
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεϊίου νόμου «περί συστάσεως ϊΰο (2) θέσεων ια
τρών έπί θητεία — arpά τφ Ύπουργείω Κοινωνικών Υπηρε
σιών ϊιά τάς άναρχας τής Ελληνικής Κοινότατος τής Αι
θιοπίας καί τής Ιεράς Μονής τού Σινί».

Πρός την Ε’ ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Λόγω των προσφάτων έν Αιθιοπία πολιτικών εξελίξεων, 
οί έχει έγχατεστημένοι "Ελληνες ιατροί ηρχιααν παλλινο- 
στοΰντες, τοΰθ’ όττερ είχεν ώς άποτέλεσμα οί άπό μακρού εις 
τήν χώραν ταύτην ϊιαβιοΰντες ομογενείς, νά στερούνται χαι 
αυτής τής στοιχειώϊους ιατρικής περιθάλψεως. Τό αύτό ϊύ- 
ναται νά λεχθή ϊιά τήν Ιερά·; Μονήν Σινά. ήτις λόγω τών 
στρατιωτικών εκεί γεγονότων άπεχόπη τής κανονικής επικοι
νωνίας μετά τής Αίγυπτου, με άποτέλεσμα νά στερήται αυτή 
χαί τό πέριξ αυτής πλήρωμα οίασϊήποτε ιατρικής περιθάλ- 
ψεως.

2. Οΰτω πρός αποτροπήν τού εκ τής αιτίας τούτης επαπει-
λουμένου χινϊύνου ϊιαλύσεως τής μέχρι προσφάτως ευημερού- 
σης Ελληνικής Κοινότητες τής Αιθιοπίας λόγω τού ϊημι- 
ουργηθέντος κλίματος φυγής μεταξύ τών ομογενών μας, πρός 
βλάβην τών 'Εθνικών Συμφερόντων καί άντιμετωπίσεως τών 
άναγκών τής Ίεράς Μονής Σινα, έχρίθη σκόπιμος ή προώ- 
θησις τού εν θέυ,ατι σχεϊίου νόμου αί επί μέρους ϊιατάξεις 
τού οποίου έχουν ως κάτωθι." " 1

α) Διά τών ϊιατάξεων τού άρθρου'1 προβλέπεται ή«παρά 
τφ Ύπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών σόστασις ϊύο (2) θέ
σεων ιατρών ·έπί πενταετεί θητείοι καί επί άποοοχαίς 2ου βα- 
θμοΰ τής υπαλληλικής ιεραρχίας, ϊιά τήν παροχήν ιατρικής 
περιθάλψεως τόσον εις τούς ομογενείς τής 'Ελληνικής Κοι
νότητας τής Αιθιοπίας, όσον καί εις τό πλήρωμα τής 'Ιεράς 
Μονής Σινά. ■ ·" · ’

6) Διά τών ϊιατάξεων τοΰ άρθρου 2 ρυθμίζονται τά τού 
τρόπου επιλογής καί πληρώσεως καί όρίζονται τά ϊιά τήν κα- 
τάληψιν τών θέσεων τούτων άπαιτούμενα τυπικά προσόντα 
καί ορίζονται τά άπαιτούμενα ϊικαιολογητικά άτινα ϊέον νά 
προσκομίσουν οί υποψήφιοι προ τής επιλογής των.

γ) Διά τών ϊιατάξεών τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή ϊιά- 
θεσις. .τών-κατά τά.άνωτέρω προσλαμβανομένων ιατρών εις 
τήν 'Ελληνικήν Πρεσβείαν τής Άϊϊίς Άμπέμπα καί εις τήν 
Ίεράν Μονήν Σινά, ώς καί ή άπαλλαγή τούτων έκ τών ϋπό 
τοΰ ΝΛ. 67/1968 «περί, λήψεως μέτρων ϊιά τήν κάλυψιν 
τών υγειονομικών άναγκών τής υπαίθρου» έπιβαλλομένων υπο
χρεώσεων ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά έχουν υπηρετήσει έπι 
έν τουλάχιστον έτος έν τή ώς ανω θεσει.

ϊ) Διά τής ϊιατάξεως τοΰ άρθρου 4 ρυθμίζονται σά τοΰ 
τρόπου καταργήσεως τών κατά τά ανωτέρω συνιστωμένων θέ
σεων.

ε) Διά τών ϊιατάξεων τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζονται τά τών 
άποϊοχών τών κατά τά άνωτέρω προσλχμβανομένων καί ϊια- 
τιθεμένων ιατρών, αίτινες προσαυξάνονται κατά τά πάσης 
φύσεως χορηγούμενα έπιϊόματα εις τακτικούς' όμοιοβάθμους 
των καί τής αυτής είϊικότητος' ιατρών τοΰ Υπουργείου Κοι
νωνικών’Τπηρεσιών.

στ) μέλος ϊιά τοΰ άρθρου 6 προβλέπεται ή ρύθμισις τών 
λεπτομερειών τοΰ ύπ’ όψιν Δ/τος ϊι’ άποφάσεως τού Ύπουρ^ 
γοΰ Κοινωνικών 'Τπηρεσιών.

• 3. Ούτως έχον τό προς προώθησιν έν. θέματι σχέϊιον νόμου 
υποβάλλεται ύμίν με τήν παράκλησιν όπως περιβληθή ϊιά 
τής ύμετέρας εγκρίσεως. ·> -

. .. . Έν Άθήναις τή 31 Μαίου 1975 ί ■ 
:.'■■· : ■ · "Οί 'Τπουργοί - . · ·-.; · . : τ

Έπί τής Προεϊρίας Κυβερνήτεως Έπί τών Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ' · ·. . : ·Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί τών Κοινωνικών 'Τπηρεσιών
..... ...·. Κ. Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ : . ... \··Ρ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
Πρός τό σχέϊιον νόμου «περί συστάσεως ϊύο θέσεων ιατρών 

έπί θητεία παρά τφ Τπουργείω Κοινωνικών 'Τπηρεσιών 
ϊι:: τας εις ιατρικήν περίθαλψιν άνάγχας τών ομογενών τής 
Ελληνικής Κοινότητες τής Αιθιοπίας καί τοΰ πληρώμα
τος ώς καί τών Μοναχών τής Ιεράς Μονής Σινά».

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 67/16.12.68
«περί λήψεως μέτρων ϊιά τήν κάλυψιν τών υγειονομικών άναγ- 
‘/•ώ.· τής υπαίθρου». (ΦΕΚ 303/20.12.68 τεύχος Πρώτον).

Άρθρον 1.
'Τποχρέωσις ιατρών.

1. Οί έγγραφέντες εις τάς Ίατρικάς Σχολάς τής ήμεϊαπής 
ή άλλοϊαπής άπό τοΰ άχαϊημαίχοΰ έτους 1955—56 καί μετα
γενέστερον, ώς καί οί έφεξής έγγραφόμενοι, άποφοιτήσαντες ή 
αποφοιτώντας τούτων, ώς καί οί άναγνωρίζοντες τό πτυχίον 
άλλοϊαπής Ιατρικής Σχολής κατά τάς ϊιατάξεις τοΰ άρθρου 
2 τοΰ παρόντος, ύποχρεούνται όπως υπηρετήσουν έπί χρονικόν 
ϊιαστημα έξ μηνών, κατά τό πρώτον μεν ήμισυ εις νοσηλευ
τικά

\«TTSSl
ίϊρύματα τοΰ νοαοθετικοϊ

όργανώσεως τής ιατρικής άντιλήψεως», είρευοντα
ϊιατάγματος 2592/1953

έϊρεύοντ
έκτος τού Νομού ’Αττικής καί τών τέως Δήμων .Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης, κατά ϊέ τό έτερον ήμισυ εις αγροτικά 
ιατρεία, ύγειόνόμικούς σταθμούς ή εις κινητάς ύγειονομικάς 
μονάϊας άντιφυματικού άγώνος καί ΠΙΚΠΛ ή εις τάς ϊιά 
τοΰ παρόντος συνιστωμένας κινητάς ύγειονομικάς μονάϊας, 
έκτος τών ώς άνω περιφερειών ή εις θέσεις έλεγκτών ια
τρών ϊιά τήν περίθαλψιν ϊημοσίων υπαλλήλων καί εις θέσεις 
Κέντρων Κοινών. Πολιτικής, πλήν τών ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης, έφ’ όσον ύφίστανται κενά μή ϊυνάμενα νά 
συμπληρωθούν άλλως.

2. Ό έν τή παραγράφω 1 χρόνος, ϊύναται ϊιά χανονιστι- 
κών αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Κοινών. 'Υπηρεσιών, νά μειω- 
θή ή νά αύξηθή μέχρις είκοσι τεσσάρων μηνών, κατά κατη
γορίας ύποχρέων ή κατά κατηγορίας τών ώς άνω υγειονομικών 
υπηρεσιών.

.3..........................·*............ .. :........................

• .·. Άρθρον 4. · - ;■

Άπαλλαγαί. ‘

1. ’Απαλλάσσονται τών υποχρεώσεων τοΰ παρόντος οί ϋπη- 
ρετούντες ώς μόνιμοι ϊημόσιοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
υπάλληλοι, οί νομιμως άπαλλαγέντες τοΰ Στρατεύματος καί 
κρινόμενοι άνίκανοι ϊιά τήν ύπηρεσίαν τής υπαίθρου, παρά 
τών οικείων υγειονομικών έπιτροπών τοΰ Ν. 1811/1951 «περί 
Κώϊικος καταστάσεως ϊημοσίων ϊιοικητικών υπαλλήλων», 
ώς καί οί κρινόμενοι παρά τών έπιτροπών τούτων ώς άνίκανοι, 
οί Κύπριοι έφ’ όσον θά ασκήσουν τό έπάγγελμά των έν Κύ- 
πρω, ώς καί ο! ύπηρετήσαντες εις τήν ύπαιθρον εις κινητάς 
ύγειονο'ίικάς μονάϊας άντιφυματικοΰ άγώνος ή ΠΙΚΠΑ έπί 
χρόνον ίσον πρός τά έκάστοτε οριζόμενα. ' ·' '··
.2. ’Απαλλάσσονται τών υποχρεώσεων τοΰ παρόντος οί άσκή- 

σαντες τό ιατρικόν έπάγγελμά έλευθέρως ή ύφ’ οίανϊήποτε 
υπαλληλικήν σχέσιν, τουλάχιστον έπί ϊιετίαν εις τήν ύπαι
θρον πλήν τοΰ Νομού ’Αττικής, τοΰ τέως Δήμου Θεσσαλονί
κης, τοΰ Νομού Πειραιώς, έκτος τών νήσων Αίγίνης,'Πόρου, 
'Υϊρας, Σπετσών, Κυθήρων καί Μεθάνων, έφ’ όσον ήσαν έγ- 
κατεστημένοι εις τάς περιοχάς αύτάς καί ούχί μόνον έγγε- 
γραμμένοι εις τούς αντιστοίχους ’Ιατρικούς Συλλόγους.' Ή 
έγχατάστασις αύτη άποϊεικνύεται ϊιά βεβαιώσεων τής οι
κείας ’Αστυνομικής ’Αρχής καί τού οικείου Κέντρου Κοινωνι
κής Πολιτικής.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ,ΚΟΙΝ..ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ύπ. άριθ. Φ.Γ8/15249/30.12.68 «περί καθορρισμοΰ χρό

νου υπηρεσίας ιατρών ύποχρέων Ν.Δ. 67/1968». (ΦΕΚ 5/ 
10.1.69. τεύχος Δεύτερον). . : r , r. ν. ν ;.-γ·

. Ο.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ.' ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντες ύπ’.όψιν τό άρθρον 1 ταρ. 1 καί 2, τό. άρθρον 

10 τοΰ Ν. Δ/τος 67/1968’αποφασίζομε·/: ..., ν. , . . ...



1. Oi ύζηρετοϋντες εις έκζλήρωσιν τής ύζοχρεώσεως τοΰ 
Α.ΝΓΤ409/-1967 «ζερί χορηγήσεως άδειας άσκήσεως τοΰ ια
τρικού έζαγγέλματος ε!ς"*ζτυχιούχους ’Ιατρικών Σχολών άλ- 
λοδαζής» κατά _τήν δημοσίευσιν τοΰ-Ν.Δ. 67/1968 «ζερί λή- 
ψεως μέτρων δι« -τήν κάλυψιν τών υγειονομικών άναγκών τής 
ΰζαιδρου» εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικούς Σταδμους 
χαί Νοσηλευτικά 'Ιϊρόματα τοΰ Ν.Δ. 2592/1953. ύζοχρεοϋν- 
ται. όζως ύζηρετήσουν εις ταΰτα έζί χρονικόν διάστημα του
λάχιστον δώδεκα μηνών άζό τής άναλήψεως ύζ’ αυτών ύζηρε- 
σίας, ϊυναμένου τοΰ χρονιχοΰ τοότου διαστήματος νά αύξηδή 
ή μείωσή διά μεταγενεστέρας άζοφάσεως ημών.

2. Τήν αυτήν ύζοχρέωσιν ύζέχουν καί αί χατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρδρου 10 τοΰ Ν.Δ. 67/1968 άναφερόμεναι Μαίαι, 
Νοσοκόμοι χαί έζισκέζτριαι Άδελραί.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως' δύο δέσεων ιατρών έζί δητεία ζαρά τφ 

'Τζουργείφ Κοινωνικών 'Τζηρεσιών διά τάς εις ιατρικήν 
ζερίδαλψιν άνάγκας τών ομογενών τής 'Ελληνικής Κοινο- 
τητος τής Αΐδιοζίχς χαί τοΰ ζλήρώματος ώς χαί τών 
μοναχών τής 'Ιερός Μονής Σ*.νά.

Άρδρον 1.
Σύστασις δέσεων.

ΣυνιστώνταΓ ζαρά τφ 'Τζουργείφ Κοινωνικών Ύζηρεσιών 
δύο θέτεις ιατρών έζί θητεία ζέντε έτών, δυναμένη νά άνα- 
νεοΰται έζί άζοδοχαΐς 2ου βαδμοΰ τής ύζαλληλικής Ιεραρχίας 
διά τήν ζαροχήν ιατρικής ζεριδάλψεως εις τους ομογενείς 
τής Ελληνικής Κοινότητος τής Αίδιοζίας, εις το ζλήρωμα 
χαί τους Μονάχους τής Ιερός Μονής Σινό.

·’·;* Άρδρον 2.
Τρόζος ζληρώσεως—Προσόντα. - .

1. Ή ζλήρωσις τών· έν τφ ζροηγουμένφ άρδρφ -δέσεων, 
ένεργείται έζί τή αιτήσει τών ένδιαρερομένων δι’ άζοφάσεως 
τοΰ Τζουργοΰ Κοινωνικών 'Τζηρεσιών, κατόζιν έζιλογής, 
γενομένης ΰζό τοΰ ζαρά τφ 'Τζουργείφ Κοινωνικών 'Τζη
ρεσιών ’Βζιστημονικοΰ Συμδουλίου Ίατρικοΰ Προσωζικοΰ με
ταξύ τών κεκτημένων τά κάτωδι ζροσάντα:

α) Πτυχίον ιατρικής Σχολής τής ήαεδαζής ή άνεγνωρι- 
σμένης ισοτίμου Σχολής τής άλλοϊαζής.

β) Τίτλον είδικότητος.
γ) Άϊειαν άίκήσεως έζαγγέλματος.
2. Οί ΰζοψήφιοι ζρό τής έζιλογής των ύζοχρεοΰνται 

όζως ζροσκομίσωσι:
α) Πιστοζοιητικόν Υγείας έξ ου νά ζροχύζτη δτι ό ΰζο- 

ψήφιος είναι ικανός νά διορισδή δημόσιος ύζάλληλος χατά 
τάς διατάξεις τοΰ ’Τζαλληλικοΰ Κώδικος.

β) Πιστοζοιητικόν ίίοινιχοΰ Μητρώου, έξ ου νά ζροκΰζτη 
ότι ό ύζοψήςιος ίέν έχει κατόδικασδή έζί ώξιοζοίνφ τινί 
ζράξει, κωλυούση τον διορισμόν του ώς ίημοσίου ΰζαλλήλου, 
κατά τάς διατάξεις τοΰ 'Τζαλληλικοΰ Κώδικος.

γ) Βεόαίωσιν έγγραφής, εις οΐκείον ’Ιατρικόν Σύλλογον.

Άρδρον 3.

Διάδεσις ζροσλαμόανομένων — Άζαλλαγαί.

Οί κατά τάς διατάξεις τής ζαραγράφου 1 τοΰ άρδρου 2 
ζροσλαμόανόμενοι ιατροί, διατίδενται ό μεν είς εις τήν 'Ελ
ληνικήν Πρεσβείαν τής Άδδίς ’Αμζέμζα, ό δέ έτερος είς τήν 
Ίεράν Μονήν τοΰ Σινό. Ούτοι άζαλλάσσονται τών ύζοχρεώ- 
σεων του Ν.Δ. 67/1968 «ζερί λήψεως μέτρων διά τήν κά- 
λυψιν τώ,ν υγειονομικών άναγκών τής ΰζαίδρου» έφ’ όσον 
υζηρετησουν εις τας ως άνω δέσεις έζί εν τουλάχιστον έτος.

"Αρδρον 4. 
ρόζος καταργήσεως.

Αί διά τοΰ άρδρου 1 συνιστώμεναι δέσεις καταργοΰνται έν 
όλφ ή έν μέρει διά Π. Δ/τος έχδιδομένου ζροτάσει τών
Τζουργών Προεδρίας Κυδερνήσεως καί Κοινωνικών 'Τζη

ρεσιών.
Άρδρον 5.

Αζοδοχαί.

Αί άζοδοχαί τών ιατρών τών καταλαμίανόντων τάς ζερί 
ών τό άρδρον 1 δέσεις, ζροσαυξάνονται καί διά τών ζάσης 
φύσεως χορηγουμένων έζιδομάτων είς τακτικούς όμοιοόάδμους 
των καί τής αυτής ειδικότητες ιατρούς τοΰ 'Τζουργείου Κοι
νωνικών 'Τζηρεσιών.

Άρδρον 6.
Ρύδμισις λεζτομερειών.

Πόσα λεζτομέρεια άναφερομένη είς τήν έφαρμογήν τοΰ ζα- 
ρόντος νόμου, ρυδμισδήσεται δι’ άζοφάσεως τοΰ 'Τζουργοΰ 
Κοινωνικών 'Τζηρεσιών.

Άρδρον 7.
Ή ισχύς τοΰ ζαρόντος άρχεται άζό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως.

Εν Άδήναις τή 31 Μαΐου 1975 

Οί Ύζουργοί
Εζί τής Προεδρίας Κυίερνήσεως Έζί τών Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

, Έζί τών Κοινωνικών 'Τζησεσιών
Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠ ΟΓΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
"Αρδρον 57 ζχράγρανφος 5 τοΰ Συντάγματος

Έζί τού σχεδίου Νόμου «ζερί συστάσεως δύο (2) δέσεων 
ιατρών ζαρά τφ 'Τζουργείφ Κοινωνικών 'Τζηρεσιών διά 
τάς είς ιατρικήν ζερίδαλψιν άνάγκας τών ομογενών τής 
'Ελληνικής Κοινότητες τής Αίδιοζίας καί τοΰ ζληρώμα- 
τος ώς καί τών ΔΙοναχών τής Ίεράς Μονής Σινό.

1. Ή έτησία έζιδάρυνσις τοΰ Κρατικοΰ Προϋζολογισμοΰ, 
ήτις δά ζροκύψη έκ τής έγκρίσεως τοΰ έν δέματι σχεδίου 
Νόμου, διά τών διατάξεων τοΰ όζοίου ζροίλέζεται ή σύστα- 
σις δύο (2) δέσεων ιατρών ζαρά τφ 'Τζουργείφ Κοινωνικών 
'Τζηρεσιών έζί άζοδοχαίς 2ου βαδμοΰ τής διοικητικής ιεραρ
χίας, ανέρχεται είς τό ζοσόν τών 537.484 δραχμών άνζ-
λυομένη ώς κάτωδι: 
α) Βασικός μισδός, δέσεις

2X11.440X14 320.320

β)' Έζίδομα τριετιών, δέσεις
2Χ11.440Χ40%Χ14 128.128

γ) Έζίδομα ζολυετίας, δέσεις ■
2X11.4 40Χ26%Χ 14 83.300

δ) Προσωρινόν έζίδομα, δέσεις 2X239X12 5.736

ΣΓΝΟΛΟΝ 537.484

2. Ή άνωτέρω δαζάνη ζροδλέζεται νά άντιμετωζισδή έκ 
τής έγγραφής ίσοζόσου ζιστώσεως είς τόν Προΰζολογισμόν 
έτους 1975.

Έν Άδήναις τή 28 Μαρτίου 1975 

Οί Ύζουργοί
Έζί τών Οικονομικών ’Βζί τών Κοινωνικών Ύζηρ ε?ιών
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