματεύσεως κατά την παρ. 5 τοϋ άρθρου 17 περί τοϋ άνε- 
πιδέκτου τής ίάσεως ό ιατρός άπολύεται κατά τά έν άρθρω 
39 οριζόμενα. '

'Αρθρον 16.
“Εκπτωσις έπιδομάτων.

Τά κατ’ άκολουθίαν τής υποχρεωτικής έκ τοϋ νόμου 
άσφαλίσεως καταβλητέα εις ιατρόν έπιδόματα μητρότητος 
καί άσθενείας έκπίπτονται έκ τών κατά τά άρθρα 14 καί 
15 (παρ. 1) τοϋ παρόντος άποδοχών αύτοϋ.

ν “Αρθρον 17.

• Διαδικασία χορηγήσεως άναρρωτικών άδειών
1. Διά τό μέχρι τριών (3) ημερών χρονικόν διάστημα ή 

άναρρωτική άδεια χορηγείται έπί τή βάσει γνωματεύσεως 
ιατρών τοϋ 'Ιδρύματος όριζομένων ύπό τοϋ Διοικητοϋ ή 
ετέρου ύπό τούτου έξουσιοδοτουμένου όργάνου.

2. Διά τήν χορήγησιν άναρρωτικών άδειών πέραν τών 
τριών (3) ημερών άρμόδιαι όπως γνωματεύουν είναι αί 
οΐκεϊαι πρωτοβάθμιοι υγειονομικά! έπιτροπαί.

3. Κατά τής γνωματεύσεως τών κατά τάς παρ. 1 καί 
2 τοϋ παρόντος άρθρου οργάνων δύναται νά άσκηθή ένστασις 
ένώπιον τής οικείας Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου 
Υγειονομικής ’Επιτροπής άντιστοίχως, έντός τριημέρου 
προθεσμίας άπό τής κοινοποιήσεως τής Γνωματεύσεως, 
υπό τε τοϋ έξετασθέντος ίατροΰ καί τοϋ αρμοδίου διά τήν 
χορήγησή τής άναρρωτικής άδειας διοικητικοΰ όργάνου

•4. Ή άναρρωτική άδεια χορηγείται άνά δίμηνον ή 
προκειμένου περί δυσιάτων νοσημάτων τής παρ. 3 τοϋ 
άρθρου 79 τοϋ Ν. 1811/51 ώς έτροποποιήθη υπό τοϋ άρθρου 
12 τοϋ Ν.Δ. 751/70, άνά έξάμηνον.

, 5. Κατά πάσαν έςέτασιν. ώς καί μετά τήν λήςιν τών 
άναρρωτικών άδειών δέον αί ύγειονομικαί έπιτροπαί νά 
γνωμοόοτοϋν, εαν η νοσος είναι δεκτική ίάσεως ή ού.

6. Αι προϊστάμενα·, χρχχι δύνανται νά παραπέμπουν καί 
χύτεπαγγέλτως εις την Πρωτοβάθμιον Υγειονομικήν Έπι- 
τροπην ιατρούς τής δικαιοδοσίας των προς άπχλλαγήν έκ 
τής υπηρεσίας, εάν εκ τής όλης υπηρεσιακής δράσεώς των 
διχπιστοϋτχι οτι ούτοι δεν δύνανται νά έκτελοϋν τά καθή
κοντα των ενεκχ σωματικής ή πνευματικής άνικχνότητος 
και προ πάσης έτι χορηγήσεως άναρρωτικής άδειας ή 
λήςεως τής χορηγηθείσης τοιαύτης.

7. Κατά τής γνωματεύσεως τής Πρωτοβαθμίου 'Υγειο
νομικής Επιτροπής δικαιούται ό ιατρός ώς καί ή προϊστά
μενη άρχή, νά άσκήσουν ένστασιν έντός άνατρεπτικής 
προθεσμίας δέκα ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τής γνω
ματέυσε ως τής Α/'θμίου ’Επιτροπής ένώπιον τής οικείας 
Β,θμίου Επιτροπής.

Άρθρον 18.

'Υγειονομικά! έπιτροπαί.

'Υγειονομικά! έπιτροπαί διά τούς ιατρούς είναι αί άρμό
διαι διά τούς τακτικούς διοικητικούς ύπαλλήλους τοϋ 'Ιδρύ
ματος.

Άρθρον 19.

Εκπαιδευτικά! άδειαι.

Δι αποφασεως τοϋ Διοικητοϋ τοϋ 'Ιδρύματος δύναται 
νά χορηγήται εις τούς ιατρούς έκπαιδευτική άδεια άνευ 
άποδοχών, διά τήν ήμεδαπήν ή άλλοδαπήν προς παρακολού
θησή σπουδών, έςειδίκευσιν ή τελειοποίησιν τής επιστημο
νικής καταρτίσεως αύτών.

Άρθρον 20.

’Ατομικοί φάκελλοι.

Παρά τή Διοικήσει τοϋ 'Ιδρύματος τηρείται δι’ έκαστον 
τών ιατρών ίδιος φάκελλος περιλαμβάνων πάντα τά στοιχεία 
τά άφορώντα εις τήν έν γένει ύπηρεσιακήν κατάστασιν 
αύτοϋ. Εις τούς φακέλλους τούτους έντίθενται καί αί κατ’ 
έτος συντασσόμεναι ύπηρεσιακαί έκθέσεις.

Άρθρον 21.

Άποσπάσεις-Μεταθέσεις ιατρών.

1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ δύναται νά άποσπώνται 
οί ιατροί εις έτερον τοϋ, εις ό ύπηρετοϋν, 'Υποκατάστημα 
δι’ έκτέλεσιν ύττηρεσίας.

Οί ούτως άοπσπώμενοι δικαιοϋνται οδοιπορικών έςόδων 
καί ήμερησίως έκτός έδρας άποζημιώσεως κατά τά ΐσχύοντα 
προκειμένου περί τών διοικητικών ύπαλλήλων τοϋ Ιδρύματος 
μή ίσχύοντος έν προκειμένω τοϋ περιορισμοΰ τής έπί δί 
μηνον μόνον καταβολής τοιαύτης άποζημιώσεως.

2. Οί ιατροί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί ύπηρεσιακαί 
άνάγκαι έπιτρέπουν δύνανται τή αιτήσει των δι’ άποφάσεως 
τοϋ Διοικητοϋ νά μετατίθενται έκ τοϋ παρ’ ω ύπηρετοϋν 
Υποκαταστήματος εις έτερον.

“Αρθρον 22.

Μετάταξις.

Δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ δύναται νά 
έγκρίνηται αίτησις ιατρών περί μετατάςεως άπό είδικότητος 
εις ειδικότητα, έφ’ όσον κέκτηνται τήν κατά νόμον άδειαν 
καί αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι άπαιτοϋν τοΰτο.



Αυτοδίκαια αργία.
1. Τίθεται αυτοδικαίως εις άργίαν ό στερηθείς τής προ

σωπικής ελευθερίάς συνεπεία εντάλματος φυλακίσεως ή 
δικαστικής _άποφάσεως ιατρός, έστω και άν άπελύθη έπί 
έγγυήσει.
“2. Έκλειπόντος τοϋ λόγου, δι’όν ή αργία, ό ιατρός 

επανέρχεται αυτοδικαίως εις ενέργειαν.

"Αρθρον 24.
Δυνητική αργία.

1. Δύναται νά τεθή εις άργίαν ό ιατρός καθ’ ού ύφίσταται :
α) εκκρεμής ποινική δίωξις δε’ άδίκημα δυνάμενον νά 

έπισύρη τήν έκπτωσιν άπό τοϋ λειτουργήματος αΰτοϋ.
β) ’Εκκρεμής πειθαρχική δίωξις δι’ άδίκημα δυνάμενον 

νά έπιφέρη τήν άπόλυσιν αΰτοϋ.
2. Ή περί θέσεως εις άργίαν ή επαναφοράς έκ ταύτης 

εις ενέργειαν πράξις έκδίδεται υπό τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Ιδρύ
ματος μετ’ άπόφασιν τοϋ Πειθαρχικοΰ Συμβουλίου.

"Αρθρον 25.
Άποδοχαί αργίας.

’Εκ των αποδοχών τοϋ έν αργία ΐατροϋ παρακρατεΐται 
τό 1 /2, δυνάμενον νά άποδοθή αύτώ κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ. Πειθαρχικοΰ Συμβούλου, έάν απαλλαγή δυνάμει τελε
σιδίκου άποφάσεως ή τιμωρηθή διά πειθαρχικής ποινής 
κατωτέρας τής άπολύσεως.

"Αρθρον 26.

Πειθαρχικά άδικήματα.
Πειθαρχικόν αδίκημα άποτελεϊ πάσα υπαίτιος παράβαπις 

ή παραμέλησις των διά νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, 
υπηρεσιακών οδηγιών ή άλλως πως νομίμως ανατεθειμένων 
εις τούς ιατρούς καθηκόντων.

Μεταξύ τών πειθαρχικών παραπτωμάτων καταλέγονται 
ιδίως :

α) ή απροθυμία ή βραδύτης περί τήν περίθαλψιν τών 
άσθενών, β) ή ανάρμοστος συμπεριφορά έναντι τούτων καί 
τών ήσφαλισμένων έν γένει, γ) ή άρνησις παροχής τών υπη
ρεσιών των, δ) ή χορήγησις παροχών κατά παράβασιν τών 
διατεταγμένων, ώς καί τών κανόνων περί οίκονομικήςδιαθέ- 
σεως τών μέσων τοϋ Ιδρύματος καί ε) ή ανάρμοστος έντός 
καί έκτός τής υπηρεσίας διιγωγή τοϋ ΐατροϋ.

"Αρθρον 27. ι 

Π ειθαρχικαί ποιναί.
1. Π ειθαρχικαί ποιναί είναι : 
α) εΥΪΡ1?0? έπίπληξις.
β) πρόστιμον μέχρις άποδοχών τριών μηνών, 
γ) προσωρινή παϋσις μέχρι τριών μηνών, 
δ) οριστική παϋσις.
2. Τό πρόστιμον ύπολογιζόμενον έπί τών κατά τον χρόνον 

τής έπιβολής τής ποινής άποδοχών παρακρατεΐται άπό τοϋ 
πρώτου μετά τήν έ.τιβολήν τής ποινής, μηνός, έφ’ όσον μέν 
ίσον ή κατώτερον τοϋ 1/4 τών μηνιαίων άποδοχών έφ’ άπαξ 
έφ’ όσον δέ είναι άνώτερον αύτοϋ τμηματικώς καί συνεχώς 
εις μηνιαίας δόσεις ΐσας προς τό 1/4 τών άποδοχών τούτων.

3. Τήν ποινήν τής οριστικής παύσεως δύναται νά έπι- 
βάλη ό πειθαρχικός δικαστής μόνον διά τά εξής άδικήματα.

α) παράβασιν καθήκοντος κατά τον ποινικόν Κώδικα 
ή άλλους ειδικούς νόμου.-.

β) ’Αδικαιολόγητον αποχήν άπό τής έκτελέσεως τών 
καθηκόντων έπί πλέον τών τριάκοντα ημερών.

γ) Διάπραξιν έντός έτους, ά.φ’ ής έτελέσθη άδίκημα τιμω- 
ρηθέν τούλάχιστον διά προστίμου ίσου π:ός τάς άποδοχάς

αυτήν η fjJ-fν-c^v-v ..υ,ν/(ν.
δ) Έκ συστήματος άνάρμοστον συμπεριφοράν προς τούς 

δικαιούχους περιθάλψεως.
ε) Βαρεΐαν άντιπειθαρχικήν διαγωγήν ή πράξιν έστω 

καί έξωϋπηρεσιακήν, άπολύτως ασυμβίβαστον προς τήν 
θέσιν τοϋ ΐατροϋ.

"Αρθρον 28.
Λήξις πειθαρχικής εύθύνης.

1. Ό έξ οίουδήποτε λόγου άποβαλών τήν ιδιότητα τοϋ 
ΐατροϋ τοϋ ΙΚΑ δεν διώκεται πειθαρχικούς, ή τυχόν όμως 
άρξαμένη πειθαρχική δίκη συνεχίζεται καί μετά τήν λύσιν 
τής ύπηρεσιακής σχέσεως έξαιρουμένης τής περιπτώσεως 
τοϋ θανάτου.

2. Ή κατά τήν ανωτέρω παράγραφον έκδιδομένη τυχόν 
καταδικαστική άπόφασίς παραμένει άνεκτέλεστος.

"Αρθρον 29.
Παραγραφή πειθαρχικών άδικημάτων.

1. Τά πειθαρχικά άδικήματα παραγράφονται μετά τρία 
έτη, άφ’ ής ήμέρας διεπράχθησαν, πλήν άν πρόκειται περί 
τών έν άρθρω 27 παρ. 3 τοϋ παρόντος, άτινα παραγράφονται 
μετά πενταετίαν.

ι
2. Αί κατά τοϋ ΐατροϋ άπευθυνόμεναι πράξεις προς 

δίωξιν τοϋ αδικήματος διακόπτουν τήν παραγραφήν, ό χρόνος
_ όμως ταύτης δέν δύναται νά ύπερβή τήν πενταετίαν έν συνόλω 

μέχρις έκδόσεως τής καταγνωστικής πειθαρχικής άποφάσεως, 
έπί δέ άδικημάτων έκ τών έν άρθρω 27 παρ. 3 τήν έπταετίαν.

3. Πειθαρχικόν άδίκημα άποτελοϋν καί ποινικόν τοιοϋτον, 
δέν παραγράφεται προ τής παρελεύσεως τοϋ πρός παραγραφήν 
όριζομένου χρόνου ύπό τών αντιστοίχων ποινικών διατάξεων. 
Έπί τοιούτων άδικημάτων αΐ πράξεις .τής ποινικής διαδι
κασίας άποτελοϋν λόγον διακοπής τής παραγραφής τοϋ 
πειθαρχικοΰ άδικήματος.

4. Ή παραγραφή πειθαρχικοΰ άδικήματος, διακόπτεται 
διά τής τελέσεως πειθαρχικοΰ άδικήματος σκοποΰντός τήν ■ 
άπόκρυψιν αύτοϋ ή τήν ματαίωσιν τής πειθαρχικής διώξεως.

"Αρθρον 30.
Π ειθαρχικαί δικαιοδοσίαι.

1. Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν άσκοϋν :
α) Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι τοϋ ΐατροϋ. 
β) Τό πειθαρχικόν Συμβούλων.
2. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι τών ιατρών είναι : 
α) Ό Διοικητής έπί πάντων τών ιατρών.
β) Ό Γενικός Διευθυντής έπί πάντων τών ιατρών, 
γ) Οί Διευθυνταί 'Υποκαταστημάτων έπί τών ιατρών τής 

άρμοδιότητός των.

"Αρθρον 31.
Άμεταβίβαστον άρμοδιότητος πειθαρχικώς προϊσταμένων.

1. 'Η άρμοδιότης τών πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι 
άμεταβίβαστος πλήν άν άλλως προβλέπεται ύπό διατάξεων 
νόμου.

2. Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αύτε- 
παγγέλτως.

3. 'Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι ό εις όν 
ύπήγετο ύπηρεσιακώς ό ιατρός κατά τον χρόνον τής τελέ
σεως τοϋ άδικήματος.

4. Διά τής κλήσεως εις άπολογίαν άρχεται ή αύτεπάγγελτσς 
πειθαρχική δίκη.

Έάν τό άδίκημα έπισύρη ποινήν άνωτέραν τής άρμοδιό
τητος τοϋ έπιληφθέντος πειθαρχικώς προϊσταμένου όφείλει 
ό έπΛηφθείς νά παραπέμψη τήν ύπόθεσιν εις τήν άμέσως 
άνωτέραν δικαιοδοσίαν.
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’Λιιέσως άνω τέρα δικαιοδοσία τοϋ Διοικητοϋ είναι τό 
πειθαρχικόν Συμβούλιον.

'Λρθρον 32.

Π ειθαρχικόν Συμβούλιον.
Πειθαε/ικον Συμβούλιον διά τούς Ιατρούς είναι τό αρμό

διον διά τούς έπί βαθμοϊς 6ω εως καί 2ω ύπαλλήλους τοϋ 
Ιδρύματος.

"Λρθρον 33.

'Λρμοδιότης πειΟαρχικώς προϊσταμένων.
Οί πειΟαρχικώς προϊστάμενοι δύνανται να επιβάλλουν τήν 

μεν ποινήν τής έπιπλήξεως πάντες, τήν δέ τοϋ προστίμου 
ύπο τάς εξής διακρίσεις:

α) Ό Διοικητής μέχρι και των αποδοχών ενός μηνάς.
β) Ό Γενικός Διευθυντής μέχρι καί τοϋ ήμίσεος αύτών.
γ) Οί Διευθυνταί Υποκαταστημάτων μέχρι και τοϋ 1/3 

αύτών.
“Λρθρον 34.

_______ ____Άρμοδιότης_Πειθαρχικοϋ-Συμβουλίου.

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται των υποθέ
σεων χί όποϊαι παραπέμπονται αύτώ ύπο τοϋ Διοικητοϋ κατά 
τήν παρ. 5 τοϋ άρθρου 31 τοϋ παρόντος, δύναται δέ νά έπι- 
βάλη πάσαν ποινήν τοϋ άρθρου 27 τοϋ παρόντος.

“Λρθρον 35.
Άνάκρισις.

Έάν τά υπάρχοντα ή συγκεκριμένα στοιχεία κρίνονται 
ανεπαρκή, δύναται προς πληρεστέραν διάγνωσιν τών πρα
γματικών περιστατικών, νά ένεργηθή διοικητική άνάκρισις 
κατά τά εν άρθρω 22 τοϋ Ν.Δ. 750/70 οριζόμενα.

“Λρθρον 36.

’Λπολογία - έκδίκασις - πειθαρχική άπόφασις.
1. Λί πειθαρχικά! άποφάσεις έκδίδονται μετ’ έγγραφον 

κλήσιν τοϋ ίατροϋ εις άπολογίαν.
2. Έπ! παραπομπής εις άνωτέραν πειθαρχικήν ή ίεραρχι- 

κήν δικαιοδοσίαν μετά κλήσιν εις άπολογίαν δεν απαιτείται 
νέα κλήσις. ,

3. Μετά τήν κλήσιν είς άπολογίαν ή ύπόθεσις δέον νά πε- 
εατωθή δΓ άποφάσεως.

4. Ή έξέτασις τοϋ διωκόμενου κατά τό στάδιον τής άνα- 
κρίσεως δεν άναπληροΐ τήν κλήσιν εις άπολογίαν.

5. Ή κλήσις εις άπολογίαν καθορίζει τό άποδιδόμενον πει
θαρχικόν άδίκημα κα! τάσσει εύλογον προθεσμίαν προς άπο- 
.ογίαν, πάντως οΰχί βραχυτέραν τών τριών ήμερών.

* Η προθεσμία χύτη δύναται νά παραταθή έπ! δεδικχιολο- 
γημένη έγ'γράφω αιτήσει τοϋ καλουμένου.

6. Πρό τής άπολογίας δικαιοϋται ό ιατρός νά λάβη γ-νώσιν 
πής σχημχτισθείσης δικογραφίας.

/.Ή άπολογία υποβάλλεται έγγράφως.
8. Ό ιατρός δικαιοϋται νά παρχστή μόνον αύτοπροσώπως 

ιχτά τήν ενώπιον τοϋ πειθαρχικού Συμβουλίου συζήτησιν.
Π ρός τοϋτο ή ημέρα συζητήσεως γνωστοποιείται είς 

'-τόν πρό 48 τουλάχιστον ωρών.

9. Λ! πειθαρχικά! άποφάσεις δέον νά είναι ήτιολογημέναι, 
μα δέ τή έκδόσει των κοινοποιοϋνται είς τόν κριθέντα. .
Λί άποφάσεις τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιοϋν- 

"αι προσέτι κα! είς τόν Διοικητήν.

10. Λί πρός τόν ιατρόν κλήσεις και γνωστοποιήσεις ως καί 
'· πειθαρχικά! άποφάσεις επιδίδονται είς χεΐρας ή τήν κατοι- 
ιαν αΰτοϋ, συντασσομένου άποδεικτικοϋ.

Έν περιπτώσει άρνησεως παραλαβής ό έπιδίδων συντάσσει 
πραξ'.ν βεβαιοϋσαν τήν άρνησιν. Έν περιπτώσει άρνήσεως ή 
άγνοουμένης τής διαμονής τό έγγραφον τοιχοκολλαται είς τό 
κατάστημα τής υπηρεσίας τοϋ ΙΚΛ εις ήν υπάγεται ό ιατρός 
συντασσομένου άποδεικτικοϋ. όπερ υπογράφεται ύπό τοϋ 
έπιδίδοντος κα! δύο μαρτύρων.

11. *Η άρμοδία υπηρεσία προσωπικού επιμελείται τής 
έκτελέσεως τών πειθαρχικών αποφάσεων.

“Λρθρον 37.

Λόγοι λύσεως υπηρεσιακής σχέσεως.
Ή ύπηρεσιακή σχέσις λύεται: 
α) διά τοϋ θανάτου τοϋ ίατροϋ. 
β) διά τής έκπτώσεως. 

γ) διά τής άπολύσεως. 
δ) διά καταγγελίας τής συμβάσεως.

“Λρθρον 38.

“Εκπτωσις. __ ____
1. Ό ιατρός εκπίπτει αυτοδικαίως έκ τής υπηρεσίας, έάν 

έστερήθη τής άδειας άσκήσεως τοϋ ιατρικού επαγγέλματος ή 
έάν κατεδικάσθη δι’ άμετακλήτου άποφάσεως.

α) είς ποινήν τουλάχιστον πρόσκαιρου καθείρξεως.
β) έπί πλημμελήματι έκ τών έν άρθρω 18 παρ. 2 τοϋ X. 

1811/51 άνχφερομένων.
γ) Είς στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων ή 
δ) Έπί άνυποταξία ή λιποταξία.
2. Διχπιστωτική τής έκπτώσεως άνακοίνωσις γίνεται είς 

τόν ιατρόν'ύπό τοϋ Διοικητοϋ ή τοϋ ύπό τούτου έξουσιοδο- 
τουμένου οργάνου.

“Λρθρον 39.

’Λπόλυσις.

Ί. Οί ιατροί άπολύονται :
α) έπιβληθείσης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσεως. 
β) διά σωματικήν ή πνευματικήν άνικανότητχ.
γ) δι’ άνχίτιον ύπηρεσιακήν άνεπάρκειχν καί μετά προη- 

γουμένην κλήσιν τοϋ ίατροϋ, όπως παράσχη έ'ργράφως ή 
προφορικώς τάς άναγκαίας διασαφήσεις.

2. Ή άπόλυσις ένεργεΐται διά πράξεως τοϋ Διοικητοϋ.

“Λρθρον 40.

Καταγγελία Συμβάσεως.

1. Οί ιατροί δύνανται διά δηλώσεώς των νά καταγ-γείλουν 
τήν μετά τοϋ ΙΚΛ ύπηρεσιακήν των σχέσιν. Ή καταγγελία 
αΰτη ισχύει άπό τής άποδοχής τής σχετικής δηλώσεώς ύπό 
τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Ιδρύματος. Παρελθόντος μηνός άπό τής 
ύποβολής τής δηλώσεώς, αύτη θεωρείται ώς γενομένη αύτο- 
δικαίως άποδεκτή.

2. Ή μετά τοϋ ίατροϋ σύμβασις δύναται νά καταγγέλλεται 
οποτεδήποτε δΓ άποφάσεως τοϋ Διοικητοϋ τοϋ 'Ιδρύματος.

Είς τήν περίπτοίσιν ταύτην κχταβά/άπτχι είς τον ιατρόν 
ή ύπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 169/1969 προβ/ε
πομένη άποζημίωσις.

* “Λρθρον 41.

Πραξις λύσεως τής ύπηρεσιακής σχέσεως.
ΊΙ λύσις τής ύπηρεσιακής σχέσεως, όπου δέν ορίζεται 

άλλως,‘έπέρχεται άπό τής κοινοποιήσεως είς τόν ιατρόν τής 
σχετικής πράξεως.


