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Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τακτοποιήσεως οφειλής τοΰ
Δημοσίου έκ νοσηλειών προς τό Φυματιολογικόν ’Ινστι
τούτο ν «I. Σισμάνογλου».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοΰ υπό έγκρισιν Νομοσχεδίου σκοπεϊται ή ρύ
θμισες τοΰ άπό τοΰ έτους 1959 έκκρεμοϋντος θέματος της 
άναγνωρίσεως της δαπάνης νοσηλείας έν τώ Φυματιολογικώ 
’Ινστιτούτα) «I. Συσμάνογλου καί τοΰ Οικου Αυτοϋ» ενιων 
πολιτικών συνταξιούχων καί μελών οικογενειών εν ενεργεια 
δημοσίων υπαλλήλων νοσηλευθέντων κατ εντο/.ην τοΰ 1 - 
πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών μετά την καταργησιν εν 
εεει 1957 τοΰ Σανατορίου Δημοσίων Υπαλλήλων.

2. 'Η δαπάνη ήτις δεν ένομιμοποιεΐτο προεκυψεν εκ του 
γεγονότος ότι κατ’ αρχήν οι ανωτέρω νοσηλτυΟεντες έδικαι- 
οΰντο δωρεάν σχνχτοριχκής νοσηλείας σ^μφώνως τώ χπο 
24 - 4/1.5.58 Β.Δ. (ΦΕΚ 61/58 τ. .V) καί έπί 18 μήνας καί 
έν συνεχεία έως 24 μηνών, ακολούθως δέ έθεωρήθη οτι αΐ 
μεταγενέστεραι διατάσεις τών Β. Δ/των άπό 29 - ο/12.6.59 
(ΦΕΚ. 113/59 τ. Α;) ύπ’ άριθμ. 721/60 (ΦΕΚ 177/60 
τ. .V) καί 665/62 (ΦΕΚ 167/62 τ. .V), ώς παράρτημα πίτ
νακος συμπληρουμένων διατάξεων, δεν κατήργησαν τό προ- 
ισχΰσαν καθεστώς ώς πρός τε τον χρόνον νοσηλείας και τα 
ποσοστά συμμετοχής.

Αΐ διατάξεις τοΰ ώς άνω άπό 24 - 4/1.5.58 Β.Δ. εφηρμο- 
ζοντο προς τοΰτο μέχρι 15.7.60, καθ’ όσον κατά δοθεϊσαν, 
διά τηε ύπ’ άριθμ. 8S8/114/59 γνωμοδοτησεως του Νομικού 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους, ερμηνείαν αΐ μεταγενέστερα1, δια
τάξεις κατισχύουν τών προγενεστέρων και τουτω τω λ.όγω 
έδει ή νοσηλεία τούτων νά προσαρμοσθή προς τά ύπο τών 
νεωτέρων διατάξεων οριζόμενα.

3. Οΰτω, παραμένει έκτοτε ακάλυπτος δαπάνη 855.000 
δραχμ. έκ παρασχεθείσης ύπό τοΰ προμνησθέντος Φυματιο- 
λογικοΰ Ινστιτούτου νοσηλείας του, ή οποία είρήσθω έξω- 
φλήθη διά δοθεισών ύπό τοΰ ' Υπουργείου Οικονομικών ίσο- 
πόσων προκαταβολών.

Σημειοΰται ότι άπό τής επομένης τής 24.11.60, ημερο
μηνίας ισχύος τοΰ προαναφερομένου ύπ’ άριθμ. 721/60 Β.Δ. 
ή σανχτοριακή νοσηλεία τών άνωτέρω άσθενών παρείχετο 
δωρεάν.

4. "Οθεν παρακαλοΰμεν όπως περιβάλητε τό παρόν σχέ- 
διον Νόμου διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 7 ’Ιουλίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών Έπί τών Κοινωνικών Ύπηρετιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΑΝΑΦΕΡΟ.Μ ΕΝ AI ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ν.Δ. 48S/47 «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρούσεως 
τοΰ Ν. 211/43 περί συστάσεως Κρατικού Σανατορίου Περι- 
θάλύεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 252/31.10.46 
τ. .V).

Άρθρον 1.

«Τό άρθρον 2 τοΰ Ν’. 211/43 άντικαθίσταται ώς εξής :
Σκοπός τοΰ Σανατορίου τούτου είναι ή περίθαλψις καί 

διαπχιδχγούγησις τών φυματικών Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
καί τοιούτων Ν.Π.Δ.Δ.

1. Δωρεάν νοσηλείας δικαιούνται : ' .
α) Δημόσιοι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι καί ύπηρέται.
β) Αί σύζυγοι τών τακτικών δημοσίων πολιτικών ύπχλ- 

λήλων καί υπηρετών, τά άρρενα τέκνα αυτών, έφ’ όσον δεν 
έχουν ίδιους πόρους καί δεν άποτελ,οΰν ιδίαν οικογένειαν, τά 
θήλεα τοιαΰτα, έφ’ όσον είναι άγαμα καί συντηρούνται παρά 
τοΰ δημοσίου υπαλλήλου ή υπηρέτου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ γ) Τακτικοί ύπάλληλ.οι Νοσηλ.ευτικών Ίδρυμάτ ων Ν.Π. 
Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου 'Υγιεινής, Βουλευταί έν 
ένεργεία ή μή. Δ-

δ) Πολιτικοί συνταξιούχοι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι 
καί ύπάλληλ.οι ΠΙΚΠΑ.

ε) Έκτακτοι ή έπί συμβάσει δημόσιοι υπάλληλοι.
2. Τακτικοί ύπάλληλ.οι τών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., πλήν τών 

άσφαλιστικών οργανισμών ή τών Ταμείων, δικαιούνται νο
σηλείας έφ’ όσον τά πρόσωπα ταΰτα καταβάλλουσι τά ύπό 
τής ’Εφορίας καθοριζόμενα νοσηλεία. Τό ποσοστόν τών δια- 
τιθεμένων κ/.ινών πρός νοσηλείαν κατά τάς έν τώ παρόντι 
άρθρω κατηγορίας καθορίζεται έκάστοτε ύπό τής ’Εφορίας, 
τής άποφάσεως αυτής έγκρινομένης ύπό τοΰ 'Υπουργείου 
'Υγιεινής, πάντως όμως διά την νοσηλείαν τών ύπό στοιχεία 
β' έως ε' προσώπων αί διατιθέμεναι κλίναι δεν δύνανται νά 
ύπερβαίνουσι τό 20% τοΰ συνόλου τών κλ,ινών.

3. Ειδικά Ταμεία ή ’Οργανισμοί ών σκοπός είναι καί ή 
έκ τών πόρων αύτών νοσηλεία ώρισμένης κατηγορίας δημο
σίων πολιτικών ύπαλλήλων, ύποχρεοΰνται όπως καταβάλλω- 
σιν εις την ’Εφορίαν τά ύπό ταύτης καθοριζόμενα νοσήλ.εια 
διά τούς νοσηλευομένους δημοσίους ύπαλλήλους.

4; Οί "λ,οιποί δημόσιοι ύπάλληλοι καί τοιοΰτοι Ν.Π.Δ.Δ., 
Δήμων ή Κοινοτήτων ώς καί μή έν τώ παρόντι περιλαμβανό
μενα μέλη οικογένειας ύπαλλήλων καί συνταξιούχων δικαιούν
ται προτεραιότητος εισαγωγής καί νοσοκομειακής νοσηλείας 
δωρεάν εις Σανατόρια Φυματιώντων Ν.Π.Δ.Δ. (Κρατικά)».

2. Β.Δ. άπό 24 - 4/1.5.58 (ΦΕΚ. 61/1.5.58 τ. Α').

«Περί καθορισμού τρόπου παροχής δωρεάν ή έπί μειωμέ- 
νοις νοσηλίοις Σανατοριακής Περιθάλψεως εις δημοσίους 
υπαλλήλους καί πολιτικούς συνταξιούχους καί λοιπά δικαιού
μενα κατά Ν.Δ. 488/47 πρόσωπα».

"Αρθρον 1. παρ. 1.

«Άπό τής καταργήσεως τοΰ έν Νταοϋ Πεντέλη Κρατικού 
Σανατορίου Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων δικαιούνται 
σανατοριακής περιθάλψεως εις βάρος τοΰ Δημοσίου : α) 
οί τακτικοί, έκτακτοι καί έπί συμβάσει δημόσιοι πολιτικοί 
ύπάλλ.ηλοι καί ύπηρέται, β) τά μέλη τών οικογενειών τών 
τακτικών δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων καί ύπηρετών, 
γ) οί τακτικοί υπάλληλοι τών ΝοσηλευτικώνΊδρυμάτων τοΰ 
Ν.Δ. 2592/53, δ) οί Βουλευταί έν ένεργεία ή μή, ε) οί πο
λιτικοί συνταξιούχοι πρώην δημόσιοι ύπάλλ.ηλοι καί στ) 
οί ύπάλλ.ηλοι τοΰ ΠΙΚΠΑ».

Άρθρον 2. παρ. 1 καί 2.

«ΊΙ εις Νοσοκομεία - Σανατόρια τοΰ Ν.Δ. 2592/53 καί 
λ.οιπά Σανατόρια Ν.Π.Δ.Δ. νοσηλεία βαρύνει έξ όλ.οκλ.ήρου 
τό Δημόσιον, ή δέ εις Σανατόρια - 'Ιδρύματα ’Ιδιωτικού 
Δικαίου ’Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας βαρύνει κατά τά 4/5 
τό Δημόσιον καί κατά τό 1/5 τόν νοσηλευόμενον.

Ή κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Β. Δ/τος νοσηλεία δέν 
δύναται νά ύπερβή τό Ιδμηνον, πχράτασις δέ ταύτης έπί 
έν είσέτι 3μηνον έπιτρέπετχ: μόνον εις Σανατόρια Ν.Δ.
2592/53 ώς καί Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Β.Δ. άπό 29- 5/12.6.59 (Φ.Ε.Κ. 113/59 τ. Α').

«Περί τής νοσοκομειακής κλπ. περιθάλψεως τών τακτικών
δημοσίων πολιτικών υπάλληλων, τών ύπαλλήλων τών Ν.Π.
Δ.Δ., τών άνδρών Χωροφυλακής, τών μελών τών οικο
γενειών αυτών καί τών πολ.ιτικών συνταξιούχων».

Άρθρον 3 παρ. 3.

«' Η συμμετοχή τών ύπαλλήλων εις τάς δαπάνας τής ιατρο
φαρμακευτικής κλ.π. περιθάλ,ψεως τών μελών τής οικογένειας 
των ορίζεται : '

α) Εις τά 30% τής δαπάνης τής έξωνοσοκομειακής καί 
φαρμακευτικής περιθάλψεως.
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β) Εις τά 10% τη: δαπάνη; νοσηλείας είς τά Δημόσια Νο
σηλευτικά Ιδρύματα.

γ) Εΐς“τά'10% "τής δαπάνης νοσηλείας εις Ψ'υχιατρεΐα, 
Άντικχρκινικά Νοσοκομεία. Νοσοκομεία Φυματιώντων, 
Νοσοκομεία ΓΙαίδων καί Νοσοκομεία νόσων των οστών λει- 
τουργοΰντα ύπό μορφήν 'Ιδρύματος Ιδιωτικού Δικαίου Α
γαθοεργού Πρωτοβουλίας».

“ΑρΟρον 4 παρ. 2.

«'Η συμμετοχή των συνταξιούχων εις τά; έν σή προηγου- 
μένη παραγράφω οαπάνας υρΐ-εται:

α) Εις τά 25% τής έξωνοσοκομειακής, ιατρικής καί φαρ
μακευτικής περιθάλψεως αυτών.

β) Εις τά 10% τής δαπάνης νοσηλείας εις τά Δημόσια Νο
σηλευτικά 'Ιδρύματα.

γ) Εις τά 10%, τής δαπάνης νοσηλείας εις Μ V/ιατρεΐα,’Λν- 
τικαρκινικά Νοσοκομεία, Νοσοκομεία Φυματιώντων, Νοσο
κομεία ΙΙαίδων καί Νοσοκομεία νόσων των οστών λειτουρ- 
γοϋντα ύπό μορφήν Ιδρύματος Ίδιουτικοϋ Δικαίου ’Αγαθοερ
γού Πρωτοβουλίας».

“ΑρΟρον S παρ. 1 καί 2.
«Ή οίκοι, έν Ίατρείω ή έν Νοσοκομείω νοσηλεία των 

τακτικών- δημοσίων υπαλλήλων δεν δύναται νά ύπερβή τούς 
τρεις μήνας. Παρατεινομένης τής άσθενείας τού ύπαλλήλου- 
ή νοσηλεία τταρατείνεται κατά 3μηνον, μέχρις έξαντλήσεως 
τού χρόνου τής ής δικαιούται ό νοσηλευόμενος άναρρωτικής 
άδειας.

'Η νοσηλεία έκάστου μέλους τής οικογένειας τών δημοσίων 
υπαλλήλων δέν δύναται νά ύπερβή τον ένα καί ήμισυ μήν < 
εντός διετίας. Παρατεινομένης τής άσθενείας τού μέλους τν ; 
οικογένειας τού υπαλλήλου ή νοσηλεία παρατείνεται μέχρι 
συμπληρώσεως τριών μηνών έντός διετίας. Π ροκειμένου περί 
πασχόντων έκ φυματιώσεως, καρκίνου καί νευροψυχικών πα
θήσεων ή νοσηλεία δύναται νά παραταθή μέχρις έξ μηνών».

“ΑρΟρον 9.

«Ή νοσηλεία τών έν άρθρω 1 τού Ν. 3920/1958 συνταξιού
χων καί τών τακτικών μελών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών δέν 
δύναται νά ύπερβή :

α) 'Η οίκοι τον μήνα έντός τού αύτοΰ έτους.
β) Ή έν Ίατρείω ή έν Νοσοκομείω τούς δύο μήνας έν

τός τού έτους διά νήν αυτήν ασθένειαν, προκειμένου δέ περί 
πασχόντων εκ φυματιώσεως, έκ νευροψυχικών παθήσεων καί 
έκ καρκίνου το 4μηνον έντός τού έτους διά τήν αυτήν άοθέ- 
νειαν. Παράτασις τής νοσηλείας έπιτρέπεται μόνον επί δυ 
σιάτων νοσημάτων καί διά τρίμηνον διάστημα».

4. Β.Δ. 721/1969 (Φ.Ε.Ν. 177/5.11.1900 τ. Λ').
«Περί τροτ.οπκτήσεως καί συμπληρώσεως τού άπό 29.5.79

Β.Δ. περί τής νοσοκομειακής κλπ. περιθάλψεως τών
τακτικών δηαοο ίων πολιτικών ύπαλληλων κλπ.».

“ΑρΟρον 3 παρ.3.
«Ή συμμετοχή τών ύπαλληλων εις τάς δαπάνας τής ια

τροφαρμακευτικής κλπ. περιθάλψεως τών μελών τής οικο
γένειας των ορίζεται :

α) Εις τά 39% τής δαπάνης τής εςωνοσοκομειακής καί 
φαρμακευτικής περιθάλψεως.

β) Εις τά ο τής δαπάνης νοσηλείας εις τά Δημόσια 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα ώ; έσωτερικών ή εξωτερικών ασθε
νών.

γ) Εις τά 10% τής δαπάνης νοσηλείας εις Ψυχιατρεία, 
Άντικχρκινικά Νοσοκομεία, Νοσοκομεία 11 αίδοιν ή Παι- 
διατρικάς Κλινικάς καί Παιδιατρικά Τμήματα Γενικών Νο
σοκομείων καί Νοσοκομεία νόσων τών οστών λειτουργούντα 
υπό μορφήν Ιδρύματος ’Ιδιωτικού Δικαίου Άγαθοεργιΰ 
Πρωτοβουλίας, ώς έσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών.

δ) Εις τά 20% της δαπάνης νοσηλείας εις τά λοιπά Νο
σηλευτικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου ’Αγαθοεργού Πρω
τοβουλίας, ως εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών.

r) Είς τά τά 30% τής δαπάνης νοσηλείας εις τάς Ίδιωτι- 
κάς Κλινικάς. -

σν) Εις τά 30% τής δαπάνης αγοράς ορθοπεδικών ειδών, 
εκτός εάν ή άγορά ένεργήται έκ Κρατικού ’Εργαστηρίου, οπό
τε νό ποσοοπόν ορίζεται εις 10%.

ν) Εις τά 40% τών δαπανών τής οδοντιατρικής έν γένει 
π"ρ:·.'α·νυεως. Εκ τούτων αί δαπάναι τών προσθετικών ερ
γασιών αναγνωρίζονται μόνον όταν ή έξ αγωγή τώ>ν όδόντων 
τού μύλους τής οΐκογενείας τού υπαλλήλου έπεβλήθη προς 
θεραπείαν σοβαράς νόσου.

yςω- 
όδων

δι
έξ ολοκλήρου το Δημόσιον.

Διά τήν νοσηλείαν εις Νοσοκομεία - Σανατόρια ή ’Ιδιω
τικά: Φυματιολογικάς Κλινικά: εις ούδεμίαν συμμετοχήν 
ύποχρεούται 6 υπάλληλος.

“ΑρΟρον 4 παρ. 2 περίπτ. η'.

«Δια την νοσηλείαν εις Νοσοκομεία - Σανατόρια ή Ίδιω- 
τικάς Φυματιολογικάς Κλινικάς εις ούδεμίαν συμμετοχήν 
υποχρεούται ~ο συνταξΓόυχοςνη.—τ—τ--------------------------------- ---

“Αρθρου S παρ. 1 καί 2.

« II οίκοι, εν Ίατρείω, Νοσοκομείω ή Ιδιωτική Κλινική 
νοσηλεία τών τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων δέν 
δύναται ·.ά ύπερβή τούς τρεις μήνας. Παρατεινομένης τής 
άσθενείας τού υπαλλήλου ή νοσηλεία αυτού παρατείνεται άνά 
τρίμηνον μέχρις έξαντλήσεως τού συνολικού χρόνου τής ής 
ουτος δικαιούται άναρρωτικής άδειας.

Μέλη οικογενειών υπαλλήλων πάσχοντα έκ φυματιώσεως 
δύνανται νά νοσηλεύωνται εις Σανατόρια Ν.Π.Δ.Δ. ή τοιαύτα 
’Ιδιωτικού Δικαίου ’Αγαθοεργού Προυτοβουλίας ή ’Ιδιωτικά 
τοιαύτα μέχρι συμπληρώσεως άνωτάτου ορίου 24 μηνών».

'Αρθρου 9 παρ. 1.

«Ή νοσηλεία τών έν άρΟρω 1 τού Ν. 3920/195S συντα- 
ξιούνο.-ν δέ/ δύναται νά ύπερβή :

α) Ή οίκοι τον μήνα εντός έτους.
β) ΊΙ έν ’Ιατρείο» ή Νοσοκομείο» τούς δύο μήνας έντός 

έτους διά τήν αυτήν ασθένειαν.

γ) Τών πασχόντων έκ φυματιώσεως, έφ’ όσον νοσηλεύον
ται εις Σανατόρια Ν.Π.Λ.Δ. ή τοιαύτα ’Ιδιωτικού Δικαίου 
ΆγαΟοεεγοϋ Πρωτοβουλίας ή ’Ιδιωτικά τοιαύτα, τούς 12 
μήνας. Παρατεινομένης σής άσθενείας, παρέχεται δικαίωμα 
νοσηλείας έπί 6 εϊσέτι μήνας κατόπιν γνωματεύσεως ειδικής 
έξ ιατρών Επιτροπής όριζομένη: δι’ άποφ·άσεο»ς τού Ύ- 
πουργού Κοιν. Πρόνοιας».

5. Β.Δ. 605/62 (Φ.Ε.Κ. 167/18.10.1962 τ. Α').
«Περί σής υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών δημο

σίων πολιτικών υπαλλήλων, τών πολιτικών καί στρατιω
τικών συνταξιούχων, των μελών τών οικογενειών αυτών
κλπ.».

Άρθρου 3 παρ. 4.

«Διά τήν νοσηλείαν εις Νοσοκομεία - Σανατόρια ή Ίδιω- 
τικάς Φυματιολογικάς Κλινικάς εις ούδεμίαν συμμετοχήν 
ύποχρεούται ό υπάλληλος».

Άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. ζ'.

«Διά τήν νοσηλείαν εις Νοσοκομεία - Σανατόρια καί ’Ι
διωτικά: Φυματιολογικάς Κλινικάς, εις ούδεμίαν συμμετο
χήν ύποχρεούται ό συνταςιούχος».
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Άρθρον 8 τταρ. 1 καί 5.

«Ή οΐκοι. Νοσοκομείο» ή ’Ιδιωτική Κλινική νοσηλεία των 
χκτικών δημοσίων υπαλλήλων δέν δύναται νά ύπερβή τούς 
.τις μήνας. Παρατεινομένης τής ασθένειας τού υπαλλήλου 
νοσηλεία αύτοΰ τταρατείνεται άνά τρίμηνον μέχρις έξαν- 
ήσεως τοϋ συνολικού χρόνου τής ής ούτος δικαιούται άναρ- 
ντ.κής άδειας.
Μέλη οικογενειών υπαλλήλων πάτ/οντα εκ φυματιώτεως 

ύναιτα: νά νοτηλεύωντα: εις Σανατόρια - Ν.Π.Λ.Λ. ή τοιαϋ- 
α Ίίιωτικοϋ Αικαίου Άγαόοεργοϋ Πρωτοβουλίας ή Ίδιωτι- 
ά τοιαϋτα μέχρι τομπληρώτέως ανώτατου ορίου 24 μηνών».

Άρθρον 9 τταρ. 1.
«Ή νοσηλεία των συνταξιούχων καί των συζύγων ή συν- 

αςιοδοτουμενων χηρών αύτών δέν δύναται νά ύττερβή :
α) Ή εν Νοσοκομείο» ή Κλινική τούς δύο μήνας έντός 

τους διά την αύτήν ασθένειαν. Π αράτασις τής νοσηλείας 
τιτρέττεται μόνον έττί δυσιάτων νοσημάτων καί διά τρίμη- 
ον εΐσέτι χρονικόν διάστημα.

β) Των ττασχόντων έκ φυματιώσεως έφ’ όσον νοσηλεύον- 
-oci-εΐς—Σανατόρια— Χ.Π.Δ.Δ.. τ^τ&ια,ύτοιήΐδμωτικοϋ Δικαίου 
Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας ή ’Ιδιωτικά τοιαύτα, τούς 12 
ιήνας, παρατεινομένης τής άσθενείας παρέχεται δικαίωμα 
οσηλείας επί 12 εΐσέτι μήνας, κατόπιν γνωματεύσεως τής 
Ιρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής τού Ν. 1811/51».
Ή παρούσα διάταξις έχει εφαρμογήν άπό τής ισχύος τοϋ

3.Δ. 721/60, μή άπαιτουμένης γνωματεύσεως τής Πρωτο
βαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, διά τον τυχόν διαδραμόν- 
τα μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος χρόνου νοσηλείας μέχρι 
των 24 αηνών έν συνόλω.
I
/ γ) Των πασχόντων έκ νευροψυχικών παθήσεων ή καρκί

νου καί νοσηλευομένων εις Νοσοκομεία ή Ίδιωτικάς Κλινι- 
τάς τούς 12 μήνας. Έΐακολούθησις τής άνάγκης τής περαι
τέρω νοσηλείας καί μετά γνωμάτευση» τής Πρωτοβαθμίου 
Τγειον. ’Επιτροπής τό Δημόσιον ύποχρεοϋται εις την κατα
βολήν τής δαπάνης τής άντιστοιχούσης εις την Γ' θέσιν έπί 
:ν εΐσέτι έτος άδιαφόρως βαθμού συνταξιοδοτήσεως. Εις 
τερίπτωσιν υποτροπής ή άναζωττυρώσεους τών ώς άνω άνα- 
ρερομένων νοσημάτων (φυματιώσεως, καρκίνου, νευροψυ
χικών παθήσεων) παρέχεται έκ νέου δικαίωμα νοσοκομειακής 
τεριθάλψεως υπό τούς αύτούς χρονικούς περιορισμούς μόνον 
χετά πάροδον διετίας άπό τής λήξεως τής προηγούμενης νο
σηλείας».

Έν Άθήναις τή 3 Δεκεμβρίου 1974.
*0 Διευθυντής 

Α. ΠΕΡΙΒΟΑΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τακτοποιήσεως οφειλής τοϋ Δημοσίου έκ νοσηλειών προς 
τό Φυματιολογικον ’Ινστιτούτά» «I. Σισμά·»ογλου».

'Ap-Spo·» μόνον.

1. Ή νοσηλεία τών έν παραγράφω 1 τοϋ άρ-ϋρου 1 τοϋ άπό 
24.4/1.5.58 Β.Δ. «περί καθορισμού τρόπου παροχής δωρεά» 
ή έπί μειωμένοις νοσήλιο: ς σαν στ οριακής περιύάλψεως εις δη
μοσίους υπαλλήλους καί πολιτικούς συνταξιούχους καί λοιπά 
δικαιούμενα κατά Ν.Δ. 488/47 πρόσωπα» προσώπων εις τό 
Φυματιολογικόν ’Ινστιτούτου «I. Α. Σισμά»ογλ&υ καί τοϋ Οί
κου Αύτοΰ» κατά τό άπό 12.6.59 μέχρι 15.7.60 χρονικόν διά
στημα διέπεται υπό τών διατάξεων τού ώς άνω Β. Δ/τος.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον νοσηλεία δεν συνυ
πολογίζεται εις τά προίλεπόμενα ϋπό τοϋ άπό 29—5/12.6.59 
Β.Δ. «περί τής νοσοκομειακής κλπ. περι-Sάλψεως^τών τακτι
κών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών υπαλλήλων τών 
Ν.Π.Δ.Δ.. τών ά»δρών Χωροφυλακής, τών μελών τών οικο
γενειών αύτών καί τών πολιτικών συνταξιούχων» ώς έτρο- 
ποποιήύη καί συνεπληρώ-υη υπό τών ϋπ’ άρι-S. 721/60 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού άπό 29.5.59 Β.Δ. 
~ερι τής νοσοκομειακής κλπ. περι-ϋαλψεως τών τακτικών δη
μοσίων πολιτικών υπαλλήλων κλπ.» καί 665/62 «περί τής 
υγειονομικής περι-ύάλψεως τών τακτικών δημοσίων πολιτικών 
υπάλληλων, τών πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, 
τών μελών τών οικογενειών αύτών κλπ.», Β. Δ/των, χρονικά 
όρια σανατοριακής περι&αλψεως τών ά»ωτέρω προσώπων.

3. Ή δαπα»η νοσηλείας τών πολιτικών συνταξιούχων καί 
τών μελών οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων εις τό Φυματιο- 
λογικον Ινστιτοϋτον «I. Α. Σισμάνογλου καί τοϋ Οίκου Αύ- 
τοϋ», κατά το άπό 12.6.59 μέχρι 24.11.60 χρονικόν διάστημα, 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τό Δημόσιο·».

4. Η δαπά»η εκ τής εφαρμογής τοϋ παρόντος άνερχομένη 
εις το ποσον τών 855.000 δραχμών συμψηφίζεται πρός χορη- 
γηύείσας υπό τοϋ Δημοσίου εις τό ώς ά»ω Φυματιολογικόν 
Ινστιτοϋτον χρηματικάς προκαταβολάς δυνάχει τών ΰπ’ άρι-3.

9S052/12.4.57 καί 109279/29.4.57 καί 360234/951/24.12. 
1959 εντολών τοϋ 'Γπο»υργοϋ Οικονομικών.

Έν Ά-όήναις τή 7 ’Ιουλίου 1975 

Οί Υπουργοί
Έπί τών Οικονομικών Έπί τών Κοινών. Τπησεσιών
Ε. ΔΕίΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠ ΟΓΛΟΣ

Άρι-3. 109/27/1975
, Ε Κ Θ Ε Σ I Σ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους, (άρθρον 
57 παράγραφ. 3 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου 

νόμου τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί 
τακτοποιήσεως οφειλής τοϋ Δημοσίου έκ νοσηλειών πρός τό 
Φυματιολογικόν ’Ινστιτοϋτον I. Σισμάνογλου».

Διά τού άρθρου μόνου τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου ορίζεται 
ότι, ή νοσηλεία τών έν παραγραφ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ άπό 
24-4/1.5.58 Β.Δ/τος προσώπων (δημοσίων υπαλλήλων κλπ.) 
εις τό Φυματιολογικόν ’Ινστιτοϋτον «Ι.Α. Σισμάνογλου καί 
τοϋ Οίκου Αύτοΰ» κατά τό άπό 12.6.1959 (ήμερομηνία 
ισχύος τοϋ άπό 29-5/12.6.59 Β. Δ/τος) μέχρι 15.7.60 χρο
νικόν διάστημα, διέπεται ύπό τών διατάξεων τοϋ ώς άνω 
Β. Δ/τος, ή δέ δαπάνη νοσηλείας τών πολιτικών συνταξιού
χων καί τών μελών οίκογενειών δημοσίων υπαλλήλων κατά
τό άπό 12.6.59 μέχρι 24.11.1960 (χρονολογία ισχύος τοϋ 
Β. Δ/τος 721/60) χρονικόν διάστημα, βαρύνει έξ ολοκλήρου 
τό Δημόσιον. Ή σχετική δαπάνη άνερχομένη εις τό ποσόν 
τών 855.000 δραχμών συμψηφίζεται πρός χορηγηθείσας ύπό 
τοϋ Δημοσίου εις τό ώς άνω Φυματιολογικόν ’Ινστιτοϋτον 
προκαταβολάς δυνάμει εντολών τοϋ Υπουργού Οικονομικών.

Έκ τούτου νομιμοποιείται δαπάνη τοϋ Δημοσίου έκ 
δραχμών 855.000, πραγματοποιηθεΐσα διά χορηγήσεως προ
καταβολών εις τό Φυματιολογικόν ’Ινστιτοϋτον «Ι.Α. Σι- 
σμάνογλου».

Έν Άθήναις τή 2 ’Ιουνίου 1975.
'Ο Γεν. Διευθυντής 

ΧΙΚ. ΒΑΛ11Σ


