
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «—ερι ρυθμίσεως θεμάτων Νοσηλευ
τικού και έτέοων τινών Κατηγοριών προσωπικού τών Νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων του ΝΛ.-2592/53 κ/>π.».

Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά του προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπείται ή ρύθμι- 
σις θεμάτων άν αφε-ρομένων εις το πασης ρύσεως προσωπικόν 
τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. εςαιρεσει τοΰ Ιατρικού τοιου- 
του.

Ή επίλυσις τών έν αύτώ άνσφερομένων θεμάτων κρινεται

προϋπολογισμού.
Οΰτω διά τών επί μέσους διατάσεων προβλεπονται τat 

έ^: ‘
α) Διά τού άρθρου 1 σκοπείται ή ένταπις μέχρι και τού 

6ου βαθμού τού προσωπικού Νοσηλευτικών Ίϊρυμάτων, καθ’ 
ότ> διά τού Ν. Λ/τος 2026/1973 «ττερΐ βαθμολογικής κατα- 
στάσεως τού Νοσηλευτικού και ετέρων κατηγοριών προσωπι
κού» παρείχετο ή εύχέρεια τής- προαγωγής του κατά ενα βα
θμόν ό ϊέ πλεονάζων χρόνος ϊέν έλαβμάνετο ύπ’ όψιν διά τήν 
περαιτέρω προαγωγικήν του έξέλιξιν, ώς έγένετο και εις τάς 
Δημοσίας 'Τπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
άλλα μόνον ϊιά τήν χορήγησιν τριετιών μέ αποτέλεσμα) πλεί- 
στοι έκ τών υπαλλήλων νά έχουν καθηλωθή εις τους μικρούς 
βαθμούς καίτοι είχον προϋπηρεσίαν ϊιανυθείσαν παρά τώ Δη- 
μοσίω ή Νομικω Προσώπω Δημοσίου ή Ίϊιωτικοϋ Δικ.αίου.

Οίτω παρέχεται ή ευχέρεια άρσεως τών ϊιά τοΰ ώς ανω 
Νόμου έπελ-3ουσών άϊικιών.

•β) Διά του άρθρου1 2 σκοπείται α) ή χορήγησις μηνιαίου 
έπιϊόματος. κατά 20% εις; άπαν το προσωπικόν πλήν τοΰ 
’Ιατρικού Προσωπικού τοΰ προσωπικού τών Σταθμών και Κέν
τρων Αιμοδοσίας ώς και τών Παθολογοανατομιών ’Εργαστη
ρίων, 6) ή καταβολή άποζημιώσεως ϊιά παρεχομένην νυκτε
ρινήν εργασίαν ή ϊιά εργασίαν κατά τάς Κυριακάς καί Νόμω 
εξαιρέσιμους ημέρας, λόγω εΐϊικών συνθηκών εργασίας, ήτις 
θά έχη παραλλήλως ώς άποτέλεσμα και τήν δημιουργίαν κι
νήτρων ϊιά τήν προσέλευσιν προσωπικού καί ιδία Νοσηλευτι
κού, προς βελτίσωσιν τών παρεχομένων Υγειονομικών Ύπη- 
ρεσιών, γ) ή καθιέρωσις έπ’ αμοιβή ύπερώριακής άπασχο- 
λήσεως εις τό άπασχολοόμενον επί όκτάωρον ήμερησίως κατά 
μία·; ώραν ήμερησίως άπό 1.1.19,76 καί κατά 2 ώρας ήμερη
σίως άπό 1.1 .'1977.

Η χορήγησις τών ώς άνω παροχών εις τό προσωπικόν τών 
παντός είϊους Νοσηλευτικών Ίϊρυμάτων Δημοσίου ή ’Ιδιω
τικού Δικαίου ύπαγομένων ή μή εις τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 
2592/1953, κρινεται λίαν επιβεβλημένη, λόγψ τών υφιστά
μενων σοβαρών ελλείψεων εις προσωπικόν καί ιδία εις Νο
σηλευτικόν τοιοϋτον, συνεπεία τώ πενιχρού τών χορηγουμένων 
αποδοχών,, τής μεταξύ αύτού σημειουμένης προσφάτως ανατα
ραχή» >ο*ι άκόαη τής άλως επιπόνου εργασίας τού προσωπι
κού τούτου.

2. Ούτως εχουσών τών διατάξεων τού προτεινομένου σχε
δίου νομού παρακαλούμεν όπως περιβάλητε τούτο ϊιά τής 
ΰμετέρας έγκρίσεως.

’Εν Άθήναις τή 25 Σε πτεμβ ρ ί ου ·1975 

Οΐ Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως · Οικονομικών
Γ- ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Κοινών. Υπηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠ ΟΥΛΟΣ

Π ΙΝΑΞ ΚΑΤΑΡ ΓΟ I'M Γ'.Ν Ω Ν ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων Νοσηλευ
τικού καί ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού τών Νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΛ. 2592/1953 κλπυ>.
Α'. Κατασγοΰαεναι διατάξεις:
I. Ν. 39/1975 άοθρον 9 παφ. 3 (ΦΕΚ 83/29.4.75 

“ Α')·
3. Ή παράγραφος 3 τού άρθρου 11 τού Ν. 3796/1957 

«περί ϊιαβαθμίσεως καί έντάξεως προσωπικού κλπ.» αντι
καθίσταται ώς ακολούθως:

Εις κενάς θέσεις προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Ν.Δ. 2592/1953 δύνανται νά μετατάσσονται -ίή αιτήσει των 
μόνιμό: διοικητικοί υπάλληλοι τού Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Ή μετάταξις ένεργείται, ϊι’ άποφάσεως τού Υ
πουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ϊημοσιευομένης διά τής Ε
φημερίδες τής Κυβερνήσεως μετά σύμφωνον γνώμην τού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου τού Υπουργείου μέ τον ον κέκτηνται 
βαθμόν τής προϋπηρεσίας αυτών εις τον τελευταίου βαθμόν 
λογιζομένης ϊιά τήν περαιτέρω προαγωγήν των εις τήν νέαν 
των θέσιν.

Β'. Έπανασεσόμεναι έν ισχύ.: διατάσεις:
'•1. Ν. 3796/1957 άρθρον 11 παρ. 3 (ΦΕΚ 251/1957 

τ. Α').
II. Εις κενάς θέσεις Διοικητικών Διευθυντών Νοσηλευτι

κών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 δένονται νά μετατάσσονται 
τή αιτήσει των μόνιμοι Διοικητικοί υπάλληλοι τοϋ αύτού ή 
ετέρου Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ν.Δ. 2592/53 ή τού Υ
πουργείου Κοιν, Προνοίας ώς καί δημόσιοι υπάλληλοι, έν γέ- 
νει ασκούντες κατ’ άπόσπασιν καθήκοντα Διοικητικού Διευ- 
θυντού Νοσηλευτικού Ίϊρ ι,ατος ΝΛ. 2592/53 κατά τήν ϊη- 
μοσίευσιν τού παρόντος Νόμου κεκτημένοι τουλάχιστον 6ο·/ βα
θμόν, καταργουμένης τής σχετικής' διατάξεως τής παραγρά
φου 3 τού άρθρου 8 τοϋ Νόμου 3301/1955.

Ή μετάταξις ένεργείται ϊι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού 
Κοιν. Προνοίας ϊημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως μετά γνώμη; του Διοικητικού Συμβουλίου τού εις ό 
μετατάσσεται ό υπάλληλος Ιδρύματος μέ τόν, όν κέκτηται 
βαθμόν, τής προϋπηρεσίας αύτού εις τόν τελευταίον βαθμόν 
λογιζομένης διά τήν περαιτέρω προαγωγήν του εις τήν νέα; 
θέσιν.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυθμίσεως θεμάτων Νοσηλευτικού καί ετέρων τινών
κατηγοριών προσωπικού τών Νοσηλευτικών Ίϊρυμάτων
Ν.Δ. 2592/1953 κλπ.

'Αρθρον 1.

1. Οί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού παρόντος ϋπηρε- 
τοϋντες υπάλληλοι εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΝΛ. 2592/53 
οίτινες ποοήχθησαν κατά ένα βαθμόν βάσει τών διατάξεων 
τού Ν.Δ. 226/73 «περί βαθμολογικής καταστάσεως τώ Νο
σηλευτικού καί ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού τού 
"Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών κλπ.» εντάσσονται εις άνά
λογον προς τόν χρόνον υπηρεσίας -αυτών βαθμόν. Ή έντα- 
ξις ένεργείται έν τή Κατηγορία καί Κλάϊιρ εις όν ανήκει 
ό υπάλληλος καί εις βαθμόν μέχρι τοϋ όποιου εξελίσσεται 
ή θέσις ϊι’ άποφάσεως τοϋ αρμοδίου οργάνου μετά σύμφωνον 
γνώμην τού οικείου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σομφώνως 
ταίς κειμέναις ϊιατάξεσι καί πάντως ούχί εις βαθμόν άνώ- 
τερον τοΰ 6αυ διά τούς 'υπαλλήλους Α.' καί Β" Κατηγορίας 
ή τοϋ 9ου προκειμένσυ περί υπαλλήλων Γ' Κατηγορίας.

2. Ώς χρόνος υπηρεσίας διά τήν εφαρμογήν τών διατά
ξεων τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου λαμβάνεται ό προ- 
βλεπόμενος υπό τών διατάξεων τοΰ ίϊαφ. γ' τής παραγράφου 
1 τού άρθρου 5 τού Ν. Δ/τος 226/73 έφαρμοζομένων έν


