
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως τής παραγράφου 1 
τοΰ άρ-3ρου 5 τοϋ Ν. Δ/τος 4019/1959 «περί κυρώσεως 
τή; 5—' άρι-S. 1018/1958 Π.Υ.Σ. «—ερε διακοπής τής 
rap;: τώ ΙΚΑ άσφαλίσεως τών οικογενειών τών Άστυνο- 
κών υπαλλήλων» καί συστάσεως Κλάοου Υγείας παρα τώ
Ε.Τ.Υ.Α.Π.».

77οός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Δυνάμει τοΰ άρ-5ρου 5 τοΰ Ν. Δ/τος -*019/1959 τά μέλη 
οικογένειας τουν -εν ενεογεια Αετυν&μιχΐι)ν καί Λιοιχτϊ «ικιον. 
’Υπαλλήλων, ώς καί οι συνταξιούχοι και τά μέλη τής οικο
γένειας αυτών, δικαιούνται ποσού συμμετοχής παρα τοΰ Κλά
δου Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων, είς ας περιπτώσεις το 
Δημόσιον παρέχει νοσοκομειακήν καί ίτροφαρμακευτικην ττερι- 
·5αλψ:ν.

Ή συμμετοχή αυτή τοΰ Κλάδου Υγείας παρέχεται μόνον 
εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις. ένώ εις τάς περιπτώσεις φυ
σιολογικού τοκετοΰ ό Κλάδος 'Υγείας ούδόλως συμμετέχει.

2. Τό Δημόσιον καταβάλλει είς τάς περιπτώσεις φυσιολο
γικού τοκετοΰ τό ποσόν τών 1.440 δραχμών, το όποιον ίέν -θεω
ρείται επαρκές ίιά τήν κάλυψιν τών σχετικών δαπανών.

vc χορηγη-3ή λόγφ ’έλλείψεως σχετικής ϊιατάςεως είς τήν 
διέπουσχ.· τον έν λόγω Κλάίον, νομοθεσίαν, προβλεπούσης* τήν 
τοιαύτην παροχήν.

4. Τοΰ κενοΰ τούτου σκοπείται ή κάλυψις ϊιά τοΰ ύπό κρίσιν

καί τών έν συντάξει, ’Αστυνομικών καί Διοικητικών Υπαλ
λήλων τοΰ Κλάοου Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί είς 
τάς -9ήλε:ς ’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς 'Υπαλλήλους, τοΰ 
ρη-9έντος Κλάοου καί εις τάς έξ αυτών συνταξιούχους.

5. Διά τοΰ αύτοΰ σχεδίου Νόμου περέχεται έξουσιοίότησις 
όπως ίι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
ή όποια -9ά έκδίίεται μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Κλάίου 'Υγείας, καθορίζεται 
ή διαδικασία χορηγήσεως τοΰ έφ’ άπαξ βοηθήματος φυσιολο
γικού τοκετοΰ, το ύψος αύτοΰ και πάν έτερον συναφές ·3έμα.

Έν Ά-5ήναις τή 21 ’Ιουλίου 1975
Ό 'Υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΡΟΠ ΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

’Επί σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως τής παραγράφου 1 
τού άρ-5ρου 5 τοΰ Ν. Δ/τος 4019/1959, περί κυρώσεως 
τής ΰπ’ άρ:-3. 1018/1958 ΠΥΣ, περί ίιακοπής τής παρά 
τώ Ι.Κ.Α. άσφαλίσεως τών οικογενειών τών ’Αστυνομικών 

" 'Υπαλλήλων καί συστάσεως Κλάίου Υγείας παρά τώ
Ε.Τ.Υ.Α.Π.».
Ν.Δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248/12.11.59 τ. Α').

'Ap-Spov 5. nap. 1.
«1. Οϊ ήσφαλισμένοι παρά τώ Κλαίω Υγείας δικαιούνται 

τών κάτω-St παροχών:
α) Τά μέλη οικογένειας τών εν ένεργεία και οΐ συνταξι

ούχοι καταβολής υπό τοΰ Ε.Τ—Υ—Α.Π., έκ τών πόρων τοΰ 
Κλάδου 'Υγείας, τοΰ ποσού συμμετοχής αυτών, κα-3’ ας περι
πτώσεις προβλέπεται τούτο, διά τήν περοχομένην αΰτοίς υπό 
τοΰ Δημοσίου νοσοκομειακήν και ιατροφαρμακευτικήν περί-3αλ- 
ψιν. Τό ποσόν τούτο καταβάλλεται εύ-3έως είς τούς δικαιού
χους, άνευ άναμίξεως τοΰ ήσφαλισμένου.

• - 6) Τά μέλη οικογένειας τών συνταξιούχων, ώς καί τών 
άποβιούντων έν ένεργεία ή συνταξιούχων ’Αστυνομικών καί 
Δ υΐκητικών ’Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τάς 
πϊθϋπο-3έσεις τοΰ άρ·3ρου 3, νοσοκομειακής καί ίατροφαρμα-

κευτικής περι-3άλψεως, είς ήν έκτασιν καί κα-3’ ας περιπτώ
σεις τό Δημόσιον παρέχει τοιαύτην είς τά μέλη οικογένειας 
τών έν ένεργεία».

2-.-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συμπληρώσεως τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ 
Ν. Δ/τος 4019/1959. περί κυρώσεως τής ϋιτ’ άρ:-3. 1018/ 
1958 ΠΥΣ, περί διακοπής τής παρά τώ Ι.Κ.Α. άσφα
λίσεως τών οικογενειών τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων 
καί συστάσεως Κλάίου 'Υγείας παρά τώ Ε.Τ.Υ.Α.Π.

’Ap-Spov 1.

Εν τέλει τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ Ν. Δ/τος 
4019/1959, προστί-3εται περίπτωσις γ' έχουσα οΰτω:

«γ. Α! σύζυγοι τών έν ένεργεία. τών συνταξιούχων, ώς καί 
τών άποβιωσάντων έν ένεργεία ή συνταξιούχων αστυνομικών 
καί διοικητικών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί αί 
-Srλεις αστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί α! έξ αυτών συνταξιούχοι,.έφ’ άπαξ έπιδό- 
ματος φυσιολογικού τοκετοΰ έκ χιλίων (1009) δραχμών, πέ
ραν τοΰ ύπο τοΰ Δημοσίου έκάστοτε παρεχομένου τοιούτου.

'Ο τρόπος—παροχής τοΰ ιέφ’ άπαξ επιδόματος φυσιολογικού 
τοκετοΰ, τό έκάστοτε ύψος αύτοΰ, τά ύποβλητέα ίικαιολογη- 
τικα, ο χρονος υποβολής των ώς καί πάσα άναγκαία προς 
πραγματοποίησή τής παροχής ταύτης λεπτομέρεια καθορί
ζονται δι’ άποφάσεως τοΰ ’Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ παρά 
τώ Ε.Τ.Υ.Α.Π. Κλάδου Υγείας».

’Ap-Spov 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1975.

Έν Ά·3ήναις τή 21 ’Ιουλίου 1975 

Ό έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Ύπουο-ώς
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Άρι-3. 61/16/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-9ρον 57—παράγρ. 
3 τοΰ Συντάγματος), έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ Υπουρ
γείου Κοιν. Υπηρεσιών «περί συμπληρώσεως τής nap. 1 
τοΰ ap-Spc-j 5 τοΰ Ν. Δ/τος 4019/1959, περί κυρώσεως 
τής ΰπ’ άρι3. 1018/195S ΠΥΣ, περί διακοπής τής παρά 

τώ ΙΚΑ άσφαλίσεως τών οικογενειών τών αστυνομικών υπαλ
λήλων καί συστάσεως Κλάδου 'Υγείας παρά τώ Ε.Τ.Υ.Α.Π.». 

παρά τώ Ε.Τ.Υ.Α.Π.».
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου νόμου, συμπληρου- 

σών τάς διατάξεις τής παραγρ. 1 τοΰ άρ·3ρου 5 τοΰ Ν.Δ. 
4019/1959, βρίζεται ότι αί σύζυγοι τών έν ένεργεία, τών συν
ταξιούχων ώς καί τών άποβιούντων έν ένεργεία ή συνταξιού
χων αστυνομικών, καί διοικητικών υπαλλήλων τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, δικαιούνται έκ τοΰ παρά τώ ’Επικουρι
κή) Ταμείω 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), 
λειτουργοΰντος Κλάδου Υγείας, έφ’ άπαξ έπιίόματος φυσιο
λογικού τοκετοΰ έκ δραχμών χιλίων (1.000), πέραν τού έκά
στοτε ύπό τοΰ Δημοσίου παρεχομένου τοιούτου κλπ.

Έκ τούτου, δέν προκαλεΐται δαπάνη έπί τοΰ Κρατικού 
Π ροΰπολογισμοΰ, προκαλεΐται όμως τοιαύτη έπί τοΰ Κλάίου 
'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων (μη έπιχορηγουμένου ύπό τοΰ 
Κρατικού Προϋπολογισμού), ήτις, κατά παρασχε·5έντα ήμίν 
στοιχεία, υπολογίζεται είς δραχμάς 400.000, περίπου, έτη- 
σίως.

Έν Ά·3ήναις τή 9 ’Απριλίου 1975
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


