
Ε~ί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί άντικαταστάσεως των δια
τάξεων τοϋ άρθρου 2 τοΰ Ν. Δ/τος S4/69 «περί τροποποι- 
ήσεως καί συμπληρώσεως των περί ιατροφαρμακευτικής 
καί νοσοκομειακής περιθάλψεως των δημοσίων υπαλ
λήλων κ.λ.π. κειμένων διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τοΰ ύπό έγκρισιν σχεδίου Νόμου, σκοπειταί ή κατ’ 
ορθολογιστικόν τρόπον ρύθμισις τοΰ θέματος τής παροχής 
δικαιώματος επιλογής τοΰ άσφαλιστικοϋ ψορέως, εις τούς 
έχοντας δικαίωμα έκ πλειόνων τοΰ ενός άσφαλιστικοϋ φο
ρέως.

2. Εΐδικώτερον, διά τής προτεινομένης πρός ψήφισιν 
διατάξεως, καταργεϊται μόνον τό, δυνάμει τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Ν.Δ. 84/69 παρεχόμενου δικαίωμα επιλογής τοΰ Δη
μοσίου διά πλήρη υγειονομικήν περίθαλψιν, εις τα μέλη οι
κογένειας τών ήσφαλισμένων τοΰ δημοσίου, τά όποια ως εκ 
τής έργασίας των έχουν ίδιον δικαίωμα παροχής υγειονομι
κής περιθάλψεως έξ έτέρου άσφαλιστικοϋ φορέως.

3. Διά τής ψηφίσεως τοϋ προτεινομένου νόμου άποφεύ- 
γονται άφ’ ένός μέν αδικαιολόγητος έπιβάρυνσις τοϋ Δη
μοσίου, δοθέντος ότι δεν θεωρείται όρθόν εις τούς άμέσως 
ήσφαλισμένους (έξ ιδίας υπηρεσίας) εις έτερον άσφαλιστι- 
κόν φορέα νά παρέχηται δικαίωμα επιλογής πλήρους α- 
σφαλίσεως εις βάρος τοϋ Δημοσίου έκ τής έμμέσου πρός αυτό 
σχέσεως ώς μελών οικογένειας δημοσίων υπαλλήλων καί 
συνταξιούχων τοϋ Δημοσίου, άφ’ έτέρου ή άποδυνάμωσις 
τών κυρίων άσφαλιστικών φορέων έκ τών όποιων θά ζητη
σουν ταΰτα την διαγραφήν των προτιμών-ί ). την ύπό τοΰ Δη
μοσίου παρεχομένην ΰγειον. περίθαλψιν,'ΐ^τις άναντιρρήτως 
τυγχάνει ύψηλοτέρας στάθμης έναντι τής τοιαύτης έτέρων' 
άσφ. φορέων.

4. Τέλος σημειοϋται, ότι ή άνοντέρω διάταξις τοϋ Ν.Δ. 
84/69, κατόπιν έκδοθείσης ερμηνευτικής εγκυκλίου δεν έ
χει τύχει πλήρους έφαρμογής,' τό /Δημόσιον δέ, πρός τά 
ώς άνω πρόσωπα ώς έκ τής έμμέσου σχέσεως μεθ’ ής συν-, 
δέονται ταΰτα πρός αυτό, παρέχει συμπληρωματικήν ύ- 
γειον. περίθαλψιν συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 4 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Β.Δ. 665/62 έν περιπτώσει καθ’ ήν ή ύπό · 
τοϋ κυρίου άσφαλιστικοϋ φορέως παρεχομένη τοιαύτη ύπο- 
λείπεται τής τοϋ Δημοσίου. Σημειωτέον ότι τής έν λόγω 
συμπληρωματικής ύγειονομικής περιθάλψεως θέλ,ει συνε-' 
χισθή ή παροχή ύπό τοϋ Δημοσίου καί μετά'τήν ίσχύν τής 
προτεινομένης διατάξηως. ·

5. Εις τήν ρύθμισιν τοΰ ανωτέρω θέματος, άποβλέπει
τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου δπερ καί λαμβάνομεν τήν 
τιμήν νά παρακαλχσωμεν όπως περιβληθή τής άπαιτουμένης 
έγκρίσεως. ' · ’
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: ' ·- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ■:

* ΠΙΝΑΞ
Γροποποιουμένων κ.λ.π. διατάξεων διά τοϋ σχεδίου Νόμου 

«περί άντικαταστάσεως τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοΰ 
Ν. Δ/τος 84/69 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών «περί ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περι- 
θάλψεώς τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π. κειμένων, δια
τάξεων». - ■ ■ .

1. Β.Δ. 665/62 (ΦΕΚ. 167/62 τ. Α') «περί τής Υγειο
νομικής περιθάλψεως τών τακτικών δημοσίων πολιτικών 
υπάλληλων, τών πολιτικών καί στρατιωτικών συνταξιούχων, 
τών μελών τών οικογενειών αύτών κ.λ.π.».

Άρθρον 2 παρ. 4 : «Τής περιθάλψεως τοϋ παρόντος Β.Δ. 
δέ'/ δικαιούνται τά μέλ.η τής οικογένειας τοϋ υπαλλήλου τά 
δικαιούμενα τοιαύτης εις βάρος τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων ή έτέρου Άσφαλ.ιστικοϋ Ταμείου ή Όργανι-

'”“5' .... 'Δ-Ι'λ,Ιΐ-Προκειμενου ειδικώς περί νοσοκομειακής περιθάλ.ψεως 
δικαιούνται συμπλ.ηρώσεως τής περιθάλ.ψεως εις ήν περί- 
τττωσιν αΰτη υπολείπεται τής διά τοϋ παρόντος Β. Δ/τος 
άναγνωριζομένης».

2. Ν.Δ. 84/69 (ΦΕΚ. 2/69 τ. Α') «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τών «περί ιατροφαρμακευτικής καί νο
σοκομειακής πεοιθάλ.ψεως τών δημοσίων ύπαλλ.ήλων κ.λ.π. 
κειμένων διατάξεων».

ΆρΟρον 2 : «Δημόσιοι ύπάλληλοι, πολιτικοί καί στρατιω
τικοί συνταξιούχοι, κΐ συνταξιοδοτούμεναι χήραι, ώς καί τά 
μέλη τών οικογενειών αύτών, δικαιούμενοι ιατροφαρμακευτι
κής καί νοσοκομειακής περιθάλ.ψεως έκ τοϋ I Κ Α. ή έτέ
ρου ασφαλιστικού οργανισμού ή Ταμείου ύγείας δύνανται 
νά. έπιλέξωσι πλήρη άσφάλισιν εϊτε εις βάρος τοϋ Δημο
σίου, εϊτε εις βάρος τοϋ έτέρου άσφαλ.ιστικοϋ όργ-ανισμού ή 
Ταμείου 'Υγείας, ύποκείμενοι είς τάς οικείας κρατήσεις.

Ή έπιλνογή τοϋ φορέως τής ώς άνω περιθάλ.ψεως ένερ- 
γεϊται τή αιτήσει τοΰ δικαιούχου, δύναται δέ αΰτη νά μετα- 
βάλληται έκάστοτε μόνον μετά πάροδον τουλάχιστον διε
τίας», _

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ '

Περί άντικαταστάσεως τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Ν, Δ/τος 84/69 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών «περί ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλ- 
ψεως τών δημοσίων ΰπαλλήλ.ων κλπ. κειμένων διατάξεων».:

■ ■ - · . .1 · Άρθρον _1.

Αΐ διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ ύπ’ άριθ. 84/69 Ν. Δ/τος 
«περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τών «περί ιατροφαρ
μακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως τών δημοσίων 
υπαλλήλων κλπ., κειμένων διατάξεων» αντικαθίστανται ώς 
ακολούθως:

. «Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι καί έξ ιδίας Υπηρεσίας 
πολ.ιτικοϊ καί στρατιωτικοί συνταξιούχοι, δικαιούμενοι ιατρο
φαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως καί έκ τοΰ 
Ι.ΚΑ. ή. έτέρου ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού ή Ταμείου Υ
γείας δύνανται νά έπιλέξουν πλήρη άσφάλ.ισιν διά τάς ώς 
άνω παροχάς είτε εις δάρος τοΰ Δημοσίου, είτε είς δάρος τοΰ 
έτέρου ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού ή. Ταμείου 'Υγείας, υπο
κείμενοι εις τάς οικείας κρατήσεις. Ή επιλογή τοΰ φορέως 
τής ώς άνώ άσφαλίσεως ένεργείται τή αιτήσει τοΰ δικαιούχου 
δύναται δέ αΰτη νά μεταδάλληται άλλ.ά πάντοτε μετά πάροδον 
τουλάχιστον διετίας άφ’ έκάστης επιλογής». -

’Αρθρον 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπο τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.
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