
Ε1ΣΗΓΗΤΊΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο vc;jloj «Περί ρν-δμίσεως -δεμάτων Νοσηλευτικών 

lip.μίτων. Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Στ α
ν μ (ον κα: άλλων συναφών ο: ατά ζέον».

ίίοιις τη Πον/.ή uni· E/././Jrciι·
1. Με το τροτεινόμενο σχέδιο νόμον ετιί'ώκετα: η ρύ-δμι ση 

-δεμάτων. τον αφορούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τον; 
γιατρούς κα: τη λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων και 
Υγειονομικών Σταθμών, τη διοίκηση κα: λειτουργία των \:- 
σηλεντικων Ιδρυμάτων κα: μονάδων τρωτοβά-δμιας ττερt-Sαλ- 
ψης. τοντ ειδικευόμενους γιατρούς, ως κα: την νοσηλε:α ττο 
εξωτερικό των ασφαλισμένων τον Δημοσίου κα: των ασφα- 
λ: ττ: κών ο ρ γ αν: σμών.

2. Όλα τα τροτεινόχενα με το νομοσχέδιο μίτρα βρίσκονται 
σ τα πλαίσια τον Ε.Σ.Υ.. τον η Κυβέρνηση. όττως είχε εςα-ρ- 
γείλ-ει στον Ελλην κό Λαό εδεσμοδέτησε με το Ν. 1397/83 
κα: προχωρεί σταδιακά στην εφαρμογή τον.

3. Τα μέτρα ττον τροτείνοντα: με το Νομοσχέδιο, δα σνμ- 
βάλονν άμεσα κα: δετικά στην βελτίωση της ταρεχομένης 
νοσοκομειακής κα: ιατρικής τερίδαλψης στονς πολίτες κατά 
το μεταβατικό ττάδιο μέχρι της εφαρμογή,ς τον Εδνικού Συ
στήματος Υγείας, κα·3ώς κα: στην ο'.κονο;; κή βελτίωση τη; 
•δέση; των εργαζόμενων γιατρών-στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
κα: τον :ατρ:κού και νοσηλευτικού προσωπικού των Αγροτι
κών Ιατρείων κα: Υγειονομικών Σταόμών.

4. Με το άρύ'ρο 1 τον νομοσχεδίου:
α) Παρέχεται ατό 1 τ.ς Μάρτη 1984 επίδομα 5.600 δρχ. 

στονς νοσοκομειακούς γιατρούς για δαπάνες βιβλιοθήκης. 
ΕτίοΓ εα τον τροόλετεται α.τό το Ν. 1397/83 γ:α το Ε.Σ.Υ.

β) Αυξάνεται το ετιστημονικό επίδο-α κατά 5% για το 6ο 
έτος σπονδών κα: συνολικά 30;έ ατό 25ίε. τον τροβλετεται 
ατό το Ν. 75 5/78. άρδρ. 3 ταράγρ. 2. εδάφ. α.
- τγ) Ανξάνετα: η ωριαία αποζημίωση ατό 135 σε 172 δρχ. 
για την ημέρα κα: ατό 203 σε 258 γα: τ ς νυκτερινός. 
Τούτο επιτυγχάνεται, με τον ντολογισμό ως ημερήσιου μιτ-δού 
τον μισνού τον καταβάλλεται σήμερα, χνξημένου κατά το ετί- 
δονα των 5.000 δρχ.. για δαπάνες βιβλιοθήκης.
- .2) Ρνδμίζεται η εφημερία των Αγροτικών Ιατρείων και 
Υγειονομκών Στα-ύμών γ:α να καταστεί δυνατή ετί τέλους 
κα: η εφαρμογή τον ον-δημέρον κ.α: στονς «εργαζομένους σ’ 
αυτά γιατρούς και λο:τό τροσωτ:κό. Με την αυτή διάταξη 
ρνδμ'ζετα: κα: η ντερωρ:ακή στις εφημερίες αποζημίωση τον

εοσωττ/ον.

Υτο.εγείον Υγείας κα: Πρόνοιας. Με το Νόμο 4051/G0 
ίάρ·5ρ. 11. ταράγρ.- I). επιτρέπεται μόνο για Ιϊρύματα τον 
τρονειακού τομέα τον Υπουργείου.

ε) Παρέχεται η δυνατότητα τροσωρινής τοάσληψης δι-τλω- 
νατο.χων νοσοκόμων ή και πρακτικών νοσοκόμων σε κενές 
οτγαν./ες -δέσεις στα Νοσηλ. Ιδρύματα εφόσον ντάρχει αδυ
ναμία κανονικής πλήρωσης των -δέσεων. Η έλλειψη διπλω
ματούχων νοσοκόμων, για τ:ς συγκεκριμένες -δέσεις τ.χ. τριε- 
τούς φοίτησης, δεν μτορεί σήμερα να καλνφ-δΐί με διπλωμα
τούχους διετούς ή μονοετούς φοίτησης, όπου ντάρχονν. ή και 
πρακτικούς ακόμα, σε τερίττωση. τον οεν ντάρχονν ενδιαφερό
μενο: διπλωματούχοι.

στ) Ατοκεντρώνετα: και ατλοτοιείτα: η διαδικασία μετα
φοράς (υπαγωγής! ενός οικισμού ατό την περιοχή εν-δύνης 
ενός Α.Ι. ή Υ.Σ. σε άλλο, με ατόφαση τον οικείου Νομάρχη 
και όχι με έκδοση Π. Α/τος. του αταιτείται σήμερα.

6. Με το άρ-δρο 3:
α) Ρν-δμίζοντα: -δέματα εκπαίδευσης των γιατρών για ειδι

κότητα. τον ανέκυψαν ατό την εναρμόνηση της εσωτερικής 
μας νομοδεσίας. τρος το νομικό καδεστώς της Ε.Ο.Κ.. μετά 
τη συμφωνία έντασης της χώρας στ ς Κοινότητες.

β) Ρυ-δμιζονται -δέματα εκταίοενσης των γιατρών για την 
ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής κατά τράτο, του να δ&ευ- 

_κολύνει τους ειδικευμένους και τα Νοσοκομεία κα-δώς κα: 
την αύξηση των γιατρών της ειϊκότητας αυτής, τον είναι 
αταραίτητο και στο Ε.Σ.Υ. για τα Κ.Γ.

7. Με το α;·υ:ο η:
α) Ρν-δμί'ονται -δέματα νοσηλείας στο εσωτερικό ασφαλι

σμένων τον ημοσίον κα: των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρ
μοδιότητας Υπουργείου Κοινών. - Ασφαλίσεων.

β! Παρέχεται η οννατότητα ετιλογής τρωτοβά-δμιας τε- 
ρί-δαλψης στους ασφαλισμένους Ο.Γ.Α. - μέλη οικογενειών 
Αημοσίων Υπαλλήλων και των εξ ιδίας υπηρεσίας ,Πολιτι- 
κών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων, τον ήταν ασφαλισμέ
νοι στο Δημόσιο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί, ·3α τρέτει να ετι

Κέντρα Υγείας τον Ε.Σ.Υ.

. 5. Με το άρ-δοο 2:
α) Παρέχεται η δυνητική ευχέρεια στον Υπουργό Υγείας 

κα. Πρόνοιας χνασυγκρότητης των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Νοση/.ευτικών Ιορ.μάτων Ν.Α. 2592/53. μέχρι της 
εφαομο-ής τον Ε Σ.Υ., με τις τροντοδέσεις ό'χιος τον Ν. 
1397/83.

Ατό της ανασυγκρότησης των Δ.Σ. χαταργούντα: φυσικά 
και ο: ισχύονσες οιατάσεις τον Ν. 699/75 για τη τνν-δεση και 
χνγκοότησή των.

β) Ρν-δμίζονται -δέματα λειτουργικά ει2·κών μονάοων. μο
νάδων τρωτοβά-δμιας σερί-δαλψης και διασύνδεσης αυτών και 
των νοσοκομείων σε εταρχιακό. νομαρχιακό, ϊιανομαρχιακό 
κα: κεντρικέ ετίτεϊο. Η διάταξη είναι μεταβατικής ισχύος.

γ) Ι^ν-δμίζονται για τη μεταβατική σερίοδο -δέματα εσωτε
ρικής λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μέχρι· να 
εκδο-δούν οι εσωτερια.οί κανονισαοί λεετουογίσς. τον τοοβλέ-
τεται ατό το Ν. 1397/83.

’δ) Ετεκτείνετα: η δυνατότητα στην Υτονργό Υγείας κα: 
Πρόνοιας μεταφοράς αχρητιμοτοίητων ντολοιτων εττχορηγή- 
σεων. ατό Νομικό τοόσωτο σε Νομ-’κό τρόσωτο αρμοδιότητας

αστικα Κέντρα σε αγροτικά και αντίστροφα.
8. Με το άρ-δρο 5 κνρούται η Α3β/οικ. 5134/83 ατόφαση 

τον Υτονργον Υγείας και Πρόνοιας με την οτοία εγκρί-δηκε 
η σύμβαση μισ-δωσης των δύο (2) νοσηλευτικών μονάδων της 
Ιατρικ.ής Εταιρείας Καβάλας ατό το Γενικό Νοσοκομείο Κα
βάλας. ι

Ύστερα ατό τα χ/ωτέρω. ταρακαλούαε. για την ψήφιση 
τον τροτε ιν έμ εν ον νομοσχεδίου.

1 . Α-δή-εα. 24 Ατριλιου 1984
* Ο. Υτουργοί

Οικονομικών Υγείας και Πρό-εοιας
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ .. ΓΚΌΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

·-·'·- ;r '".'.ΠΙΝΑΚΑΣ
Διατάξεων Νόμων αναφερεμένων στο σχέοιο νόμου «για τη 

ρ·ν-δμ:ση -δεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Αγροτικών Ια
τρείων κα: Υγειονομικών Στα-δμών και άλλων συναφών 
διατάξεων».

1. Νό;χος 754/78 <Φ.ΕΚ. 17/78 τ. Α')

..Άρ-δρο 3 ταράγρ. 2
» 7 >· 4 και 6

2. Νόμος 1397 S3 (Ψ.Ε.Κ. 143/83 τ. Α')

Άρ-δρο 6 ταράγρ. 7
» 9 » 1, 2. 3. 4. 5, 6 και 7
» 10 >· 5

" » 20 » 1 και 2
• » 30 » 2



— 2 —

3·. Νόμος 699/77 Φ.Ε.Κ. 273/77 τ. A)'
Ά.:θρ·: 1 παρογρ. 1 /.a: 2

I 4. Νόμος 4031/00 ι,Φ.βΚ. 08/00 τ. ΑΊ
Άρθρ: I I παράγρ. 1
δ. Νόμο; 1057/80 νΦ.Ε.Κ. 15'2/SO τ. ΑΊ 
Άρθρο 2 παράγρ. 1. 2 και 3
6. Νόμο; 1316/S3 (Φ.Ε.Κ. 3/11.1-83 τ. ΑΊ

• Άρθρο 40 παράγρ. I, 2. 3. 4 κα: δ
7. Αποςάσεις Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

• a) A4/4083/12.10.81 (ΦΕΙν 631/81 τ. Β')
' >ο) lASp/c-.v... 3<34/24.4.84

8. Νόαος 2403/84 αρθ?.· Τρίτε παρο'γ?αςος 2 (Φ.Ε.Κ. 
196/83 τ. Α).

Νόμος 754/78 (Φ.Ε.Κ. 17/78, τ. Α')
■ Άρθρο 3. παράγρ. 2. εδάσ. α

a) Ε:; τους Πολιτικούς Υπαλλήλους. τους έχοντας πτυ- 
χίον ανεγνωρισν.'ένης Ανώτερα; ή Ανώτατης Σχολής πλην 
του Ανωτέοου Διδακτικού JT :οσωπικού των Ανώτατων Ελκ

τικόν Γρ αςείο του Π ρωθ-πο-ργού. το Γραςείον το- Αντιπρο
έδρου τη; Κυδερνήσεως. ο: οδηγοί αυτοκινήτυιν τη; Προ
εδρίας τη; Λ η.μοκ ρ a τ ί a ;. των μελών τ:- Υπουργικού Συμ- 
όουλιου. των Υςυπο-ργών. των ανώτατων εν γόνε: επαλλή
λων y.at των επί 24ώρθυ δάσεως λειτουργουσών στρατιωτΐ- 
ν.ών υπηρεσιώ λ ο: υπάλληλο: τη; Γραμματεία; το- Υπουρ
γικού Συιμίουλίου. τη; Οικονομικής εξ Υπουργών Επιτρο
πής. τη; Κεντρική; Νομοπαρ 3 τ/.ε. αστική; — Νομοτεχνι/.ής 
Ει—:τfcτη;ς, ως v.a: το προσωπικόν των επί 24ώρου δάσεω; 
/.ειτο-ργουσών Υπηρεσιών ως ν.aτωθ: ; -

a) Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων εν γόνε: y.a: Σταθμών Π ρώ
των Βοηθειών. δια το ιατρικόν v.a: νοσηλευτικόν προσωπι- 
ν.όν μόνον.

,ό) Μηχανογραςήσεως. ,
γ) Επιφυλακών προλήψεως v.a: κατασόέσεως πυρχαϊών τον 

Υπουργείου Γεωργίας.
δ) Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, 

απασχολούμενου ε:; τον ποιοτικόν έλεγχον ν.α: εξαγομένων 
ν.αι εισαγομένων νωπων y.a: επεξεργασμένων γεωργ:ο·.ών προϊ
όντων.

ε) Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ιαιδευτ ικών Ιδρυμάτων, των Συμ'ίούλων και Ειδικών Συμ- ) Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
;ούλων του Κ ΕΜΕ. ορ:ζομενον •εις ποσοστον επί του δασικού -

Λ ) Εθνικού Τυπογραφείου.
■ ισθού του 6ου 17$\10 ύ . ανε 1 αρτήτως κατεχομίνου δαθμού. η ) Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς κα: Θεσ/νίκης.
j ζ ατ7.ο/.·:υνως: •jι) Φυλακών.

Δια 1 έτος σ γ.·: ποσοστόν 3% '. 7 ) Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών.
» 2 ετη » » 10% ’ ~

)) 3 έτη >) » 15% c Νόμος 1397/83 ^ΦΕΚ 143/83. τ. Α').
» 4 έτη . » 20% • Άρθρο G, παράγρ. 7.

' Μ))' 5 έτη >» y.ai άνω 25% ■ : :' : . Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η ίδρυση.
. Ω; ,

- • - * 4 7
ίτη σπου: ών eta την χορήγηση του επιδόματος τούτου η επετ/.ταση σε δυ·/αμη κρεδατιων και η μετατροπή ιδιωτι-

λαμθάνονται υπ’ όψιν τα οοτό της κείμενης νομοθεσίας προ- 
ολεπόάενα οι’ ε/.άστην Σχολήν έτη σπουδών. -/.ατά την έναρ- 
ξ:ν της ισχύος τον παρόντος νόμον. -

Εν περάτωσε: κτήσεως παρά των υπαλλήλων πλειόνων 
τον ενός πτυχίων, δια την χορήγησιν τον επιδόματος τούτον 
λακδάνετα: υπ’ όψιν το περισσοτέρων ετών σπουδών.

Ε:ς τους κατόχους Ειδικού Μεταπτυχιακού Προδιδακτ;- 
ρικού Πανεπιστημιακού Διπλώματος ετήσιας τον/νάχιστον 
σοιτήσεως (MASTER’ S ή DBS). ή διδακτορικού διχλω- 
μ,ατος ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου τα ανωτέμω 
κατά περίπτωση οριζόμενα ποσοστά αυξάνονται κατά δέκα 
ή είκοσι ποσοστ:α:ας μονά:ας αντιστοιχώ;. ες>’ όσον ο ανα>- 
τέρω τ:τλο; σπουδών έχε: σχέσιν με το αντικείμενου της 
οπηρ-εσιας ε:σ την οποίαν ανήκουν οργαν.κώς. Περί της 
συνδροταής της προΰποθέσεως ταύτης αποςαίνετα: ο αρμό- 
ό:οσ Υπουργός μετά σύμσωνον γνώμη του οικείου Υιπηοεσια- 
κού Συμβουλίου.

ιΠ;ροκε:μένου περί κατόχων Διδακτορικού διπλώματος, το 
ηυξημένον επίίομσ παρέγετα: ε;’ όσον το δίπλωαα τούτο 
αναγνωρίζεται υπό του Υπουργείου Εθνικής Π αιδείας κ.αν 
θρησκευμάτων ως ισότσυον προς το απονεμόμενον το:ούτον 
υπό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τη; ημεδαπής.

Άρθρο 7. παράγρ. 4. οδός. α'.
α) Δ:’ υπερωριακήν εργασίαν παρεχομένην κατά τα; απο

γευματινά; ώρας κα: μέχρι 22α; ώρας ίση προς το ωρο
μίσθιο ηυξηα>ενον κατά 307/. στρογγυλοποιούμενον εις την 
εποαένην μονάδα.

Δια τον υπολογισμόν του ωρ ου. ισ-S ίου ω; ητιερήσιος μισ·5ό; 
•-εω,ρείτα: το 1/2δ του δασικού μισ-5ού το- υπαλ/.ήλου ν.α: 
α: ώρα: εργασίας επτά (71 ημερησίως.

Άρ-Spo 7. παράγρ. 6.
6. Εις το-ς περιορισμού; των παραγράφων 1 κα: 3 του 

παρόντος άρόρο- δεν -πάροντα: ο: υπάλληλο: ο: υπηρετούντο; 
ε:ς τα Γραςεία του Π ροέδρου της Δημοκρατίας, το Π ο/.:-

κ,ων κ>,:νικών κατα αντ:ν-ειμενον η νοασκη μοροη της επι
χείρησης απαγορεύονται. Επίσης μ'ετά παρέλευση τριμήνου 
από τη δηταοσίευση του νομού αυτού απαγορεΰετα: η μεταδί- 
Cαση ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων, καλώς και η 
μεταδίδαση μερίδων συμμετοχής, εταιρικών μεριδίων και ονο
μαστικών μετοχών ιδιωτικών κλινικών, που λειτουργούν με 
εταιρική μορρή. Ο: .κύριοι ανωνύμων μετοχών υποχρεώνονται 
να μετατρέψουν τις μετοχές σε ονομαστικές σε προλεσκία 3 
μηνών από τη δημοσίευση το- νόμου αυτού. Με απόο αση του 
Υπουργού 7’γειας και Πρόνοιας, με γνώμη του ΚΕΣΥ. η 
προθεσμία μπορεί να παραταλεί για 3 ακόυα μήνες. Ο: με
τοχές του’ δεν λα μετατραπούν εμπρόθεσμα σε ονομαστικές 
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, εκτός αν λόγο: ανώτερης 
δίας εμπόδισαν τον κύριο των μετοχών ή το νόμιμο αντιπρό
σωπό του από το να πραγματοποιήσει τη μετατροπή. Στην 
περίπτωση αυτή, όπως .και στην περίπτωση όπου ο κύριος των 
μετοχών είναι κάτοικος εξωτερικού, η πιο πάνω προθεσμία 
παρατείνετα: για ένα μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
εκδίδοντα: μετοχές στο όνομα του δημοσίου. Με κοινή από- 
ςαση των Υπουργών Οικονομικών. Εμπορίου και Υγείας κα: 
Πρόνοια; καθορίζεται η διαδικασία μετατροπής των μετο
χών. όπω; κα: κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 9.
Π αράγρ. 1. 2. 3. 4. δ. 6 κα: 7.

1. Τα νοσοκομεία που υπάγονται στις διατάξει; του Ν.Δ. 
2592/53 δ:οσκούντα: από διοικητικά συτμόούλια. που απο
τελούνται· από πέντε (5) μέλη για όσα έχουν έω; τριακόσια 
(300) κ.ρεδάτια και από επτά (7) μέλη για τα υπόλοιπα.

2. Τα πενταμελή συμδούλια αποτελούνται από :
α) Έναν (11 εκπρόσωπο των γιατρών κα: των άλλων 

επιστημόνων τη; ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου που 
εκλέγεται από αυτούς κα: έναν (Π εκπρόσωπο των υπολοίπων 
εργαζομένων στο νοσοκομείο, που εκλέγεται από αυτούς.

rp) Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκηση; πο-



οσι-εται χζ TEA ΚΙ O'J._0J νοσοκο- ' A o-S: ο 20.
10. •/.α:
;) :ύο ;2) τρύσω::α ορίζοντα: α~6
Γας 7.2!: Πρόνοιας.
3. Τα ετταμελή σ.. ιό:ύλ:α ;π:τ*λ : jv τ α:

ζ) Έ,.αν * ! εκ::::τω::ο των γ: ατρων

τον Υτουργό Υ-

■/.2: των Jλλω ι 
ετισττμόνων τη: ιατρικής υτηρεσιας τν. νοσοκομείου το. 
εκλέγεται ατό αυτούς και εναν .1 1 εκτροσωτο των . ισολο:- 
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. του εκλέγεται ατό αυτούς.

Λύο ;2) εκτροσώτους της τοτικής αυτοδιοίκησης. το,ι 
ορίζοντα: για τα τερισερειακά ν.χ: ~.χ ειδικά νοσ:κ.:με:χ ατο 
τη- ΚΕΑΚΕ και για τα νομαρχιακά ατό την ΊΈΑΚΕ. /.a: 

Τρία :3' τρόσωτα του ορίζονται ατό τον Υτουργό Υ
γείας ν.χ: Πρό/οιας.

4. Κατεσαίρεση. το Αιοικητί'κό Συμβούλιο τον Αημοτικίυ 
Νοσοκομείου ΛΔηνών «II ΕΛ1Ι1Σ«. του υτάγεται στις δια
τάσεις του Ν.Α. 2592/53 σύμσωνα με τις διατάσεις της 
ταραγρας ου G το. άρθρου 6 τ 
ατό εττά 7) μέλη :

α) Το Αή ιαρχο ΑΔηναίων ή 
ζετα: 2~ 2.τον ως Πρόεδρο.

ρ) Έναν (1) ε/.τρόσωττο το 
ζετα: ατό το Αηιμ.οτικό Συμβούλιο.

γ) Έναν (I) εκτρόσωτο 
ετ ο στημόνων της ιατρικής υ: 
εκλέγεται ατό αυτούς -/.α: έν: 
των εργαζομένων στο Νοσοκο;

δ) Τρία (3) τρόσωτα του 
γειας '/.α: Πρόνοιας.
-·. ΑΙε την ατ.όοατη του Υτουργού Υγείας 7.2: Πρόνοιας 
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να: ο Αντι- 
τρόεδρος αυτού, ο οτοίος τροτςέσει στο Νοσοκομείο τ:ς υττη- 
ρεαίες του σε τληρη ατχχχόλη.ση,. εκτός αν με τράΞη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μεταίιβ ασΔούν· αρμοί-.ότητές του σε 
συντονιυτή. ·

5. Γ:α κάΔε μέλος ορίζετα: χνχτληρωτής. Η Δητεία των 
μελών εί·. α: 3ετής ν.α: η συγκρότηση του συμβουλίου γίνετα; 
με στόςσση του Υτουργού Υγείας ν.2: Πρόνοιας. με την ίδια

1. 0: V0i.17.0l Ζ~:αναο’. 7.α:
T~oj;:εγ ίου" Υγ'•ίας /.α: Π: όνο:;ας -<
:rj.07 ίευ :η toj νό;αου α. τού. :χ^ν£
/.α: τ α ττΐ'ρ'.ρε ρε:χ/.ά :α τοεί α τ
:: α τ ά ήϊ: ς toj vc;i.0v α·^7:οό·. Με την

τα α·ν?( τικα ιατρεία του 
συστανεί έωσ τη

νόμου αυτού ατοτελε :τα: • 1 ® · ............ ’
α·/9 αντίστοιχου κλάδου, 
στάσης του Κέντρου Υγ

ΐημοτικό σύώο.λο. του ·" νει κενή στο μέλλον. '( 
Δέσεις εςελίσσονται σύ;

Λήμου ΑΔηναιων. του —τριν ατό τη/ κατάταςτ 
τα νόμιμα τροσέντα.

ι -'ΐατσων και των αλ/,ων στο κέντρο υγείας, κατ
σίας του Νοσοκομείου. T.CJ τίστοιχου κλάδου, του r.
1) εκτρόσωτο των υτό λο:- και εξελίσσονται με το 

τάταάη. Η -κατάτ; :η :του εκλέγεται ατό αυτ :υ;.
'οντα; ατό τον Υτουργό Γ- ατό κρίση του αρμό ίου

νές Δέσεις -καταργοέντα

ατοοατη V|-:vι,ονται ο: τρόεδρος ν.χ: χ/τ:τρόεδρ·υς του διοικη
τικού συμβουλίου. Γιατροί, του ασκούν την ιατρική σαν ελεύ
θερο ετάγ-;ελμα δεν μτορούν να διορισΔούν τρέεδρο: ν.α: χ/τι- 
τροεδρο: του Διοικητικού Συμβουλίου. Ετ’.τρέτετα: ελευ-Sέ
ρως η αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου γ:α 
οτοοοίήτοτ: λόγο ·;:α το υτόλοιτο της Δητείας του. Η αντιχα- 
τάσταση και ο ορισμός του αντ:χαταστάτη γίνετα: με τη δια- 
cον.2σ!α του αρχικού ορισμού. Μέχρι να ορισΔ-εί ο αντικιατα- 
στάτης. το συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα ατό τα λοιτά μέλη 
του.

•6. Ία οιοιν.ητιν.ά συμβούλια των νοσοκομείων, του έχουν 
συσταύε: με τράΞη εν ζωή ή διάταση τελευταίας βούλησης, 
σνγν-ροτούντα: ατό τα τρόσωτα του ρητά ορίζοντα: στην ιδρυ
τική τράΞη. Εάν ο αριΔμές των μελών αυτών είνα: μικρότε
ρος ατό τον αριίμό των μελών, του ορίζετα: στη-/ ταράγραοο 
2 του ίρύρου αυτού, το ο:ο:7.ητ:7.ό συμβούλ:: συγ7.ροτε:τα:
ατό τα τρόσωτα του ορίζει η ιδρυτική τρίςη και ατό τρόσωτα 
της ταραγράοου 2. μέχρι -/α συμτληρωύεί ο αριύμός των ;εε- 
λών, του ορίζονται με ατόοαση του Υτουργού Υγείας ν.χ: 
Πρόνοιας. Σε καλέ τερίττωση. στα διοικητικά συμβούλια 
των νοσοκομείων αυτών μετέχει ένας εκτρόσωτος των ν;α- 
τρών και λοιτών ετ:στημένων της ιατρικής υτηρεσίας του 
νοσοκομείου και ένας εκτρόσωτος των υτόλο:των εργαζομέ
νων στο νοσοκομείο, του εκλέγονται αντίστοιχα ατό αυτούς.

7. Ο1 τρόείίρος του διοικητικού σ>μβουλ!ου τροΐσταται όλων 
των υτηρεσιων του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και των 
τεριρερεια/ων ιατρείων τους, του υτάγοντα: σ’ αυτό, συντονι- 
-μι και ελέγχει το έργο τους, εκ.τροσωτεί το νοσοκομείο και 
μέριμνα για την υλοτοίηση των ατοςάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου. .·. .

συ.ιστωντα: ν.ατα τις 
τη-/· ατόοαση σύστασης κα-ύε 

κέντρου υγείας ορίζοντα: και οι υγειονομικοί σταύμοί και τα 
αγροτικά ιατρεία του συγχωνεύονται σ' αυτό με την έναρςη 
λειτουργίας τους.

2. Ατό την έναρςη ισχύος της ατό όασης σύστασης κάνε 
κέντρου υγείας, όλες ο: ύέσεις. των υγειονομικ.ών στα-λμών 
και αγροτικών ιατρείων, του συγχωνεύονται στο κέντρο υγείας, 
καταργούνται. Το τροσωτικό. τ/.ην του ιατρικού, του κατά 
την ημερομηνία αυτή υτηρετεί στις ύέσεις του καταργούνται, 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες νέσεις του κέντρου υγείας και η 
τσοϋτηρεσία του στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Α.Α. υτο/.ογιζετα: 
σ.μςωνα με τι; ισχύουσες διατάσεις κατά το χρόνο της κατά- 
τσσης. Όσο: τλεονάζουν κατατάσσονται σε τροσωρινές -Δέσεις

:αι με την ατόραση σύ- 
λαμβάνουν Δέση του μέ- 
ρετούν στις τροσωρινές 
καύεστώς. του ίσχυε 
του δεν συγκεντρώνου-/ 

ύη χ/τίστοιχης Δέσης

του ισχυε τριν ατο την κα- 
,η·βη Δέσης γίνονται μετά

Ά?-Δρο 30 ταιράγ. 2.
2. Στους γιατρούς Ε.Σ.Υ. χορηγούνται ο: ακόλου-Δες μη

νιαίες ατοζημιώσεις και ετιδοματα:
: α,) Στους βοηΔούς 5.000 δραχμές ετίσομα για δατάνες 

βιβλιοΔήκης. δατάνες κίνησής λόγω των ειδικών συνΔηκών 
του εταγγέλματος και για τη/ ετοιμότητα έκτακτων αναγκών.

ί) Στους ετιμελητές Β' 5.000 δραχμές ετίδομα για δα
τάνες βιβλιοΔήκης και 15.000 δραχμές ατοζημίωτη για δα
τάνες κίνησης, λόγω των ειδικών συνΔηκών του εταγγέλμα
τος και για την ετοιμότητα κάλυΔης αναγκών, συμμετοχή σε 
σ.νίϊρια και εκταιδευτικό έργο.

• γ) Για τους ετιμελητές Α' 5.000 δραχμές ετίδομα για δα
τάνες βιβ/.:οΔηκης και 20.000 δρατ/μές ατοζημίωση για δα
τάνες κίνησης λέγω ειδικών συνΔηκών του εταγγέλματος 
και την ετοιμότητα κάλυψης των αναγκών, συμμετοχή σε συ
νέδρια και εκταιδευτικό έργο, και

δ) Για τους Α/ντές 12.000 δραχές ετίδομα για δατάνες 
βιβλιοΔήκης και 25.000 δραχμές ’ ατοζημίωση για δατάνες 
κίνησης λόγω των ειδικών συνΔηκών του εταγγέλματος. την 
ετοιμότητα για την -κάλυψη των αναγκών, συμμετοχή σε συνέ
δρια και εκταιδευτικό έργο. . .

Ο: ατοζημιώσεις της ταραγράρ-ου αυτής μτορούν να ανα- 
τίοσαρμόζοντα: με ατόραση του Υτουργού Υγείας και Πρό- 
•/οιάς. ·

Νότκος 699/77 ιΦΈΚ 272/77 τ. Α')
ΆρΔρο 1.

( Π αράγ. 1 και 2)
1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσηλευτικών Ιδρυμά

των. των υταγομένων εις τας διατάσεις του ΝΑ. 2592/53 
«τερί ορ-;ανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» ατοτελούνται 
εκ:

λ) Ενός (1) Ιατρού μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου., 
(δ) Ενός (1) r/ωτάτου ή ανώτερου μονίμου υταλλήλου 

του Υτουργείου Κοινών. Υτηρεσιών. ^
γ) Ενός (1) δικαστικού λειτουργού ή δικηγόρου εν- ενερ- 

γεία ή συντάςει. .............. · ··'' ■·'·



δ) Δύο (2) ιδιωτών ςπλεγομένων μεταξύ προσώπων εγνω
σμένου κύρους -/.a: επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριό- 
ττ,το;.

2. Εν ελλείψει προσώπων εχόντων τας τις τας περιπτώσεις 
α. £ ‘/.at γ της προηγούμενης παραγράφου αναφερομένας ισό
τητας διορίζονται αντ αυτών πρόσωπα εγνωσμένου κύρους 
και επαγγελματικής ή φιλανθρωπικής δραστηριότητας.

Ά,ρθ,ρο 2. rap. 1.
1. Τα Διοικητικά Συμβούλια το>ν σισταθέντων δια δικαιο- 

τραξίας εν ζωή ή οια διατόξεως τελευταίας βουλήσεως Νο
σηλευτικών . Ιδρνμ άτων, διεπομ.ένων ννν των διατάξεων τον 
Ν.Δ. 2592/53, συντίθενται εξ επτά (7) μελών ανατθ.ηρον- 
μ-ενων ναό ισαρίθμων αναπληρωματικών.

Νόμος 4051/GO ίΦΕΚ G8/G0. τ. Α')

Άρθρο II, rap. I.
«Δια αποφάσεως τον Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας επι- 

τρεαεται η δωρεάν διάθεσις υλικών εξ ενός Ιδρύματος Παι- 
ίικής Προστασίας εις έτερον. ως και η μεταφορά αο:aSε
τών κεφαλαίων, προερχόμενων εκ κρατικής :π:χ::τγήσεως,
εφόσον δεν προβλέπεται η άνετος •/ρησυ.οποίησίς των»..; 1 '* »

Νόμος 4051/60 (ΦΕΚ G8/60, τ'. Α')

Άρθρο 2.
1. Υπό τον Δημοσίου, των οργανισμών τοπκής αυτοδιοική- 

τεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δύναται να 
προσλαμβάνεται προσωπικό επί' συμβάσε: ιδιωτικού δικαίου:'
' α) Δια την αντιμετώπτιν κατεπειγουσών υπηρεσιακών

αναγκών, εμφχνιζομένων εν περιπτώσει κενώσεως θέσεων τε
χνικού και βοηθητικού προσωπικού. δ: επομένων ναό των δια- 
τάξεων τον i?-Spoj 9 τον Ν. 993/1979 και μέχρι πληρώ- 
τεως αυτών ερ" ότον έχει κινηθεί η νόμιμος διαδικασία δια 
την πλήρωσιν των εν λόγω -θέσεων. Η ϊιάταξις τον προη- 
γονμένον εδαφίου έχει ανάλογον εφαρμογήν και πρΟκειμέ- 
νον π-ερ ί αναπληρώσεως προσωπικού διεπομένου υπό των 
διατάξεων τον άρθρου 51 τον Ν. ί493/·197^9.

β) Δια την αντιμετώπσιν κατεπειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών, εμφανιζομένων εν περιπτώσει απουσίας προσωπικού, 
ΐιετομένον ναό των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ' και Δ' 
τον Ν. 993/1979. λόγω κανονικών ή εκπαιδευτικών αδειών 
ή ασθένειας ή αδειών λόγω κνήσεως ή τοκετού ή λόγω αδι- 
-αιελογήτον απουσίας. or! το αντίστοιχον χρονικόν διάστημα.

2. Η προσληψις ενεργείται δια πράξεων τον Υπουργού ή 
ον or’ αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου. Προκειμένον σερ! 
ων οργανισμών τοπκής αντοδιοικήσεως η προσληψις ενερ- 
ειται δια πράξεως τον δημάρχου ή προέδρου της κοινότη

τες. αροκειμένον δε ropi των λοιπών νομικών προσώπων δη- 
οσίον δικαίον υπό τον διοικονντος το νομικόν πρόσωπον ορ- 
ά;ου. Η πράξις προσλήψεω; ορίζει την σνγ'κεκριμένην orτ- 
εσίχ; ή εργασίαν δια την διεξαγωγήν της οποίας επβάλλε- 

:α: η προσληψις. το ονοματεπώνυμον των προσλαμβανόμενων,
α κατεχόμενα ναό των προσλχμβανομένων τυπικά και costa- 
τικά προσόντα και τον χρόνον διάρκειας της σνμβάσεως εντός 
ων κατά την παράγραφον 1 ανωτάτων ορίων. Η επλογή ενερ- 
ε’ται ελενθέρως κατά την κρίσιν τον έχοντος το δικαίωμα 
ης προσλήψεω; οργάνου άνεν διαδικασίας. Η σνμβασις ερ- 
ασίας λογίζεται ότι κατηρτίσ-θη δια της αναλήψεως υπη- 
εσίας βεβαιουμενης προσηκόντως rαρά της υπηρεσίας. λύε- 
αι δε αντοδικαίως ευθύς ως λήξε: ο χρόνος διάρκειας ττς

εκλείψουν ο: κατά την rap άγρ άρον ! λόγοι προσλήψεω;. 
νεν καταβολής ονδεμιά; αποζημιώσει·);. Περί της α,τοδι- 
αίας λνσεως της σνμβάσεως εργασίας εκδίδεται οιαπστω- 
κή τςράξις τον αρμόδιόν δια την rρόσληύιν οργάνον. Α: κα- 
ί την rap ον σαν παράγραφον r ρ ά Ξ ε; ς δεν δημοσιεύονται δια 
ης Εφημερίδες της Κνβερνήσεως.

3. Δια τη; αντιμετώπσιν κατεπειγ-ουσών υπηρεσιακών α- 
-γκων εμφανιζοχενων εν περιπτώσει κενώσεως θέσεων ια

τρών επί -θητεία ή μονίμου νοσηλευτικού, ταραΐατρικον. βοη
θητικού και διοικητικού ττροσωπκού νοσηλεντικών ιδρυμάτων 
και υγειονομικών σχηχατισμών ή ατονσιων τοιούτον rρoσωr:- 
κού, δύνατα: να τροσλαμβάνεται rpoaunyov εκί σνμβάσει ιδιω
τικού δικαίον, εφ’ όσον /«ειτονργούν επ' 24ώρον δασέως, εφαρ
μοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των τροηγονμενων ra- 
ραγράφων. Το ούτω τροσλαμβχ;όμενον τροσωπκόν λαμβάνει 
τον μηνιαίο·; μισθόν τον εισαγωγικού βαθμού της -θέσεω; 
εις την oroir; αροσλαμβάνεται rpoσηvξημέvov κατά 3‘9/ ή 
ημερομίσθιον ίσον rρoς το 1/25 τν μισθόν αντού μετά τη; 
rpoσavξήσεως αντής.

Ν. 1316/83 «Περί Ε.Ο.Φ.» 
ι,Φ.Ε.Κ. 3/11.1.83 τ. Α')

Άρθρο 40.
1. Σε εξαιρετικά σοβαρές ωθήσεις ασφαλισμένων τον 

Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας 
τον Τπνργείον Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον η δ'.ά- 
γ-νωση ή η -θερατεία της ασθένειας αντής δεν είναι δυνατή 
στην Ελλάδα, αλλά σε Κέντρο τον εξωτερικού, επτρέπτα: 
ύστερα ατό έγκριση τον αρμόδιον οορέα η νοσηλεία στο εξω- 
τερικ.ό. ( „

Γ.ια την. ανάγκη νοσηλείας ασφαλισμένου στο εσωτερικό 
γνωματεύουν υγειονομικά όργανα, τον ορίζονται με κοινές 
2τοοάσεις των Υτονργών Υγείας και Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.

3. Ο τρόντος και η διαδικαία έγκρισης μετάβασης στο 
εξωτερικό των τροσώτων τον αναφέρονται στην ταράγραφο 
1 τον παρόντος άρθρον το είδος της ταροχής. το ύψος της 
δατάνης η τυχόν σ.υμετοχή του ασφαλισμένου στις δατάνες 
καθώς και κάθε άλλη λεττομέρεια αναγκαίαν για την εφαρ
μογή της διατάξεως του ταρόντος άρθρου καθορίζονται με 
κοινές ατοφάσεις των Υτονργών Υγείας και Πρόνοιας κα: 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι κοινές ατοφάσεις τον ρυθμίζουν θέματα τον επβαρυ- 
νουν τεν Κρατική Προϋτολογισμό συνυτογράφονται και ατό 
τον Υπουργέ Οικονομικών.

4. Με κοινή ατόφαση των Υτονργών Υγείας και Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον κατα τεριττωση 
αρμόδιον Υτονργού. είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων 
τον ταρόντος άρθρου και σ' άλλους φορείς τον ταρέχονν 
υγειονομική τερί-θλ'θη.

5. Η ισχύς των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 
τον άρθρου αυτού αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του 
νόμον αυτού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ Π ΟΥΡΙΕ, ΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'.
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Αθήνα. 24 Απριλίου 1984 
Αρι-θ. Πρωτ. Α3?/ο:κ. 5134

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση σύμβασης μίσθωσης νοσ/κων μσνάσων 

ιατσικής εταιρείας Καβάλας ντο τον Γενικού Νο
σοκομείου Καβάλας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΊΤΕΙΑ-Σ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας ντό-θη :
1. Το 5-4-4/77 Π.Δ. «περί Οργανισμών τον Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών».
2. Το Ν.Δ. 2592/53 «περί οργανώσεως της Ιατρική; 

* »- . .Αντι/.ηύης».
3. Το Ν. 1397 'S3 "Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας».
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4. Την ανάγκη παροχής άμεσης και~εχαρκούς νοσοκομεια- 
κής ζερίδαλψης στον ζληδυσμό του Νομού Καβάλας, μέχρι 
της .πλήρους ανάπτυξης του Γεν.κού Νοσοκομείου Καβάλας, 
οτα πλαίσια του 5ε:ού; προγράμματος οικονομικής ανάπτυ
ξης. αζοφ χτίζουμε :

Εγκρίνουμε την αχό 17 Μάη 1983 σύμβαση μεταξύ της 
ιατρικής εταιρείας Καβάλας ‘/.a: του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας. με την οποία η πρώτη. εκμισδώνε: ττο δεύτερο 
τις υπηρεσιακές εγκαταστάσεις των δε: άζευτη: ίων της. Σα
νατόριο «Η ΕΛΠΙΣ» και «Τραυματολογικό Κέντρο» ·αζ: 
ρυδμίζετχι η εργχσ:ζν.ή σχέση του υπηρετούντο ς ττροσωζικού 
του Σανατορίου «Η ΕΛΠΙΣ» και αχό 1η Ιούντ, 1983. ήτοι 
αχό της υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης y.z! ζχρχ- 
λζίης.

Η ζχρουσχ απόφαση νζ κυρωδε! με νόμο.
Ο Γζουογός 

Γ. ΓιΒΝΝ Η λΙΑΤΑ Σ
Αχρίδες χντίγρχφον

Ο Τμημ/ρχης Γραμματείας 
(υπογραφή)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1) Γραφ. ν.. Γχουργού
2) Γρχφ. κ. Γφυχουργού
3.) Γραφ. οο. Γεν. Γραμμχτέως *
4) χ. Νομάρχη Καβάλας
5) Α/νοη Ιατρικής Αντίληψης (10)
6) Δ/νση Προσωπικού ΝΠΔΔ
7) Γενικό Νοτ/με ίο Καβάλας
8) Ιατρική Εταιρεία Καβάλας

ΣΧιΕΑΙΟ ΝΟΜΟΓ
Γ:ζ τη ρύδμυση -δεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Αγροτι

κών Ιατρείων κζι Γγειονομικών Σταδμών κζι άλλων συ
ναφών διατάξεων. . .

;* : Άρδρο I.·1 · -.·■· ;. ί:
1. Αζο 1.3.1984 κζι μέχρι της πλήρωσης των δέσεων 

γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Γ. του Ν. 1397/83. στους για
τρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Ν.Π.Δ.Δ. κζι 
Ν. Π.Ι.Δ. καταβάλλονται :

-ζ) Το υζό της παραγράφου 2 του άρδρου 30 του Ν. 
139//S3 ζροίλεζομενο επίδομα γιζ δαπάνες ίιίλιοδήκης 
κζι μέχρ: του ζοσού των ζέντε χιλιάδων (5.000) ίρχ.

£) Το υζό του εδαφίου ζ της τταρζγρ. 2 του άρδρου 3 
του Ν. <54/78 ζροίλεζόμενο επίδομα σζο,-δύν και για το 
Go έτος σζουίδών. ήτοι συνολικά σε ποσοστό 30βέ. ί - ; ■ ·

2. Δ/α τον υπολογισμό του ωρομι ίδιου των γιατρών των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Α. 2392/53. σύμφωνα με τη 
δεύτερη πρόταση του εδαφίου α' της ζαραγρ. 4 του άρδρου 7 
του Ν. <54/78 λχμβάνοντχ: υπόψη αδροιστσκά ο βασικός 
μισδ'ος κζι το επίδομα γιζ δαπάνες ίιίλιαδήμης. όπως καδ ο
ρίζεται τούτο με το ζχρχζάνω εδάφιο ζ' της προηγούμενης 
ζχραγράφ-ου.

Στις χι« χάνω ρυδμίσεις των χζρζγράφων 1 -και 2 γιζ 
τους Νοσοκομειζκοΰς γιατρούς χεριλαμβάνοτνται κζι ο: ειδι
κευόμενοι γιατροί.

- 3· Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρδρου 7 του 
Ν. /54/78 χροστίδετζι κζι το ιατρικό κζι Νοσηλευτικό 
χροσωχικό των Αγροτικών Ιζτρείων· κζι Γγειονομικών Στζ- 
δμών κατά τις εφημερίες των Σαββάτου κζι Κυριακής. Η 
ανάγκη εφημερίας. ο ζριδμός των χτζλλήλων, η χέραν του 
κανονικού ωραρίου απασχόληση Ιατρικού και Νοσηλευτικού 
προσωπικού. ως και κάδε .άλλη λεπτομέρεια καδορίζοντχ:

. t.1 · *· -rr ί ■ * *.·.·· !l

κατά περίπτωση με αχόφζση του οικείου Νομάρχη. Η ισχύ; 
της παραγράφου ζυτής αρχίζει ζχό 1.7.1984.

Η διάταξη Χντή ισχύει μέχρι της συγχώνευσης των A 
γροτικων Ιατρείων και Γγειονομικών Σταδμών στζ Κεντρί 
Γγείζς. σύκφωνα αε τι: διατάσεις του ζσδοου 20 του Ν 
1397/83.

Άρδρο 2.
1. Μέχρι τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων τω·. 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 σύμφωνα με τη 
παράγραφο 10 του άρδρου 9 του Ν. 1397/83 ο Γπουργό; 
Γγείζς και Πρόνοιας δύνχτχι με ζχόοζσή του να ζνααυγ,κρο
τεί τζ υχάρχοντα διοικητικά συν.τούλια κζτά τις διατάξεις 
των χζρζγράφων I. 2. 3. 4. 5. (> κζι 7 τον άρδρου 9 του Ν, 
1397/83. Σε χεριχτώσεις χου δεν υχάρχουν οι χροϋχοδ'έσεις 
xgjv διατάξεων ζυτών ή δεν χροχωρήσουν ,οι φορείς σε εκλογή 
των εκχρόσώχων ·ντ·: νηνός ζχό τη. χρόσκληση του Γχουρ- 
γού. τα Διοικητικά Συμβούλια συγκροτεί ο Τχουργός Γγείζς 
και Πρόνοιας εχιλέγοντζς ο ίδιο; την σύνδεσή τους. Κζτά 
τκ/ νεταόζτική χεοίοδο μέχρι τη συγκρότηση των Διοικητι
κών Συμβουλίων, σύμφωνα με την χαράγρζφο 10 του άρδρού 
9 του Ν. 1297,'83 είναι δ-νχτό: ο διορισμός ως Προέδρων 
και Αντιχροέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων κζι γιατρών, 
χου ασκούν την ιατρική, ως ε/.εύύερο εχά-γρελμζ. κζτά χζ- 
ρέκκλιση της χαρζγράφου 5 του άρδρου 9 του Ν. 1397/33.

Αχό της ανασυγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων, 
λήγει η δητείζ των μελών των υχηρετούντων και κζτζργού- 
νται -ot διατάξεις τω χζρζγράφων 1 και 2 του άρδρου 1 του 
Ν. 699/77 (ΦΕΚ 272/79 τ. Α'). Τζ ανασυγκροτούμενα 
Διοικητικά Συμβούλια λειτουργούν κζι ζσκούν τις ζρμοδιό- 
τητές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η σύσταση και λειτουργία εχιστημον.κ.ώ·· τμημάτων, ει
δικών μονάδων, εργαστηρίων και εξωτερικών ιατρείων εχασ- 
χιζκών. νομαρχιακών, διανομζοχιακών και κετρικών Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, κζδώς και δέματα ·εχι- 
στημονικής διασύνδεσης αυτών με δευτεροίάδμια ή τρίτοβα- 
δμια νοσηλευτικά κέντρα και συμίλημένες με το Δη;υόσ:ο και 
Ασφαλιστικούς Ο-ογανισμού: Ιδιωτικές Κ/.ινικές. ρυδμίζονται 
με αχοφάσεις του Γχουργού Γγείας και Πρόνοιας, χου εκδί- 
δοντα: κατά χερίχτωση και όχου οι ανάγκες χερίδαλδης του 
χληδυσμού και καλλίτερης λειτουργίας αυτών εχιβάλλουν τού 
το. 'Ομοια με τα χασαχάνο δέματα Πολυϊατρείων και Γ- 
γειονοαικών Μονάδων χσωτοβαδαιας χερίδα/.ψητ αρμοδιότη
τας Γχουργείου Γγείας και Πρόνοιας ή άλλων Γχουργείων, 
ρυδμίζονται με όμοιες αχοφάσεις του Γχουργού Γγείας και 
Πρόνοιας και του αρμόδιου κατά χερίχτωση Γχουργού.

3. Μέχρι να εκδο-δεί ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λει
τουργία: των Νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χαραγ. 5 χου άρδρου 10 του Ν. 1397/83. τα δέματα χου 
εκάστοτε ανακύχτουν ρυδμίζονται με αχοφάσεις των Διοικη- 
τ κών Συ-μβου/.ίων.

4. Η χαράγσαφος 1 του άρδτου 11 του Ν. 4051/60 «χέρι 
ενισχύσεως αχροστατεύτων χαίδων». εφαρμόζεται για ολα τα 
Νομικά Π ρόσωχα Δημοσίου Δικαίου και εχιχορηγούμενα Νοε. 
Πσότωχα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Γχουργείου Γ- 
γείας και Πρό<·<οιας. ·

5. Σε χεσίχτωστ αδυναμίας χσόσληψησ οιχ/.ωματουχων
ανώτερων η μέσων Σνολών Νοσοκόυ,ων σε κενές οργανικές 
δέσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 δύναντα: να 
Χίοσλαεβάνονται χροσωοινά και μέχρι της κανονική: των 
κλήρωσης ϊιζλωματούχοι Νοσοκόμοι οχοιασδήχοτε Σχολής Νο- 
σοκόμων ή και χρακτικοί Νοσοκόμο: σε χερίχτωση έλλειψης 
διχλωματούχων. Η χροσωρινή χρόσλητψη ενεργείτα: σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρδρου 2 του Ν. 1057/80.

6. Οι κατά το άρδρο 3 του Ν. 4440/6 5 εξυπηρετούμενες 
Κοινότητες των Αγροτικών Ιατρείων και Γγ. Σταδμών και 
μέχρι της συγχώνευσής των στα Κέντρα Γγείας. σύμφωνα 
με το άρδρο 20 του Ν. 1397/83. καδορίζοντα: με απόφαση 
του οικείου Νομάρχη.


