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; Έπί σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως τοϋ Ρυθμιστι
κού Κέντρου Διαλογής ’Ασθενών καί καθορισμού συστήμα
τος Εφημερίας των Νοσοκομείων τής Νώρας».
Προς τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
1. 'Επί τω σκοπώ όπως τεθή εις εφαρμογήν νέον σύστημα
άντιαετωπίσεως των δεομένων εκτάκτου καί άμέσου παρο
χής ιατρικής περιθάλψεως, συνεστήθη διά τοϋ Ν.Δ. 1343/
1973 τό Ρυθμιστικόν Κέντρον Διαλογής ’Ασθενών παρά τω
Γενικω Κρατικώ Νοσοκομείο) ’Αθηνών, εις Χολαργόν.
Έκ τής μέχρι τοΰδε ύπερ διετούς λειτουργίας τοϋ έν λόγω
Κέντρου, άπεδείχθη ότι τοϋτο έ/λιπώς έκάλυψε τούς σκο
πούς είς τούς όποιους έτάχθη. Και τοϋτο συμβαίνει διότι :
α) Ή συνεχής καί καθ’ όλον τό 24ωρον άθρόα διακομιδή
εκατοντάδων άσθενών εις τό Ρυθμιστικόν Κέντρον, δημιουρ
γεί εις τοϋτο τοιαύτην συμφόρησιν ώστε καθίσταται άδύνατος ή ταχεία καί άνευ χρονοτριβής έξέτασις τούτων,
μέ συνέπειαν τήν άπώλειαν πολυτίμου χρόνου διά τήν θερα
πείαν ά<φ’ ενός καί άφ’ ετέρου τήν πολύωρον έκνευριστικήν
αναμονήν εις τούς προθαλάμους του άσθενών, οίτινες ενίοτε
θά έδει νά τύχουν παραχρήμα εί δυνατόν περιθάλψεως καί
βοήθειας.
Εις τοϋτο συντείνει σύν τοΐς άλλοις ή άκαταλληλότης τοϋ
διατεθέντος προς τοϋτο κτιρίου καί ιδία ή ανεπάρκεια καταλ
λήλων χώρων διά' τήν άνάπτυξΐν πλειόνών- εξεταστικών
ιατρικών συνεργείων, δυναμένων νά λειτουργούν ταυτοχρόνως.
β) Τό κύκλωμα - οικία άσθενοΰς ή τόπος ατυχήματος —
Ρυθμιστικόν Κέντρον - Τελικόν νοσοκομεΐον διακομιδής είς
τό όποιον ύποχρεοϋται ό άσθενής-γά κατάληξη έπί μή βα
ρέων περιστατικών, συντείνει εί£ τήν ταλαιπωρίαν τοϋ
άσθενοΰς καί τών οικείων του.
γ) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή κατάστασις τοϋ άσθενοΰς
δεν επιτρέπει τήν διακομιδήν τούτου είς έτερον νοσοκομεΐον
ό άσθενής είσάγεται είς τό, παρ’ ό στεγάζεται τό Ρυθμιστι
κόν Κέντρον, Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεΐον, όταν έν
συνεχεία κρίνε-at δυνατή ή διακόμισίς του καί προκειμένου νά
διατηρηθή ή δυνατότης περιθάλψεως καί ετέρων άμέσου προτεραιότητος άσθενών προς δημιουργίαν κενών κλινών μεταφέρεται ουτος είς έτερον Νοσοκομεΐον.
Συνέπεια τούτου είναι (1) ή έπανάληψις τών ήδη γενομένων ερευνών (2) ό διπλασιασμός τής ερευνητικής δαπάνης
(3) ή παράτασις τοϋ χρόνου νοσηλείας καί (4) ή άνευ λόγου
επί πλέον ταλαιπωρία τοϋ άσθενοΰς.
2. Τό είσαγόμενον νομοσχέδιον άποσκοπεΐ νά έπιλύση
τό σύστημα εφημερίας μέ βάσιν τήν άποκέντρωσιν καί κατα
νομήν κατά τήν συγκεκριμένην άνάγκην τών άσθενών, είς
πλείονα Νοσοκομεία άτινα θά καθορίζωνται άπό τής πρώτης
στιγμής παρά τών έπιλ,αμβανομένων τοϋ άσθενοΰς ίατροΰ
καί τοϋ συντονισηκοϋ Κέντρου. Βεβαίως τά Έφημερεύοντα
νοσοκομεία κλπ. καί τό ολον έργον θέλουν καθημερινώς καί
επί 24ώρου βάσεως κατά κανόνα έπικουροϋνται διά :
α) πλέγματος σταθμών Πρώτων βοηθειών έγκαθισταμένων είς επικαίρους θέσεις τοϋ λεκανοπεδίου ’Αττικής,
β) διά κινητών ειδικών μονάδων έπηνδρωμένων καί διά
ιατρικοϋ προσωπικοϋ καί
γ) ίκανοϋ άριθμοϋ άσυρματοφόρων άσθενοφόρων αυτο
κινήτων εγκατεστημένων εί δυνατόν καί είς τήν έδραν έκάστου
άστυνομικοϋ τμήματος.
Ό όλος μηχανισμός τοϋ συστήματος έρείδεται έπί τής
έπί 24ώρου βάσεως λειτουργίας τοϋ Συντονιστικοϋ Κέντρου
Διακινήσεως Άσθενών είς τό όποιον θά άναγγέλλωνται τά
επείγοντα περιστατικά καί θά κατανέμωνται είς τάς κενάς
κλινας τών Νοσοκομείων καθώς καί τοϋ άναγκαίου ίατρονοσηλευτικοϋ προσωπικοϋ διά τό έπί της αυτής βάσεως όργανούμενον άριθμητικώς άναγκαΐον κύκλωμα Νοσοκομείων
καί αυτοκινήτων.
Διά τοϋ προτεινομένου συστήματος έξασφαλίζονται :

α) Ή άποφυγή τής συμφορήσεως” τών εκτάκτων περι
πτώσεων καί ή νοσηλεία καί ε’_φ τούς προθαλάμους τών Νο
σοκομείων άκόμη,
β) Η ταχεία καί άνευ χρονοτριβής διακομιδή τών χρηζόντων άμέσου εισαγωγής άσθενών είς τό πλησιέστερον
νοσοκομεΐον ένθα ό άσθενής θά τεθή υπό άμεσον ιατρικήν
φροντίδα άλλά καί συνεχή υπεύθυνον τοιαύτην, άφοϋ δεν
θά μεταφέρεται πλέον είς έτερον Νοσοκομεΐον.
γ) Ή άμεσος οίκοι, πολλάκις νοσηλεία διά τών πλήρως
έπηνδρωμένων καί έξωπλισμένων κινητών μονάδων άσθε
νών, ών ή μετακίνησις εγκυμονεί κινδύνους διά τήν ζωήν των.
δ) Ή αυστηρά έπιλογή τών πραγματικώς εκτάκτων
καί δεομένων άμέσου νοσηλευτικής περιθάλψεως άσθενών,
άπό τών άπλών ή χρονιών περιπτώσεων, άντιμετωπιζομένων τών πρώτων άμέσως καί έν άνάγκη έπί τόπου διά
τών συνιστωμένων σταθμών .V Βοηθειών.
ε) Ή διατήρησις τοϋ ψυχικοΰ καί συναισθηματικοϋ θεσμοϋ μεταξύ άσθενοΰς καί ίατροΰ, ό όποιος άποτελεΐ θε
μελιώδες καί ουσιαστικόν στοιχεΐον διά τήν θεραπείαν πάσης
νοσηράς καταστάσεως.
3. Είδικώτερον :
α) Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’ οψιν Σχεδίου Νόμου άντικαθίσταται τό παρά τω Γενικω Κρατικώ Νοσοκομείο) ’Αθη
νών Ρυθμιστικόν Κέντρον Διαλογής Άσθενών διά τών όργανουμένων κατά τό άρθρον 2 αύτοϋ μονάδων καί τοϋτο ίνα
παρασχεθή ή εύχέρεια είς τήν διοίκησιν νά προβή είς πλήρη
όργάνωσιν τοϋ όλ.ου συστήματος έπί σκοπώ δέ βελτιωσεως
τής ύφισταμένης καταστάσεως έξουσιοδοτεΐται ό Υπουργός
όπως έντάσση είς τό κύκλωμα τής έφημερίας καί έτερα Νο
σοκομεία.
β) Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή έκδοσις Π. Δ/των
δΓ ών θά όργανωθή έπί μονίμου βάσεως τό όλον σύστημα
τής άντιμετωπίσεως τών δεομένων παροχής πρώτων βοη
θειών άσθενών.
Ούτω δι’ αύτών Οά συσταθοϋν :
- (1) Συντονιστικόν Κέντρον Διαλογής Άσθενών.
' Τοϋτο θά έπωμισθή τό όλον έργον τής λήψεως τών κλή
σεων τών δεομένων άμέσου περιθάλψεως καί τής κατανομής
είς τάς διαφόρους νοσηλευτικής μονάδας άναλόγως τής
παθήσεως, τής βαρύτητος καί τής τοποθεσίας όπου εύρίσκεται ό άσθενής.
Απαραίτητος προϋπόθεσις έπιτυχίας τοϋ όλου συστή
ματος είναι ή υπό τοϋ Συντονιστικοϋ Κέντρου καί μόνον
έκδοσις έντολών διακινήσεως τών άσθενοφόρων, αύτοκινήτων δΓ ό καί άφ’ ενός μέν περιέρχονται είς τήν πλήρη κυριό
τητα αύτοϋ τά 30 άσθενοφόρα αυτοκίνητα τοϋ καταργουμένου Ρυθμιστικοϋ Κέντρου άφ’ ετέρου δέ λαμβάνεται πρό
νοια όπως τά άσθενοφόρα αύτοκίνητα τών πάσης φύσεως
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άσφαλιστικών όργανισμών
(Νοσοκομεία Ε.Ε.Σ. Δημοτικόν) ΙΚΑ κλπ. άνήκουν άπό
πλευράς λήψεως έντολών διακινήσεως άσθενών είς τό Συντο
νιστικόν Κέντρον.
Οΰτω πλήν άλλων θά καταργηθή καί ή υφιστάμενη διά
κρισή τών άσθενών ήσφαλισμένοι ή μή πρός άποστο/.ήν
άσθενοφόρων τοϋ άντιστοίχου φορέως των.
(2) Σταθμοί Α' Βοηθειών.
’Εκ τής ύπάρξεως ή μή πλήρους καί είς έκτασιν άποκεντρωμένου δικτύου σταθμών πρώτων βοηθειών έξαρτάται έν τή ούσία ή έπιτυχία οίουδήποτε συστήματος παροχής
πρώτων βοηθειών καί νοσοκομειακής περιθάλψεως είς τούς
δεομένους τοιαύτης.
Οί συσταθησόμενοι σταθμοί πρώτων βοηθειών δυνατόν
νά άποτελ.έσουν άνεξαρτςτους αυτοτελείς μονάδας ή νά
ύπάγωνται όργανικώς είς τά νοσηλευτικά ιδρύματα είς τά
όποια θά στεγάζονται.
Ή υπαγωγή τών σταθμών πρώτων βοηθειών άπ’ ευθείας
είς τά Νοσοκομεία έξασφαλίζει καλλιτέραν περίθαλψιν καί
περιορίζει είς τό έλάχιστον τά έξοδα διοικήσεως.
Είς ήν περίπτωσιν οΰτοι θά άποτελοϋν τμήματα νοση
λευτικών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου (Ευαγγελισμοί, No-

σοκομεΐα Ε.Ε.Σ. ΚΑΤ κλπ.) διά την τοιαύτην υπαγωγήν των
ή την έγκαταστάσίν των εις ταΰτα ώς έκ τήτ αυτοτέλειας
των, θεσπίζεται ότι αύτη θά πραγματοποιήται κατόπιν
συμφώνου γνώμης των Διοικήσεών των.
(3) Κινητσί Μονάδες Πρώτων Βοηθειών.
Δι’ αυτών θά παρέχεται άναλόγως της συγκροτήσεώς
των έτ.είγουσα καί έπί τόπου περίθαλψις έπί ειδικών περι
στατικών π.χ. Καρδιολογικών, τραυματιολογιακών, κλπ,
εις τούς δεομένους τοιαύτης ττ ρος άποτροπήν αμέσου κινδύ
νου διά την υγείαν των έκ τής τυχόν μετακ.ινήσεώς των,
ή τοϋ τρόπου πραγματεποιήσεως ταυτης.
4. Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοΰ υπ δψιν
σχεδίου Νόμου θεσπίζεται ότι διά τών Διαταγμάτων συστάσεως τών έν λόγω μονάδων η ετερων Π. Δ/των θα κα
θορίζεται ή υπηρεσιακή έξάρτησις αυτών καί ή διάρθρωσις
τών υπηρεσιών, αί άπαιτούμεναι θεσεις προσωπικού και
θά προσδιορισθοΐν αί λεπτομέρειαι τής λειτουργίας των.
5. Εις άπαν -ιό προσωπικόν τοϋ υπό κατάργηση/, διά
τοϋ π,'αρόντος Ρυθμιστικού Κέντρου έχορηγεϊτο, ώς έκ
τής φύσεως καί τήο αποστολής αύτοϋ (έργασία έπί 24ώρου
βάσεωε), έπίδομα ειδικών συνθηκών έργασίας.
Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τοϋ σχε
δίου θεσπίζεται ότι το προμνησθέν έπίδομα θά χορηγηθή
εις τό προσω7:ικόν τών συνιστωμένων μονάδων αίτινες
θά έπωμισθοϋν τό εργον τοϋ καταργουμένου Ρυθμιστικού
Κέντρου καί καθ’ δ μέρος θά καλύψουν υπό τάς αΰτάς συνθήκας καί προϋποθέσεις τούτο.
Τό ύψος τού έν λόγω έπιδόματος θά καθορίζεται όχι
μόνον άναλόγ·ως τής κατηγορίας τού προσωπικού τών
έν λόγω μονάδων, ιατρικού νοσηλευτικού, διοικητικού, βοη
θητικού άλλά καί τού ύψους τής άπασχολήσεως αυτού, διά
κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών.
Ή προκληθησομένη δαπάνη διά την καταβολήν έπιδό
ματος ειδικών συνθηκών έργασίας περί ού αί διατάξεις
τής παρ. 1 τού άρθρου 3 τού σχεδίου θά καλυφθή διά τής
άχρι τοϋδε έγγ εγ ραμμένης τοιαύτης εις τον προϋπολογι
σμόν τήε Νομαρχίας ’Αττικής διά τό προσωπικόν τού Ρυ
θμιστικού Κέντρου.
Περί τού τρόπου καλύψεως ταύτης ορίζει ή θεσπιζομένη
διάταξις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 3.
Διά τής παραγράφου 3 τού άρθρου 3 τού σχεδίου λαμβάνεται πρόνοια διατηοήσεωο τήο ίσχύοε τής ΰπ’ άοιθ. Γ3/
3006/14.2.1973 (ΦΕΚ. 229/23.2.1973 τ. Β') κοινής άπο
φάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών ' Υπη
ρεσιών περί καταβολή:, άποζημιώσεως πλήρους καί έντατικής άπασχ ολήσεως εις τό προσωπικόν τού Γραφείου
Εισαγωγής ασθενών όπερ καί μετά την κατάργησιν τοΰ
Ρυθμιστικού Κέντρου θά έξακ.ολουθήση νά φέρη τό βάροε
τής εισαγωγής προς νοσηλείαν τών μή οξέων περιστατικών.
Τό έν λόγω Γραφεΐον θά άποτελέση Τμήμα τού Συντο
νιστικού Κέντρου.
6. Προς κάλυψιν τών εις προσωπικόν άναγκ.ών τών συσταθησεμένων κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου 2
τού σχεδίου μονάδων, ώς καί προς ένίσχυσιν διά προσωπικού
τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/63 άτινα κυ
ρίως θά άντιμετωπίσουν τό έργον τοΰ καταργουμένου Ρυ
θμιστικού Κέντρου, αί συσταθεΐσαι διά τοΰ Ν. Δ/τος 1343/
73 θέσεις προσωπικού αύτού θά κατανεμηθο"ν εις τάς μο
νάδας ταύτας προς αποφυγήν συστάσεως κατά τό δυνατόν
νέων θέσεων.
Διά τής παραγράφου 2 τού άρθρου 4 καθορίζεται ό τρό
πος μεταφοράς τών θέσεων καί τών τ.'ΐστώσεων έκ τού
καταργουμένου Ρυθμιστικού Κέντρου εις τάς προαναφερθείσας μονάδας.
7. Διά τής παραγρ. 1 τού άρθρου 5 θεσπίζεται καί διά
τά λοιπά Νοσοκομεία τής Χώρας ή ύποχρέωσις όπως έφημερεύουν, ό τρόπος δέ καί αί λεπτομέρειαι έφαρμογής
τής έφημερίας ταύτης θά καθορίζεται δι’ άποφάσεως τού
οικείου Νομάρχου. Τέλος Six τής παραγράφου 2 αύτού

παρέχεται ή δυνατότης συστάσεως Σταθμών Πρώτων
Βοηθειών εις πόλεις άνω τών 100.000 κατοίκων καί
έφ’ όσον τό Νοσοκομεΐον θά άπέχη έκ τών ακραίων
ετημείων τής πόλεως πέραν τών δέκα χιλιομέτρων. Οί περιο
ρισμοί ούτοι τίθενται διότι έν έναντία περιπτώσει ή παρεμβο
λή Σταθμών Πρώτων Βοηθειών θά άποβαίνη μοιραία έπί
βαρέων περιστατικών ώς έκ τής άπωλείας πολυτίμου χρό
νου καί άντιοικονομική προκειμένου περί άπλών π.χ. έπιδέσεως τραύματος.
8. Διά ιού άρθρου 6 καθορίζεται ή έννοια τών ΰποχρέων
εις έφημερίαν Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Εις τήν έννοιαν ταύτην υπάγονται άπαντα τά Δημοσίου
καί ’Ιδιωτικού Δικαίου Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Κοινωφελούε σκοπού τά όποια παρέχουν κλειστήν περίθαλψιν.
9. Ού τως έχον τό ύποβαλλόμενον ύμΐν νομοσχέδιον κρίνεται ώς υπηρεσιακόν καί κατεπεΐγον δι’ δ καί παρακαλούμεν όπως τύχη προτιμήσεως συζητήσεως διά τήν ταχυτέραν παρ’ 'Υμών ψήφισίν του.
’Εν ΆΟήναις τή 20 Νοεμβρίου 1975
'Ο 'Υπουργός
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ.

Καταργούμενον διά τού προτεη/ομένου Νομοσχεδίου Ν.
Δ/γμα :
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 1343
Περί συστάσεως παρά τώ Γενικώ Κρατικώ Νοσοκομεία)
’Αθηνών Ρυθμιστικού Κέντρου Διαλογής ’Ασθενών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ 'Ημετέρου ‘Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
“Αρθρον 1.
1. Συνιστάται παρά τώ Γενικώ Κρατικώ Νοσοκομεία)
’Αθηνών Ρυθμιστικόν Κέντρον Διαλογής ’Ασθενών, άποτελοϋν οργανικόν Τμήμα αύτού εις βάρος τοϋ οποίου φέ
ρονται καί αί πάσης φύσεως δαπάναι καί έξοδα λειτουργίας
τούτου.
2. Δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών δύνανται νά συνιστώνται παρά Νοσηλευτικούς 'Ιδρύμασι Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου Σταθμοί παροχής πρώ
των βοηθειών άποτελούντες παραρτήματα διά τής παραγρ.
1 τοϋ παρόντος συνιστωμένου Ρυθμιστικού Κέντρου Δια
λογής ’Ασθενών.
Άί πάσης φύσεως δαπάναι καί έξοδα λειτουργίας τών συσταθησομένων Σταθμών φέρονται εις βάρος τοϋ Γεν. Κρα
τικού Νοσοκομείου ’Αθηνών.
“Αρθρον 2.
Σκοπός τού Ρυθμιστικού Κέντρου είναι :
'Η παροχή καθ’ όλον τό 24ωρον πρώτων βοηθειών εις
τούς δεομένους άμέσου υγειονομικής περιθάλψεως καί ή
βραχυχρόνιος νοσηλεία τών έκτάκτως εΐσαγομένων άσθενών καί μή δυναμένων νά μεταφερθώσιν εις έτερα Νοση
λευτικά 'Ιδρύματα άνευ άμέσου κινδύνου τής υγείας των.
“Αρθρον 3.
1. Διά τοϋ έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος συνιστωμένου Ρυ
θμιστικού Κέντρου, κατανέμονται εις τά έν άρθρω 5 ορι
ζόμενα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καί Κλινικάς περιοχής Διοικήσεως Πρωτευούσης άπό άνατολής μέχρι δύοεωι τοϋ ήλιου,
οί έχοντες άνάγκην νοσηλείας άσθενεΐς καί δυνάμενοι, ώς
έκ τής γενικής καταστάσεως τής υγείας αύτών, νά διακομισθώσιν εις ταϋτα.
2. 'Ωσαύτως εις τό Ρυθμιστικόν Κέντρον λαμβάνει χώ
ραν κατά τά είδικώτερον δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουργού Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών οριζόμενα :
α) “Ασκησις φοιτητών τής ιατρικής καί οδοντιατρικής
καί

3) μετεκπχίδευσις καί εΐδίκευσις ιατρών ,ώς καί έπιμορφωσις των υποχρεών υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών.
Άρθρον. 4_______
1. Προς κάλυψιν τών εις προσωπικόν άναγκών τοϋ Γε
νικού. Κρατικοΰ Νοσοκομείου-Αθηνών, λόγω της έπί 24ώρου
βάσεως λειτουργίας αϋτοΰ καί τοΰ Ρυθμιστικού Κέντρου,
προστίθενται εις τάς υπό τοϋ ίσχύοντος καταστατικού ορ
γανισμού τοΰ Νοσοκομείου τούτου προβλεπομένας θέσεις
προσωπικού καί αί κάτωθι :
Α'. ’Ιατρικού προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.
(α) Μία (1) θέσις Διευθυντοϋ Γναθοχειρουργοϋ.
(β) ’Επιμελητών τεσσαράκοντα δύο (42) θέσεις, ήτοι :
(α) Τέσσαρες (4) θέσεις Παθολόγων.
(β) Τέσσαρες (4) θέσεις Καρδιολόγων.
(γ) ’Οκτώ (8) θέσεις Χειρουργών έξ’ ών δύο Νευροχειρουργών.
(δ) Τέσσαρες (4) θέσεις ’Ορθοπεδικών.
(ε) Δύο (2) θέσεις Ωτορινολαρυγγολόγων.
(στ) Δύο (2) θέσεις Μαιευτήρων- Γυναικολόγων.
(ζ) Δύο (2) θέσεις Ούοολόγων.
(η) Δύο (2) θέσεις ’Οφθαλμιάτρων.
(θ) Τέσσαρες (4) θέσεις Άναισθησιολόγων.
(ι) Τέσσαρες (4) θέσεις Μικροβιολόγων.
(ια) Τέσσαρες (4) θέσεις ’Ακτινολόγων.
(ιβ) Μία (1) θέσις Παθολογοανατόμου. -----------(ιγ) Μία (1) θέσις Νευρολόγου.
γ) Βοηθών έβδομήκοντα οκτώ (78) θέσεις, ήτοι :
(α) ’Οκτώ (8) θέσεις Παθολογικής Κλινικής.
(β) ’Οκτώ (8) θέσεις Καρδιολογικής Κλινικής.
(γ) Δέκα εξ (16) θέσεις Χειρουργικής Κλινικής.
(δ) Δώδεκα (12) θέσεις ’Ορθοπεδικής Κλινικής.
(ε) Τέσσαρες (4) θέσεις Γυναικολογικής Κλινικής,
(στ) Τέσσαρες (4) θέσεις Ουρολογικής Κλινικής.
(ζ) Τέσσαρες (4) θέσεις Όφθαλμολογικής Κλινικής,
(η) Τέσσαρες (4) θέσεις Ω.Ρ.Λ. Κλινικής.
(θ) Πέντε (5) θέσεις Μικροβιολογικού Εργαστηρίου,
(ι) ’Οκτώ (8) θέσεις ’Αναισθησιολόγων.
(ια) Τέσσαρες (4) θέσεις ’Ακτινολογικού ’Εργαστηρίου,
(ιβ) Μία (1) θέσις Νευρολόγου.
Β' Νοσηλευτικού

Προσωπικού.

Α' Κατηγορία.
α) Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω Ύποδιευθυνουσών.
β) Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 7ω-6ω Προϊσταμένων
Αδελφών.
Εξήκοντα (60) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω-6ω ’Αδελφών
Νοσοκόμων
Β'. Κατηγορία.
δ) Εϊκοσιν (20) θέσεις έπί βαθμοϊς 11ω-9ω άρρένων Νο
σοκόμων.
Εν αδυναμία πληρώσεως τών έν παραγρ. γ' θέσεων παρ’
αδελφών τριετοϋς τουλάχιστον φοιτήσεως αί θέσεις αύται
πληροϋνται παρά βοηθών Νοσοκόμων ή πρακτικών αϊτινες διορίζονται καί εξελίσσονται κατά τάς έκάστοτε περί
τούτων ΐσχυούσας διατάξεις.
Γ'. Διοικητικού Προσωπικού.
Α'. Κατηγορία.
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ωτ3ω Διοικητικού Ύποδιευθυντοϋ.
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω.
Β'. Κατηγ ορία.
Δέκα πέντε (15) θέσεις έπί βαθμοϊς 11ω-6ω.
Δ'. Ειδικού Προσωπικού.
Α'. Κατηγορία.
α) Τέσσαρες (4) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών έπί
βαθμοϊς 9ω-6ω.

Β'. Κατηγορία.
β) Δώδεκα (12) θέσεις παρασκευαστών έπί βαθμοϊς
11ω-6ω διά τό Μικροβιολογικόν καί Βιοχημικόν Έργαστήριον ως καί τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας.
γ) ’Οκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοϊς, 11ω-6ω έμφανιστών
- χειριστών.
δ) Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 11ω-6ω βοηθών φαρ
μακείου.
Ε'. Αοιποΰ

Προσωπικού.

’Επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου διεπομένου υπό τών
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 385/1969 «περί προσλήψεις προσωπι
κού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις δημοσίας υπηρεσίας
■ καί Ν.Π.Δ.Δ.».
(α) Μία
(1) θέσις Μηχανοτεχνίτου οχημάτων.
(β) Μία
(1) θέσις συντηρητοΰ.
(γ) Δύο
(2) θέσεις
ήλεκτροτεχνπών.
(δ) Τρεις (3) θέσεις υδραυλικών,
ε) Τέσσαρες (4) θέσεις θερμαστών υψηλής πιέσεως.
(στ) Τρεις (3) θέσεις κλιβανέων.
(ζ) Τρεις (3) θέσεις ραπτριών.
(η) Επτά (7) θέσεις σιδηρωτριών.
(θ) Δύο
(2) θέσεις
πλυντών μαγειρικώνσκευών.
(ι) “Εξ (6) θέσεις πλυντριών.
(ια) Τρεις (3) θέσεις ’Αποστείρωσών Χειρουργείου.
---- (ιβ)-Δύο (2) θέσεις τηλεφωνητών-- τηλεφωνητριών (φά
ρου τυφλών).
(ιγ) Εϊκοσι (20) θέσεις τραπεζοκόμων.
(ιδ) Εϊκοσι (20) θέσεις καθαριστριών.
(ιε) Εϊκοσι (20) θέσεις τραυματιοφορέων.
(ιστ) Εϊκοσι (2( ) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων.
(ιζ) Είκοσι (20)·0έσεις βοηθών αύτοκινήτων.
(ιη) Δύο (2) θέσεις προσθέτων αστυφυλάκων.
_

Άρθρον 5.

1. Άπαντα τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης Ν.Δ. 2592/53 «περί όργανώσεως τής ’Ιατρικής
Άντιλήψεως» καί 572/70 «περί όργανώσεως, διαρθρώσεως,
λειτουργίας καί αρμοδιοτήτων τών πάσης κατηγορίας Νομι
κών Προσώπων, ’Οργανισμών καί ’Επιτροπών έν νή Διοι
κήσει τών οποίων μετέχει ό Βασιλεύς ή μέλη της Βασιλικής
Οικογένειας», ώς καί άπαντα τά μετά τοϋ 'Υπουργείου Κοι
νωνικών Ύπηρεσ.ών συμβεβλημένα τοιοϋτα διά την νοση
λείαν ήσφαλισμένων έν γένει καί άπορων ΰποχρεοϋνται όπως
διαθέτουν καθ’ έκάστην εις τό διά τοϋ παρόντος συνιστώμενον
Ρυθμιστικόν Κέντρον άριθμόν κενών κλινών κατ’ ειδικότητα
εις ποσοστόν καθοριζόμενον δΓ άποφάσεως τού Πρωθυπουρ
γού πέραν τών διά τών συμβατικών ΰποχρεώσεών των διατιθεμένων τοιούτων προς νοσηλείαν τών διακομιζόμενων εις
αύτά άσθενών έκ τοϋ Ρυθμιστικού Κέντρου έφ’ όσον χρήζουν
νοσηλείας πλέον τών τριών ημερών.
2. Εις την αυτήν ύποχρέωσιν ύπόκεινται καί αί μετά τού
ΙΚΑ συμβεβλημέναι ’Ιδιωτικά*. Κλινικαί.
3. Αί λεπτομέρειαι διά την έφαρμογην τού παρόντος
άρθρου ρυθμίζονται δΓ άποφάσεων τού Πρωθυπουργού
δημοσιευομένων εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Άρθρον 6.
1. Αί κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 67/68 «περί λήψειυς
μέτρων διά την κάλυψιν τών υγειονομικών άναγκών τής
υπαίθρου» υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ιατροί δύνανται
πρό τής άναλήψεως υπηρεσίας έν αυτή νά προσλαυ.βάνωνται
έπί τρίμηνον εις κενάς όργανικάς θέσεις εσωτερικών βοηθών
τοϋ Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών προς άτ.όκτησιν
πείρας έπί τών έκτάκτων περιστατικών.
2. 'Η υπό τής παραιράφου 1 τού παρόντος άρθρου προβλεπομένη πρόσληψις διενεργεϊται έπί σχέσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου παρά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ιδρύ
ματος τή υποβολή τής υπό τοϋ Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής
ευθύνης τού δηλοϋντος ή βεβαιονντος» προβλετ.ομένης δηλώσεως.

- 4 3. 'Η υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται εις τήν ύπ.ό τοϋ
άρθρου 1 -ιού Ν. Δ. 67/68 θεοπιζομένην ύποχρέωσιν.
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4. Διά τήν άπόπτησιν οίασδήποτε ιατρικής είδεκότητος των
έπιθυμούντων έναρΞιν εΐδικεύσεως εις τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύ
ματα των ’Αθηνών προηγείται τρίμηνος υπηρεσία έμμισθου
βοηθού παρά τώ Ρυθμιστικό) Κέντρω.

Περί παροχής άποζημιώσεως πλήρους καί έντατικής άπασχο
λήσεως εις τό προσωπικόν τοϋ Γενικού Κρατικού Νοσο
κομείου Αθηνών.

Άρθρον 7.
Αί σπουδάστριαι ή μαθήτριαι άπασών των έν Άθήναις
Σχολών ’Αδελφών Νοσοκόμων καί Έπισκεπτριών ’Αδελφών
Νοσοκόμων, Μαιών καί Φυσικοθεραπείας ώς καί τών βοηθών
Νοσοκόμων, δύνανται νά άσκοϋνται κατά την διάρκειαν τών
σπουδών αυτών, επί χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον δι’
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Κοινωνικών 1 πηρεσιών εις το
Ρυθμιστικόν Κέντρον.
Άρθρον 8.
1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοΰ, δημοσιευομένης
διά της ’Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ορίζεται ή διάρκεια
καί αί ώραι εργασίας τοϋ έν γένει Διοικητικοΰ Ίατρικοϋ, Νοσηλευτικοϋ καί Βοηθητικού προσωπικού τοϋ Γενικού Κρατι
κού Νοσοκομείου ’Αθηνών καί Ρυθμιστικού Κέντρου αυτού
κατά παρέκκλισιν πάσης κειμένης διατάςεως, συλλογικής
συμβάσεως ή διαιτητικής άποφάσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"Εχοντες ΰπ’ 6ψιν τάς διατάξεις τής παοαγράοου 2 τοϋ
άρθρου 8 τοϋ Ν. Δ/τος 1343/73 (ΦΕΚ. 31/5.2.1973 τ.Α')
«περί συστάσεως παρά τώ Γενικώ Κρατικέ» Νοσοκομείο)
’Αθηνών Ρυθμιστικού Κέντρου διαλογής Ασθενών», άποφασίζομεν :
1. Εις τό προσωπικόν έν γένει τοϋ καθ’ έκάστην ημέραν
έφημερεύοντος Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
καί τοϋ παρ’ αύτώ Ρυθμιστικού Κέντρου Διαλογής Ασθενών,
παρέχεται άποζημίωσις πλήρους καί έντατικής άπασχολή
σεως καθοριζομένη κατά ποσοστόν έπί τοϋ βασικού μηνιαίου
μισθού ή τού καταβαλλομένου ημερομισθίου, προκειμένου περ
τών ημερομισθίων υπαλλήλων ώς κάτωθι :

α) ’Ιατρικόν προσωπικόν :
1. Διευθυνταί 30 % (τριάκοντα έπί τοϊς εκατόν).
2. Έπιμεληταί 40 % (τεσσαράκοντα έπί τοΐς έκατόν).
3. Βοηθοί μετά ή άνευ είδικότητος 55 % (πεντήκοντα πέντε
2. Διά κοινής άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών
—Υπηρεσιών- καί- τού 'Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευο- - έπί τοϊς έκατόν),___________ ____ _ _ -------- -------------β) Λοιπόν έν γένει προσωπικόν 20 % (εΐκοσιν έπί τοϊς
μένης διά της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρέχεται
έκατόν).
άποζημίωσις λόγω πλήρους καί έντατικής άπασχολήσεως
2. Ή έν τή προηγουμένη παραγράφω άποζημίωσις παρέ
εις τό έν παρ. 4 τοϋ παρόντος άρθρου έν γένει προσωπικόν,
χεται
άναδρομικώς άπό τής 12ης Φεβρουάριου 1973, ημέ
της οποίας τό ύψος καί αί λεπτομέρειαι καταβολής καθορί
ρας ένάρξεως τής λειτουργίας τού Ρυθμιστικού Κέντρου
ζονται διά τής αυτής άποφάσεως.
Διαλογής ’Ασθενών.
s
Άρθρον 9.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ
Δι’ άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοΰ δύναται ν’ άποσπάτα1 βερνήσεως.
έπί τρίμηνον δυνάμενον νά παραταθή μέχρις έξ μηνών προ
Έν Άθήναις τή 14 Φεβρουάριου 1973
σωπικόν έν γένει (ιατρικόν, νοσηλευτικόν καί λοιπόν) έξ
Οί 'Υπουργοί
οίουδήποτε Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος διεπομένου ύπό τών
Κοινωνικών 'Υπηοεσιών
Οικονομικών
διατάξεων τού Ν.Δ. 2592/53 ή Ν.Δ. 572/70, προς κάλυψιν
ΙΩΑΝΝ
Η
Σ
ΚΟ
ΥΑ
Η
Σ
ΙΩΑΝΝ Η Σ ΛΑΔΑΣ
έκτάκτων καί έπειγουσών αναγκών τού Ρυθμιστικού Κέν
τρου τού Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου ’Αθηνών.
Άρθρον 10.
Πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την έφαρμογήν τοϋ παρόν
τος έφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως έν αύτώ, ρυθμίζεται διά Β.
Δ/των έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ έπί τών Κοινωνικών
Ύπηρ εσιών 'Υπουργού.
"Αρθρον 11.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής 1ης Φεβρουάριου/
1973.
Έν Άθήναις τή 2 Φεβρουάριου 1973
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
'Ο Άντιβασιλεύς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον
Ό Π ρω-ύυπουργό:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
Οί ’Αντιπρόεδροι
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ
Τά Μέλη
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ,
ΙΩΑΝΝ. ΑΓΑΘΑΓ
ΓΕΛΟΥ,
ΑΔΑΜ.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚ.
ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ,
Α.ΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΆΓΙΩΤΑΚΗΣ,
ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ Κράτους σφραγίς
Έν Άθήναις τή 3 Φεβρουάριου 1973
'Ο έπί τή: Δικαιοσύνης Υπουργός
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Π ερί άντικ.αταστάσεως τού Ρυθμιστικού Κέντρου Διαλογής
Άσ-ύενών καί κα-S ορισμού συστήματος Εφημερίας τών
Νοσοκομείων Αττικής.
"Ap-Spov 1.
1. Τό, παρά τώ Γενικώ Κρατικώ Νοσοκομείο) Άύηνών
λειτουργούν Ρυθμιστικόν Κέντρον Διαλογής Άσ-ύενών καταργεϊται, εύ-ύύς μετά τήν κατά τό ap-Spov 2 τού παρόντος
όλοκ.λήρωσιν τής όργανώσεως καί λειτουργίας τών έν τώ
αύτώ προϊλεπομένων μονάδων.
2. Άπό τής ισχύος τού παρόντος διά τήν παροχήν άμεσου
νοσηλευτικής περι-ύάλψεως ώς καί τήν παροχήν Πρώ'ων
Βοη-ύειών εις τάς περιπτώσεις- εκτάκτων περιστατικών ίύναταΐ νά κ.α-ύορίζηται όπως εφημερεύουν πλέον τού Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου Άύηνών καί έτερα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα τής περιοχής Αττικής, παραλλήλως ή μή προς
τούτο.
Ό τρόπος, ή διαδικασία κα-ύώς καί πάσα λεπτομέρεια
όργανώσεως καί λειτουργίας τού έν γένει συστήματος έφημερίας ρυθμίζεται δι’ άποφάσεων τού έπί τών Κοινωνικών ’Υ
πηρεσιών Υπουργού.
'Ap-Spov 2.
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει
τών ’Υπουργών Προεδρίας τής Κυ&ερνήσεως, Οικονομικών
καί Κοινωνικών ’Υπηρεσιών, συνιστώντα: έν τή περιοχή Ατ
τικής:
"
α. Συντονιστικόν Κέντρον Διακινήσεως Άσ-ύενών. εις ο
υπάγονται:

