
'Εχί τού σχεδίου νόμου «χερί ρυ-3μ!σεως δεμάτων ύγειονο- 
μιχής χεριδάλφεως Άναχήρων καί Θυμάτων Πολεμική; 
χεσιόδου. Άναχήρων καί θυμάτων άμάχου χλη·3υσμοϋ. ώ; 
καί τών χροστατευομένων μελών αυτών».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

1. Δ’.ά τοΰ ϋχό έγκρισιν νομοσχέδιου σκοχείτα: ή ρυ·3μισις 
δεμάτων υγειονομικής χερι-ϋάλφεως δύο κατηγοριών άνα
χήρων και -θυμάτων χολέμου:

α) Τών άναχήρων καί θυμάτων χολέμου τών λαμβανόντων 
χαρά τοϋ Κράτους χολεμικήν σύνταξιν, ώς και τών χροστα
τευομένων ύχ" χυτών μελών καί *

β) τών άναχήρων καί -θυμάτων χολέμου άμάχου χλη-3υ- 
σμοϋ τών λαμβανόντων έχίσης σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου. κατά 
τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1512/1950 και τών χρ-οστατευομέ- 
νων ·ύχ’ αύτών μελών οικογένειας των.

2. Συγκεκρ'.μένως το έν λόγω νομοσχέϊιον άχοβλέχει εις 
τήν ίελτίωσιν τής χαρεχομένης σήμερον ιατροφαρμακευτικής 
χερ:·3άλφεως εις τήν χρώτην κατηγορίαν χροσώχων ώς κα
τωτέρω . χεριγράφετα; καί είς τήν χαροχήν νοσοκομειακής τε 
καί -έξωνοσοκομειακής υγειονομικής χερ:-3άλφεως είς τήν έτέ- 
ραν κατηγορίαν ήτις στερείται χαντελώς τοιαυτης καί είς 
οίαν έκ.τασιν χαρέχετα; εις τήν χρώτην κατηγορίαν, χρός ίσην 
μεταχείρισιν αμφ-οτέρων τών κατηγοριών εις τον τομέα τούτον.

3. Είς τήν χρώτην κατηγορίαν των άναχήρων καρέχετάι 
σήμερον δωρεάν νοσοκομειακή χερί-3αλψις δυνάμει τών διατά
ξεων τοϋ Α.Ν. 1324/1949 είς κλίνας τών Κρατικών, Δη
μοτικών καί ’Αγαθοεργού χρωτοβουλίας Νοσοκομείων ώς καί 
ή νοσηλεία των είς ίδιωτικάς κλινικάς εχί έκχτώσει 50% 
τών νοσηλειών μόνον τών χασχόντων έξ οξέων νοσηκάτων και 
διαμενόντων είς τόχον έν-3α -δεν λειτουργούν Κρατικά κλχ. Νο
σοκομεία, ήτις δεν θίγεται διά τοϋ ΰχό φήφισιν νόμου.

4. Ή ετέρα κατηγορία, ώς χρ-οανεφέρ-δη, *3ά τύχη άφ’ ενός 
ήτις σήμερον χαρέχεται, συνίσταται είς τάς εξής χαροχάς:

,α) ’Ιατρική έξέτασις.
■ β) Στοιχειώδη φάρμακα καί

γ) έκτέλεσις χαρακλινικών εξετάσεων έχϊ καταβολή τού 
50% τής ϊαχάνης έφ’ όσον έκτελοϋνται είς ιδιωτικά έσγαφτή- 
ρία καί τού 1/4 αυτής, οσάκις ϊιενεργοϋνται είς Κρατικά 
Νοσοκομεία. ' '

Διά τήν χαροχήν τής τοιαυτης ύχοτυχώδους ιατροφαρμα
κευτικής χερι-3άλφεως είς τά χρόσωχα τχΰτα έχουν ΐδρυ-3ή 
κατ' έξουσιοδότησιν τού άρ·3ρου 83 τοΰ Α.Ν. 1324/1949 
(ΦΕΚ 326/1949 τ. Α’) είς τάς έδρας τών Νομών χαραρ- 
τήματα τού Ταμείου Αρωγής άναχήρων καί -όυμάτων χολέ
μου είς τά όχοία λειτουργούν «χολυιχτρεία».

Διά τού χροτεινομένου χρός φήφισιν νομοσχεδίου έχί τής 
κατηγορίας ταΰτης τών ά/α χήρων καί θυμάτων χολέμου έχε- 
κτείνονται αί διατάξεις τοϋ ύχ’ άρι-3. 665/1962 Β.Δ. (ΦΕΚ 
167/1962 τ. Α'). αί χροβλέχουσαι τήν χαροχήν έξωνοσοκο- 
μεισκής χερι·3άλψεως, χλήν τών χρο-3έσεων (τεχνητά μέλη 
τά όχοία *είρήσ-3ω χορηγούνται εκ Κρατικών εργοστασίων) 
είς τους συνταξιούχους τοϋ Δημοσίου καί είς τά μέλη οίκο- 
γειών αύτών. 1

Οΰτω ϊιά τής έκίόσεως τοϋ έν λόγω νομοσχεϊίου -3έλει 
χαρασχε-Sή ή ιατροφαρμακευτική χερί·3αλψις, ήν άχολαμβά- 
νουν σήμερον οι συνταξιούχοι τοϋ Δημοσίου καί ήτις συνίστα- 
ται είς:

α) Δωρεάν ιατρικήν έξέτασιν, οίκοι καί έν ίατρείω.

β) Πλήρη φαρμακευτικήν χερί·3αλψιν καί οδοντιατρικήν 
ιοί χυτήν καί

ί γ)’ τάς χαρακλινικάς εξετάσεις καί είϊικάς δεραχείας.

. ( - α-η_^ι4
4. Ή έτέρα κατηγορία, ώς χροαναφερ·3η, ·3ά τύχη άφ’ ένος 

μεν τής νοσοκομειακής χερι·3άλψεως, ήτις χαρέχετα; σήμερον 
είς τήν χρώτην κατηγορίαν, ϊιά τής έχεκτάσεως καί έχ’ αυ
τής τών σχετικών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1324/1949, άφ’ 
ετέρου ίέ χλήρους έξωνοσοκομειακής τοιαύτης, δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ ΰχό φήφισιν νομοσχέδιου.

5. Σημειοϋται ότι οί άνωτέρω άνάχηροι καί -3ύματα χολέ
μου. δεν ύχήχ-3ησαν μέχρι τοϋϊε είς τήν ύχο τοϋ Δημοσίου χα- 
ρεχομένην υγειονομικήν χε:ί-3αλφ:ν διότι δεν έχουν τήν ιδιό
τητα τοϋ συνταξιούχου έξ ίδιας ύχηρεσίας καί δεν συνδέον
ται χρος τό Δημόσιον διά συνταξιοδοτικής σχέσεως τοϋ στρα
τιωτικού συνταξιούχου κατά τήν έννοιαν τοϋ αρ·3ρου 1 τοϋ 
ύχ" άρι-3. 665/1962 Β.Δ.. έχουν όμως τήν ιδιότητα τού χο- 
λεμικοϋ συνταξιούχου λαμβάνοντες χολεμικ.ήν σύνταξιν δι* ει
δικών διατάξεων νόμου.

Λ 6. Λεχτομερέστερον διά τοϋ νομοσχεδίου τούτου καί δή:
α) Διά τοϋ άρ-3ρου 1 αϋτοϋ καθορίζονται τά δικαιούμενα 

τής έξωνοσοκομειακής χερι·3άλψεως, έκτος τών χροόέσεων, 
χρόσωχα καί οί όροι καί αί χροϋχοόέσεις χαροχής της.

β) Διά τοϋ άρ-3ρου 2 σκοχείται ή άχοσαφήνισις ενδεχομέ
νων αμφισβητήσεων τερι των ισχυουσων διατάσεων ως χρος
τήν νοσοκομειακήν τερί-3αλφιν καί τήν χαροχήν τών χρο-3έ-
σεων χρος τους οτνωτερω. ταυτοχρονως δέ ορίζεται Οτι αί ανα-
φερομεναι εν αϋτώ διατάξεις εφαρμόζονται καί εχί των ανα- 
χήρων καί ·3ΰμάτων χολέμου άμάχου χληδυσμοϋ καί μελών 
τών οικογενειών αύτών, χροσϊιορίζεται άμα καί ή ·3έσ:ς νοση
λείας τών ένηλίκων άρρένων αγάμων τέκνων χύτών, τών 
φοιτώντων είς Άνωτέρας ή Άνωτάτας Σχολάς ήμεϊαχής ή 
άλλοϊαχής.
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■ γ) Διά τοϋ άρ-3ρου 3 καθορίζεται ή τε συμμετοχή τούτι 
είς τάς ϊαχάνας τής ώς είρηται χερι-3άλψεως καί τό ίφ 
τοϋ χοσοστοϋ αύτής.

δ) Διά τοϋ άρ·3ρου 4 κα-3ιεροϋται ύχοχρέωσις τών ώς άνω 
ήσφαλισμένων τοϋ Δημοσίου διά τήν ύχοίολήν τών ζητουμέ
νων χαρά τής Ύχηρεσίας ϊικαιολογητικών, κα-S’ όσον ή κρί- 
σις τοϋ -δικαιώματος χαροχής υγειονομικής χεριόάλφεως 
έρειδετσ; σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τά ύχό τούτων χαρεχόμενα 
στοιχεία. Ουτω διά τους άρνουμένους τήν ύχοίολήν στοιχείων 
ή τούς δηλοϋντας ψευδώς ταϋτα, Χροίλέχεται. χλέον τών ύχό 
τών ίσχυουσών χοινικ,ών διατάξεων, έχιβαλλομένων κυρώ
σεων καί άρνησις ή διακοχή ύχο τής Διοικήσεως τής χαρεχο- 
μενης υγειονομικής χερι-3άλφεως καί διά χρονικόν διάστημα 
ούχ! μείζον τής διετίας.

ε) Διά τοϋ άρ-3ρου 5 χροίλέχεται ή σύστασις (20) είκοσι 
•όεσεων υγειονομικού χροσωχικού διά τήν άντιμετώχισιν τών 
εκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου τούτου σχε
τικών αναγκών τών Ύχηρεσιών είς τρόχον ώστε νά χαρασχε-
-3ή εις ταυτας η συνατοτης εςυχηρετησεως των χροστιοεμε- 
νων 75.000 άτόμων είς τήν άσφάλισιν τοϋ Δημοσίου.

στ) Διά τοϋ άρ·3ρου 6 χαρέχετα-, έξουσιοϊότησις ?υ·3μ?σεως 
δια Προεδρικού Διατάγματος, χάσης τυχόν λεχτομερείας μή 
ϊυναμενης να χροί/νεφ-3ή έκ τών χροτέρων διά τοϋ νόμου καί 
χροκύχτουσα έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων αύτοϋ.

ζ) Δια τοϋ άρόρου 7 καταργοϋνται. ώς είναι φυσικόν, αί 
ϊ-ατάξεις αί ρυ-3μίζουσαι κατ’ άλλον τρόχον τά τής.χαροχής 
ιέςωνοσοκομειακής χερι·3άλφεως είς τούς έν λόγω άναχήρους 
καί -3ύματα χολέμου.

η) Τέλος δια τοϋ αρ-Spου 8 κα-3ορίζεται ή ημερομηνία 
ένάρξεως ισχύος τοϋ Νομοόετικοϋ τούτου Διατάγματος, ούχί 
άχό τής ϊημοσιεύσεώς του άλλά μετά χαρέλευσιν μη·-ός καί 
τούτο Τνα ϊο-3ή ό άχαιτούμενος χρόνος διά τήν χροετοιμασίαν 
τών Ύχηρεσιών χρός εφαρμογήν τών διατάξεων τούτου.

7. Είς τήν ρύ-3μ:σιν τών ώς άνω -δεμάτων άχοσκοχεί τό 
ύχοίαλλόμενον σχέϊιον νόμου, όχερ λαμίάνομεν τήν τιμήν νά

δυνατότης εςυχηρετησεως των ” Ί C Τ ” * Λ 1
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Άρι-S. 25/6/1975
ΕΚΘΕΣIΣ

Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-Spcv 57. παρά- 
;5θς 3 τού Συντάγματος) επί τού σχείι'ου Νόμου τού 
τουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ττερι συστάσεως ϊύο 

-δέσεων ιατρών επί ·3ητεία παρά τώ ' Υπουργείω Κοι- 
,>κών 'Υπηρεσιών ϊιά τάς εις ιατρικήν περί-3αλψιν άνάγ- 
; τών ομογενών τής 'Ελληνικής Κοινότητος τής Ai-Sto- 
:ς καί τού πληρώματος ώς καί τών Μοναχών τής Ίε· 
; Μονής Σινά.
ι τών ϊιατάπεων τού ώς άνω σχείιου Νόμου. -5εσπίζον- 
- κάτω-St:
Συνιστώνται παρά τώ Ύπουργείφ Κοινωνικών Ύπηρε- 
;ϋο (2) -3εσεις ιατρών έπί δετεί -3ητεία ϊυναμένη να 
■>-5ή καί έπί άποϊοχαίς 2ου βα-3μού τής υπαλληλικής 
■ας, διά την παροχήν ιατρικής περι-3άλψεως εις τούς 
ενείς τής "Ελληνικής Κοινότητος τής Αιθιοπίας καί εις 
ηρωμα καί τούς μοναχούς τής 'Ιεοάς Μονής Σινί (άσ- 

ταρ. 1).

2. Ρυθμίζονται -3έματόι σχετικώς μέ την πλήρωτιν τών 
ώς άνω λέσεων. ώς καί τά προσόντα ϊιορισμού τών υποψηφίων, 
προβλέπεται απαλλαγή τών ώς άνω ιατρών τής ύποχρεώσεως 
υπηρεσίας ΰπαί-3ρου έο’ όσον υπηρετήσουν εις τάς έν λόγω ·3έ- 
σεις έπί εν τουλάχιστον έτος και ορίζεται ότι αί άποϊοχαί των 
προσαυξάνονται καί κατά τά τάσης φύσεως έπιϊόματα τά χο
ρηγούμενα εις όμοιο^άόμους των καί τής αύτής εΐϊικότητος, 
ιατρούς τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών (άρ-Spα 1 
παρ. 2—3 καί 2).

Εκ τών ώς άνω ϊιατάξεων προκαλείται ϊαπάνη τού Κρα
τικού Προϋπολογισμού έκ ϊραχμών 540.000 περίπου έτησίως.

Η ως ανω ϊαπανη, λογω τής εις το έεωτεοικόν άπασχο- 
λήσ εως τών προσληφ-$ησομένων ·$ά βαρόνη τά εις συνάλλα
γμα ί:α·3έσιμα τής Χώρας.

Έν Ά-όήναις τή 18 Φεβρουάριου 1975 · ■

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


