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Έπί σχεδίου νόμου"«περί ρυθμίσεως θεμάτων ’Ιατρικού
Προσωπικού Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων».

Πρός την Βον/.ην τών 'Ελλήνων

Διά του προτεινομένου σχεδίου Νομού σκοπειται η ρυ- 
θμισις θεμάτων άναφερομένων εις τό ’Ιατρικόν προσωπικόν 
τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.

Ή έπίλυσις τών θεμάτων αυτών, απο μακροΰ χρόνου εκ- 
κρεμούντων κατέστη άναγκαία άφ’ ενός μεν ινα ικανοποιη
θούν αιτήματα τοϋ ιατρικού, εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 
κόσμου, άφ’ ετέρου δέ ίνα έπιτευχθή ή ευρυθμοτερα λειτουρ
γία τών 'Ιδρυμάτων τούτων.

Εΐδικώτερον ρυθμίζεται τό θέμα της προσληψεως εις τα 
Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τών προς ειδίκευσιν ιατρών, ώς 
προς την σχέσιν εργασίας αύτών, τον άριθμόν τών προσλαμ- 
βανομένων εις έκαστον "Ιδρυμα κατ’ άναλογίαν τών κλινών 
αυτοϋ καί τάς άποδοχάς των.

Ούτω διά τών έπί μέρους διατάξεων προβλέπονται τά έξης:
1. Διά της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι ή 

πλήρωσις τών θέσεων τών είδικευομένων ιατρών ένεργεϊται 
διά συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρό
νου, διά δέ της παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται 
ότι ή διάρκεια τής συμβάσεως τών τοποθετουμένων εις θέ
σεις είδικευομένων ιατρών, είναι ίση προς τον χρόνον ό 
όποιος άπαιτεϊται διά τήν άσκησιν τοϋ ΐατροϋ προς λήψιν 
εΐδικότητος ή προς τον χρόνον δι’ δν παρέχει άσκησιν ή 
κλινική, τό εργαστηρίου ή τό τμήμα τοϋ Νοσηλευτικοϋ'Ιδρύ- 
ματος εις τό όποιον προσλαμβάνεται προς άσκησιν ό ιατρός. 
Οΰτω ρυθμιζομένου τοϋ θέματος αί θέσεις τών ειδικευομέ- 
νων ιατρών θά κατέχωνται μόνον υπό ιατρών άσκου- 
μένων προς άπόκτησιν εΐδικότητος καί ούδείς ές αύτών θά 
δύναται νά παραμείνη εις την τοιαύτην θέσιν μετά την συμ- 
πλήρωσίν τοϋ χρόνου άσκήσεώς του, οπότε θά παρέχηται ή 
εύχέρεια άσκήσεώς εις τάς θέσεις ταύτας ετέρων ιατρών.

, 2. Διά της παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι δ 
άριθμός τών προσλαμβανομένων εις έκαστον Νοσηλευτικόν 
"Ιδρυμα προς ειδίκευσιν ιατρών είναι ανάλογος προς τόν 
άριθμόν τών κλινών τοϋ 'Ιδρύματος. Καί διά μέν τά Νοση
λευτικά 'Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53 καί τάς εις αύτάς Πανεπι- 
στημιακάς Κλινικάς, ή άναλογία αότη ορίζεται κατά κλινι
κήν εις ένα (1) ιατρόν άνά τέσσαρας (4) κλίνας. Διά δέ τά 
λοιπά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δι
καίου ή άναλογία ορίζεται κατά κλινικήν εις ένα (1) ιατρόν 
άνά έξ (6) κλίνας γενικώς, πλήν μόνον τών ειδικών Νοσοκο
μείων τών όποιων ή άναλογία θά όρίζηται δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών τή προτάσει τοϋ Δ.Σ. 
τοϋ Νοσοκομείου.

Προκειμένου περί τών εργαστηρίων ή άναλογία όρίζεται 
δι’ άπαντα τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα εις ένα (1) ιατρόν 
άνά τριάκοντα πέντε (35) κλίνας τοϋ συνόλου τών κλινών 
έκάστου 'Ιδρύματος. ·

3. Διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 1 όρίζεται ότι εις 
πάντα άσκούμενον ιατρόν διά τήν λήψιν κυρίας ή συναφούς 
εΐδικότητος καταβάλλεται άποζημίωσις ίση πρός τάς άπο- 
δοχάς τακτικού άνειδικεύτου Ιατρού, δήλον ότι 7ου βαθμού.

4. Διά τής παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή
εύχέρεια, όπως εις τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, πέραν τοϋ 
κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ ίδιου άρθρου άριθμοϋ, τοποθε
τούνται άμισθί πρός ειδίκευσιν ιατροί κατέχοντες οϊανδήποτε 
έτέραν έμμισθον θέσιν. .

Ό άριθμός τών οΰτω τοποθετουμένων ιατρών δέν Οά 
δύναται νά ύπερβαίνη τήν άναλογίαν εις ιατρός πρός 20 
κλίνας διά τάς κλινικάς καί είς ιατρός πρός 100 κλίνας διά 
τά εργαστήρια καί τοΰτο, ίνα μή ύποβιβασθή ή στάθμη τής 
παρεχομένης επιστημονικής καταρτίσεως τών είδικευομέ
νων.

ΕΙΕΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΕΙΕ 5. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 άνυψοϋται ό εισ
αγωγικός βαθμός τής Ιεραρχίας τών Νοσοκομειακών ιατρών 
κατ’ άντιστοιχίαν τών όποιων ορίζεται ό βασικός μηνιαίος 
μισθός των.

Μέχρι τούδε ή άντιστοιχία αυτή ορίζεται διά τής διατά- 
ξεως τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. Δ/τος 3623/ 
1956 «περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοιβής 
καί συνθηκών εργασίας τών ιατρών» έχούσης οΰτω :

«Αί μηνιαΐαι άποδοχαί τών ιατρών τών Νοσηλευτικών 'Ι
δρυμάτων πάσης φύσεως καί κατηγορίας, ιατρείων, εργαστη
ρίων, υπηρεσιών ιατρικής περιθάλψεως έν γένει ή υγιεινής, 
πάντων τών έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος Ν.Δ. όριζομένων Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου,ορίζονται 
ϊσαι πρός τάς άποδοχάς τών πολιτικών Δημοσίων υπαλλή
λων κατά τήν κάτωθι βαθμολογικήν άντιστοιχίαν :

α) Τακτικού άνειδικεύτου βοηθοΰ ϊσαι πρός τάς άποδο
χάς τοϋ 8ου βαθμού,

β) Τακτικού ειδικευμένου βοηθού ϊσαι πρός τάς άποδοχάς, 
τοϋ 7ου - 6ου βαθμού,

γ) Έπιμελητοϋ Κλινικών καί Εργαστηρίων ϊσαι πρός 
τάς άποδοχάς 5ου - 4ου βαθμού.

δ) Έπιμελητοϋ ’Εξωτερικών ’Ιατρείων, ϊσαι πρός τάς 
άποδοχάς τοϋ 6ου - 5ου βαθμού.

___ ε) Διευθυντοϋ-Έξωτερικοϋ ’Ιατρείου, ϊσαι πρός -τάς άπο
δοχάς τοϋ 4ου - 3ου βαθμού.

στ) Διευθυντοϋ ’Εργαστηρίου, ϊσαι πρός τάς άποδοχάς 
τοϋ 3ου - 2ου βαθμού.

ζ) Διευθυντοϋ Κλινικής, ϊσαι πρός τάς άποδοχάς τοϋ 3ου - 
~2ου βαθμού.

η) ’Ιατρού Συμβούλου Έπιθεωρητοϋ ή Έλεγκτοϋ, ϊσαι 
πρός τάς άποδοχάς τοϋ 3ου - 2ου βαθμού.

θ) Ίατροΰ Προϊσταμένου 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας ή 
’Αρχιάτρου, ϊσαι πρός τάς άποδοχάς τοϋ 3ου - 2ου βαθμοΰ.

"Ηδη διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου προβλέπεται 0Tt αί 
άποδοχαί ίσοϋνται πρός :

α) Τοϋ τακτιτοΰ άνειδικεύτου βοηθοΰ 7ου βαθμοΰ άντί 
8ου βαθμοΰ. ·

β) Τοϋ τακτικού ειδικευμένου βοηθού τοϋ 6ου βαθμού 
άντί 7ου - 6ου.

γ) Τοϋ Έπιμελητοϋ Εξωτερικού ’Ιατρείου τοϋ 5ου βα
θμού άντί τοϋ 6ου - 5ου.

δ) Έπιμελητοϋ Κλινικής ή Εργαστηρίου τοϋ 4ου βα
θμού άντί τοϋ 5ου - 4ου.

ε) Τοϋ Διευθυντοϋ Εξωτερικού ’Ιατρείου τοϋ 3ου βα
θμού άντί τού 4ου - 3ου.

στ) Τοϋ Διευθυντοϋ Κλινικής ή Εργαστηρίου τοϋ 3ου 
2ου βαθμού ώς μέχρι τοϋδε καί

ζ) τοϋ ’Ιατρού Συμβούλου, Έπιθεωρητοϋ ή Έλεγκτοϋ 
τοϋ 3ου - 2ου βαθμού έως μέχρι τοϋδε.

Διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου καθορίζεται ότι 
έν τή έννοια τών άποδοχών τοϋ παρόντος άρθρου περιλαμ
βάνεται μόνον ό βασικός μισθός τοϋ άντιστοίχου βαθμού τών 
Πολ,ιτικών Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί οτι πάσα μεταβολή 
έπί τών βασικών αύτών μισθών τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
ισχύει καί διά τούς ιατρούς τών Νοσηλ,ευτικών Ιδρυμάτων.

6. Διά τοϋ άρθρου 3 προβλ.έπεται ότι :
α) Αί ώραι έργασίας τοϋ ’Ιατρικού Προσωπικού τών Νο

σηλ,ευτικών 'Ιδρυμάτων θά καθορίζωνται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Οΰτω παρέχεται ή ευ
χέρεια εις τήν Διοίκησιν όπως, κατά τρόπον, ένιαΐον δι’ άπαν
τα τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καθορίζη τό ώράριον έργα
σίας τών ιατρών κατά τάς άνάγκας τής εύρύθμου λειτουργίας 
αύτών (παρ. 1).

β) Ή καταβολή ύπερωριακής άποζημιώσεως είς τούς 
ιατρούς διά πάσαν πραγματικήν άπασχόλησιν αύτών πέραν 
τοϋ κανονικού ώραρίου έργασίας των. Ή ωριαία ύπερωρια- 
κή άποζημίωσις Οά καθορίζηται κατά τά οριζόμενα υπό τών 
διατάξεων τοϋ έδαφ. γ,, τής παραγράφου 3 τοϋ Ν.Δ. 4548/



66 «περί τού ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων 
κλπ.».

γ) 'Η ύπερωριακή άπασχόλησις' των ιατρών καθορίζε
ται έκ περιτροπής καί κατά σειράν μεταξύ όλων των ύπη- 
ρετούντων ιατρών άναλόγως τών αναγκών τοϋ Νοσοκομείου 
(παράγραφος 3). ·.

7. Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ότι :
α) Αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί χορηγήσεως 

έπιδόματος ευδόκιμου παραμονής καί πολυετούς υπηρεσίας 
εις τούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζονται άνα- 
λόγως καί επί τοϋ ιατρικού προσωπικού τών Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων.

Διά την χορήγησιν δέ τών επιδομάτων αυτών ύπολογί- 
ζεται ό πλεόνάζων κατά βαθμολογικήν αντιμισθίαν χρόνος 
(παράγρ. 1).

β) Ή χορήγησις νοσοκομειακού έπιδόματος κατά εϊκοσιν 
επί τοΐς εκατόν (20 % τοϋ βασικού μισθού εις τούς ιατρούς 
τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, έφ’ όσον ούτοι δέν ?.αμβά- 
νουν ετερον ποσοστιαϊον επίδομα λόγω θέσεως ή είδικότητος 
εις την όποιαν υπηρετούν (παρ. 2).

Τό επίδομα τούτο μειοϋται εις τό ήμισυ προκειμένου περί 
ιατρών οί όποιοι λαμβάνουν ετερον ποσοστιαϊον έπίδομα μέ
χρι καί 20% έπί τού μισθού των (παρ. 3).
V Ή διάταξις αυτή τίθεται προς τόν σκοπόν τής εν τινί 
μέτρο) έξισώσεωςπών καταβαλλομένων ειδικών ποσοστιαίων 
έπιδομάτων εις τάς κατά ειδικότητας διαφόρους κατηγορίας 
νοσοκομειακών ιατρών.

γ) Διά την χορήγησιν τής κατά νόμον κανονικής άδειας 
καί τού οικείου έπιδόματος συνυπολογίζεται καί ό -χρόνος 
προϋπηρεσίας εις οίονδήποτε έτερον Νοσηλευτικόν "Ιδρυ
μα έφ’ όσον όμως ούτος δέν ύπελογίσθη διά την λήψιν κανο
νικής άδειας ή έπιδόματος άδειας έκ τού 'Ιδρύματος εις τό 
όποιον διήνυσε τόν χρόνον αυτόν (παράγρ. 4).

8. Διά τού άρθρου 5 προβλέπεται ότι:
α) Εις τούς είδικευομένους ιατρούς άπό τής συμπλήρωσε - 

ως διετούς εύδόκίμου άσκήσεώς των καταβάλλονται αΐ άπο- 
δοχαί τοϋ 6ου βαθμού καί άπό τής συμπληρώσεως τριετοϋς 
εύδοκίμου άσκήσεώς έπί άποδοχαϊς 6ου βαθμού καταβάλλον
ται αί άποδοχαί τού 5ου βαθμού (παράγρ. 1).

β) Οί' διοριζόμενοι εις Οέσιν οίουδήποτε Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος άσκούμενοι ιατροί έφ’ όσον έχουν προϋπηρεσίαν 
εις έτερα 'Ιδρύματα, λαμβάνουν τόν μισθόν τόν όποιον έ- 
λάμβανον κατά την άποχώρησίν των, εις την Οέσιν τού τε
λευταίου 'Ιδρύματος εις τό όποιον ύπηρέτησαν, έφαρμοζο- 
μένων άναλόγως καί τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τού 
παρόντος άρθρου.

9. Διά τοϋ άρθρου 6 ορίζεται ότι αί προβλεπόμεναι διά 
τοϋ παρόντος Νόμου έν γένει άποδοχαί ισχύουν καί ώς κατώ- 
τατον όριον αποδοχών τοϋ ιατρικού προσωπικού τών Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου ώς καί 
τών Πανεπιστημιακών Κλινικών, οί δέ ύπηρετοϋντες εις τό
Ιδρύματα ταϋτα ιατροί έξομοιοϋνται άπολύτως κατ’ 
χιστον δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις προς τούς ιατρούς 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53.

έλά-
τών

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 7 αίρεται ή υφιστάμενη άνι- 
σότης εις βάρος τών ύπηρετούντων εις τά Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα Χημικών Βιοχημικών καί Φυσικών.

Οί ολιγάριθμοι ούτοι έπιστήμονες οί όποιοι έργάζονται 
εις τά έργαστήρια τών μεγάλων Νοσηλευτικών Μονάδων 
καί άσχολοϋνται κυρίως μέ τήν διενέργειαν παρακλινικών 
έξετάσεων τών νοσηλευομένων άσθενών, έξαιροϋνται τών 
έπιδομάτων τά όποια παρέχονται εις τό ’Ιατρικόν προσωπι
κόν τών Νοσοκομείων.

Λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι ή ταχεία διενέργεια τών παρα- 
κλινικών έξετάσεων άποτελεΐ τόν βασικόν συντελεστήν διά 
τόν περιορισμόν τών ημερών νοσηλείας τών άσθενών, καθί

σταται σαφής ή σπουδαιότης τού έργου τοϋ έπιστημονικοϋ 
αυτού προσωπικού τών Νοσοκομείων.

' Η έπέκτασις, δθεν, καί εις αυτούς τών χορηγουμένων εις τό 
’Ιατρικόν προσωπικόν τών Νοσοκομείων, έπιδομάτων καί 
ιδιαιτέρας άμοιβής, καθίσταται έπιβεβλημένη καί διά λόγους 
ίσης μεταχειρίσεως, άλλά καί διά τήν δημιουργίαν κινήτρου 
προς μεγαλυτεραν άπόδοσιν εις τό τόσον σπρυδαΐον έργον των.

Τά έπιδόματα τών οποίων ή έπέκτασις εις τούς Χημικούς, 
Βιοχημικούς καί Φυσικούς τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Ν.Δ. 2592/53 προβλέπεται ύπό τής διατάξεως τής παραγρά
φου 1 τοϋ ύπ’ 6ψιν άρθρου είναι τά θεσπισθέντα διά τών δια
τάξεων α) τής παραγράφου 2 τού άρθρου 7 τού Ν.Δ/τος 
67/68 έχούσης οότω: «Εις ιατρούς ύπηρετοϋντες εις τά έπαρ- 
χιακά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τού Ν.Δ. 2592/53, καταβάλ
λεται έπίδομα έκ δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως, 
εις δέ τούς εις τά Νομαρχιακά τοιαϋτα έκ δραχμών χιλίων 
(1.000) μηνιαίως). β) τής παραγράφου 3 τού άρθρου 3 τού 
Ν. Δ/τος 415 έχούσης ουτω: «Εις τούς έπί συμβάσει ή θη
τεία ιατρούς τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν. Δ/. 2592/53 

* «περί όργανώσεως τής ’Ιατρικής Άντιλήψεως», χορηγείται 
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1970, προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα 
έκ δραχμών όκτακοσίων (800), μή ύποκείμενον εις συμψηφι
σμόν», καί γ) τής παραγράφου ί τού άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 85/ 
1973 έχούσης οΰτω: «1. ’Από τής ισχύος τού παρόντος εις τό 
υφ’ οίανδήποτε σχέσιν υπηρετούν ιατρικόν προσωπικόν τών 
Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν. Δ. 2592/53 «περί όργανώσεως 
τής/Ιατρικής.Άντιλήψεως» παρέχεται μηνιαΐον ειδικόν έπί
δομα ώς κάτωθι :

α) ’Ιατρικόν προσωπικόν Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων έδρευ 
όντων εις πόλεις πραγματικού πληθυσμού έπί τη βάσει τής 

"τελευταίας άπογραφής.άνω τών 20.000 κατοίκων.

Δραχμαί
αα) Διευθυνταί " ·_ 800

- ββ) Έπιμεληταί 1.000
γγ) Βοηθοί μετ’είδικότητος 1.300
δδ) Βοηθοί άνευ είδικότητος 800
’Ιατρικόν προσωπικόν Νασηλευτικών Ιδρυμάτων έδρευ- 

όντων εις πόλεις πραγματικού πληθυσμού έπί τη βάσει τής 
τελευταίας άπογραφής κάτω τών 20.000 κατοίκων :

Δραχμαί
αα) Διευθυνταί 4.500
ββ) Έπιμεληταί 4.000
γγ) Βοηθοί μετ’είδικότητος 4.000
δδ) Βοηθοί άνευ είδικότητος 3.500
’Ωσαύτως αί διά τής διατάξεως τής παραγρ. 2 τού αύτοΰ 

άρθρου έπεκτεινόμεναι διατάξεις περί ιδιαιτέρας άμοιβής τής 
παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. Δ/τος 3623/1956 ώς 
συνεπληρώθησαν διά τής παραγράφου 17 τοϋ άρθρου 5 τού 
Νόμου 3796/1957 έχουν ώς κάτωθι :

«3. Εις τούς διευθυντάς, Έπιμελητάς καί ειδικευμένους 
Βοηθούς Κλινικών καί έργαστηρίων τών Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/63, ώς καί πάντων άνεξαιρέτως τών 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου, 
άτινα διαθέτουσι κλίνας Α'. καί Β' Θέσεως έπί πληρωμή 
δύναται νά έπιτραπή ή καταβολή ιδιαιτέρας άμοιβής έκ 
μέρους τών νοσηλευομένων εις τάς άνω θέσεις. 'Η ιδιαιτέρα 
αύτη άμοιβή δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 20 % τών νοση
λειών ή έξετάστρων ή άναλύσεων τών ώς άνω θέσεων,

Τό άκριβές ποσοστόν τής άμοιβής, ό τρόπος τής καταβολής 
καί κατανομής ταύτης καί πάσα συναφής λεπτομέρεια ορί
ζονται δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού Κοινωνικών Προνσίας

11. Διά τοϋ άρθρου 8 ορίζεται ότι πάσα άναγκαία λεπτο
μέρεια προς έφαρμογήν τοϋ νόμου αυτού θά καθορισθή διά 
II. Δ/τος μετά σύμφωνον γνώμην τών Δ. Συμβουλίων τών 
Νοσοκομείων.

12. Διά τοϋ άρθρου 9 ορίζεται ότι ΐσχύε τοϋ παρόντος 
Νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως.
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Ούτως έχουσωντών ί'.χτχςεων τοϋ προτεινομένου τούτου 
σχεδίου Νόμου πχρακαλοϋμεν όπως τό περιβάλητε δ'.ά τής 
ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν .’Αθήναις τή 28 Μαΐου 1975
'Ο Ύπ ουργός Οικονομικών 'Ο έπί των Κοινωνικών

'Υπηρεσιών 'Υπουργός
ΕΥΛΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περ,ί ρυ-3μίσεως δεμάτων Ίατρικοϋ Προσωπικού 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Άρ-3ρον 1.

’Ιατρικόν Προτακτικόν Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.
1. "Αττό τής ένάρξεως ίσ/ύος τού παρόντος ή εις ·3έσ;·. 

ειδικευόμενου πρόσληψις Ιατρών εις τά Νοσηλευτικά Ιδρύ
ματα ϊιά τήν πλήρα>τιν τών κενών και εκάττοτε κενουμενων 
πότης φύσεως νεν0μο3ετημένων ·3έτιων ένεργεΐτα: ϊιά συμ- 
ίάτεως- -έργατίας- ιδιωτικού δικαίου* ώριτμένσυ -/ρόνου.

2, Ή διάρκεια τής συμβάσεως τών εις ·3εσ:ν ειδικευόμε
νου τοποθετούμενων ιατρών ορίζεται ίση προς τόν απαιτούμε· 
νον, έν έκαστη περιπτώτει, χρόνον διά την άπάκτητιν τής 
ειδικότητος ή ίι’ όσον χρόνον παρέχει άσσκησιν ή κλινική, τι 
εργαστήριο·/, ή ·τό τμήμα Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος, εις ι 
ουτος ασκείται. -

3. Ό άριόμός τών ασκούμενων ιατρών ορίζεται κατ’ άνα- 
λογί»/ είς (1) ιατρός άνά τέσσαρας (4) κατ' έλάχιστον κλί- 
νας, προκειμένου περί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΑ. 2592/ 
1953 και τών Πανεπιστημιακών κλινικών καί άνά έξ (G) 
κατ’ έλάχιστον κλίνας, διά πάντα τά λοιπά έν τή Χώρα λει- 
τουργούντα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα ύπό μορφήν Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου, προκειμένου δέ περί τών εργαστηρίων έν 

γένει εις (1) βοηθός άνά .τριάκοντα πέντε (35) κλίνας. ώς 
άρι·3μός δέ κλινών νοείται το σύνολο·/ τών κλινών έκάστης 
κλινικής ή 'Ιδρύματος προκειμένου περί έργαττηρίων.

'Ο άρι-3μός τών άσκουμέγων είς τά ειδικά Νοσοκομεία 
’Ιατρών ορίζεται μετά^πρότατιν τών Δ. Συμβουλίων τών Νο
σοκομείων, δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπη
ρεσιών δημοσιευόμενης διά τή; Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
κα*. άναλογως τοϋ άρι·3μοϋ τών κλινών τών Νοσοκομείων
τούτων.

4. Εύίς τούς κα-3' οίονδήποτε τρόπο·/ άτκουμένους ίατρ 
διά τήν> άπόκτησιν κυρίας ή συναφούς πρός άπόκτησιν 
κυρίας ιατρικής ειδικότητος καταβάλλεται άποζημίωσις 
προς τας άποδοχάς ειδικευόμενου βοη-ύοΰ.

5. Ιατρός κατέχω·/ οΐανδήποτε έμμ:σ·3ον -Sέσιν ϊύναται άνά 
20 κλίνας προκειμένου περί κλινικών καί άνά 100 κλίνας 
προκειμένου περί εργαστηρίων τή αιτήσει του νά τοπ:-3ετη·3ή 
άμισ·3ι εις Νοσηλευτικόν Ίδρυμα προς άπόκτησιν κυρίας ή 
συναφούς ειϊικοτητος τής τοπο-3ετήσεώς του, μή συνυπολογι- 
ζομένης εις τήν κατά τήν παρ. 3 τοϋ παρόντος άρ-Spco άνα- 
λογίαν.

*Αρ·3ρον 2.
Μισ·3ολογ·.κ.ή άνττστοιχία ιατρών.

1 - At μηνιαίας άπσϊοχχί τών ιατρών τών πάσης φύσεως 
Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου ορίζονται ίσαι πρός τάς άποδοχάς τών 
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κατά τήν κάτωθι βαθμολο
γικήν αντιστοιχίαν:

χ) Τακτικού ανειδικεύτου ή ειδικευόμενου βοη-3οϋ ίσαι 
πρός τάς άποδοχάς τοϋ Του ία-3μοΰ.
, β) Τακτικού ειδικευμένου βοη-Sου ίσα: πρός τάς άποδοχάς 
τοΰ 6ου 6>3μοϋ. · ‘

7) Έπιμελητοϋ εξωτερικού ιατρείου ίσα: πρός * is-o-
r/M τοϋ 5ουία·3μού.
ϊ) Έπιμελητοϋ κλινικής ή εργαστηρίου ίσαι πρός σάς χττο-

=Ζ*ί τοϋ 4ο·υ βα·3μοϋ.
0 Διευύυντού Εξωτερικού Ιατρείου ίσαι πρός τάς 27. 0-

τοϋ 3ου βα·3μοϋ.
»-) Διευ*3υ*/τοϋ κλινικής ή εργαστηρίου ίσαι πρός τά; ΧΠΟ-

ί·/*; τοΰ 3ου—2ου βχ-ύμοϋ.
;) Ιατρού Συμβούλου. Έπι-ύεωρητοϋ ή Έλεγκτοΰ ίσα».

πρός τάς άποδοχάς τοϋ 3ο·υ—2ου βα-3μθϋ.
2. Ώς άποϊοχαί διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος νοούνται 

ό έκάστοτε ισχύων βασικός μ:σ-3ός τού αντίστοιχου βανμοϋ 
τών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, πάσα δε μεταβολή τών 
βασικών μισ·3ών τών πολιτικών δημοσίων υπάλληλων, εφαρ
μόζεται καί έπί τών μισύολογικών κλιμάκιο/·/ τοϋ περί ου ή 
μπαράγραφος 1 τοϋ παρόντος αρ·3ρου προσωπικού τών Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων.

Άρ-3ρον 3.
Ώράριον εργασίας — ύπερωριακή άπασχόλησις ιατρών.
1. Αί ώραι εργασίας τοΰ ιατρικού προσωπικού τών Νοση

λευτικών Ιδρυμάτων καλορίζονται οι" άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ-
-γοϋ-Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.--------------------- -----------------------

2. Ή πέραν τού κανονικού ώραρίου εργασίας άπασχόλησις
τού ’Ιατρικού προσωπικού έκαστου Νοσοκομείου κακ/3ορ!ζεται, 
δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών τη 
ήτιολογημένη προτάτει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού Ιδρύ
ματος, τής άποζημιώσεως αϋτοΰ υπολογιζόμενης βάσει τών 
διατάσεων τού έϊαφ. γ' τής παραγρ. 3 τού άρ-3ρ.χ> 5 τοϋ ΝΔ. 
4548/66 «περί τού ενιαίου μισ·3λογίου τών Δημοσίων Υπαλ
λήλων καί άλλων τινών διατάξεων». >

3. Ή πέρα/ τού κανονικού ωραρίου ύπερωρ ιακή άπασχάλη-
σις τού ιατρικού προσωπικού καθορίζεται δι' άποφάσεως τοϋ 
Δ_Σ. τού 'Ιδρύματος έκ περιτροπής καί κατά σειράν- μεταξύ 
τών ύπηρετούντων. ,

'lAp-Spov 4.
Επιδόματα —Άϊειαι.

1. Αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί χορηγήσεως επι
δόματος ευδόκιμου παραμονής έν τώ αύτώ βα·3μώ καί πολυε
τούς υπηρεσίας είς τούς Πολιτικούς Δημοσίου υπαλλήλους 
εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών ιατρών τών Νοσηλευτικών 
’Ιδρυμάτων, τοΰ πλεονάζοντος κατά βαθμολογικήν άντιμισύία·/ 
χρόνου ύπολογιζσμένου( πρός απονομήν τής άνωτέρας.

2. Είς τούς ιατρούς τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων χορη
γείται ειδικόν νοσοκομειακόν επίδομα έξ είκοσι έπί τοίς έκατό·/ 
(20%) ·έπί τοϋ βασικού αυτών μισ·3οϋ, έφ’ όσο*/ δεν συγχά/ουν 
ετέρου είϊΐ7.οΰ έπιϊόματος ύπολογιζομένου κατά ποσοστόν έπί 
τοϋ βασικού των μισ·3οϋ ϊιά τήν ήν υπηρετούν -3έσ:ν.

Αί τυχόν πέραν τών ποσοστιαίων επιδομάτων χορηγούμενα: 
είς τούς ιατρούς τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έτεραι άποϊο- 
χαί έξ ακολουθούν καταβαλλόικεναι εις τούτους (ΝΑ. 415/ 
1970, 85/73).

3. Είς τούς ιατρούς λαμβάνοντας ειδικόν ποσοστιαίον έπίϊομα 
μέχρι καί 40% χορηγείται τό ήμισυ τού διά τής προηγούμενης 
παραγράφου ·3εσπ:ζομένου έπιϊόματος.

4. Διά τόν ύπολογκσμόν τοϋ χρόνου πρός χορήγησιν τής
κατά τάς ,κειμένας διατάξεις προβλεπομένης έτησίας κα/ενι
κής άδειας καί τού έπιϊόματος ταύτης προσμετρείται καί ό 
διαδρομών χρόνος υπηρεσίας εις έτερον Νοσηλευτικόν Ίδρυ
μα, έφ’ όσον ουτος δεν ύπελογίσ-3η διά τήν λήψιν κανονικής 
άδειας έπί τοϋ προηγουμένου φορέως ή ϊέν κατεβλή*3η δι' αύ- 
τόν-ή προβλεπομένη έν τή σχετική περί άδειων νομο·3εσία άπο- 
ζημιίωσις. (

'Ap-Spov 5.
Μισ-3ολογική έξέλιξις.

Ί. Ή μισ-3ολογική προαγωγή τοϋ έν γένει ’Ιατρικού προ
σωπικού ένεργείται άνά συμπληρουμένην τριετή υπηρεσίαν. ·.·


