ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- το σχέδιο νομού Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστή0*. ,ος Υγείας”
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Οταν ο ιστορικός αναλυτής στο μέλλον θα γράψει για
την εξέλιξη της περίθαλψης στην Χώρα μας και τις προ
σπάθειες. που έγιναν για την προστασία της υγείας του
λαού μας, ένα από τα πιό κρίσιμα θέματα που θα επεξεργασθει είναι αυτό, που ονομάζεται ' ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ’.
Το δικαίωμα αυτό είναι στενά συνδεδεμενο με πολιτικούς
οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όσο και με επιδημιολογικούς και θεραπευτικούς και δεν είναι καθόλου
εικολο να απομονωθεί και να κριθεί αυτόνομα και ανεξάρ
τητο οπό τις συνθήκες, που το διαμορφώνουν. Το δικαίωμα
γιο υγεία του πολίτη της Χώρας μας αλλά και κάθε χώρας
πραγματοποιείται με την ικανοποίηση τριών βασικών του
αιτημάτων:
- Την εξάλειψη των κινδύνων που απειλούν την υγεία
του.
- Την αποκατάστασή της όταν αυτή προσβάλλεται και
την
- Επιθυμία του για ανεξαρτησία και πρωτοβουλία απόφα
σης και επιλογής σε κάθε τι που την αφορά.
Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει ένας έντονος
και αδιάκοπος προβληματισμός γύρω από τα αιτήματα αυτά
και ιδιαίτερα γύρω από το βασικό ερώτημα: Ποιος καλείται
και μέχρι ποιο βαθμό να αναλάβει το βάρος της ευθύνης
για την ικανοποίησή τους; Το δίλημμα αυτό: ικανοποίηση
του δικαιώματος για υγεία και ανάληψη της ευθύνης και του
κόστους φυσικά, οδήγησε στην υιοθέτηση κατά καιρούς,
από διάφορες χώρες, πολιτικής για την υγεία που άλλοτε
εστηρίζετο στην αρχή του κρατισμού, άλλοτε στην αρχή
του laisser - faire και άλλοτε σε μεικτό συσχετισμό και
συνύπαρξη των δύο. Όλοι οι ειδικοί όμως που ασχολούνται
με τα πολύπλοκα θέματα της υγείας συμφώνησαν ότι καμιάς
χωράς το σύστημα δεν είναι τέλειο και επομένως δεν
προσφέρεται σαν παράδειγμα. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες
κοινωνικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, η βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου, η εξέλιξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας οδηγούν στην απομάκρυνση από την προσή
λωση σε ιδεοπολιτικές πεποιθήσεις σε ό,τι αφορά την
εξασφάλιση του δικαιώματος για υγεία και τη χρησμοποίηση
συστημάτων στατικής μορφής για την υλοποίησή του, υπο
χρεώνουν δε στην αποδοχή νέων μορφών φροντίδας, που
να μπορούν με ευελιξία και ταχύτητα να προσαρμόζονται
στις πραγματικές ανάγκες για την εξασφάλιση, προστασία
kci προαγωγή του αγαθού αυτού.
Στη Χώρα μας έγιναν κατά καιρούς διάφορες προσπά
θειες οι οποίες κυρίως χαρακτηρίζονται από τη λήψη μέτρων
με περιορισμένο χαρακτήρα και χρησιμότητα για την αντι
μετώπιση αποσπασματικών όσο και επιτακτικών αναγκών,
χωρίς ένα γενικότερο υπεύθυνο προγραμματισμό υγείας,
που να εξασφαλίζει την ισοτιμία στην παραγωγή και προ
σφορά των υπηρεσιών υγείας, τη συμμετρική ανάπτυξή τους
κατά τις ανάγκες και την ισοκατανομή των πόρων. Μια
πρώτη ουσιαστική προσπάθεια υπήρξε στην Χώρα μας κατά
την πρώτη μεταδικτατορική διακυβέρνησή της από την ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και έγιναν τότε οι πρώτες μελέτες (ΚΕΠΕ
1976) για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του
προβλήματος. Η κυβερνητική μεταβολή του 1981 δεν έδωσε
τη δυνατότητα υλοποιήσεως του προγράμματος αυτού, αλλά
οδήγησε την Χώρα σε διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις
από αυτές που θα έπρεπε να οδηγηθεί με εφόδια την
προσεκτική μελέτη των αναγκών και των δυνατοτήτων και

τα πρακτικά παραδείγματα των άλλων χωρών. Ύστερα από
ταλαντεύσεις δύο ετών πεοιπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παοουσιασε
το 1983 τον ν. 1397 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας’ με
κύριο χαρακτηριστικά του τη μονοπώληση από το Κράτος
των υπηρεσιών ΐΓ/είας, την κατάργηση του δικαιώματος
ελεύθερης επιλογής, την ανελαστική μορφή των εργασιακών
σχέσεων, τη μετατροπή και υπαγωγή των φορέων περίθαλ
ψης στο καθεστώς της δημόσιας υπηρεσίας και τον περιο
ρισμό, συρρίκνωση και εξουδετέρωση της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας. Υιοθέτησε την αρχή του πιο σκληρού κρατικού
παρεμβατισμού στην προσφορά και τη χρήση υπηρεσιών
υγείας και ανέλαβε αυτόβουλα την ευθύνη και το κόστος
για το δικαίωμα υγείας των πολιτών. Δικαίωμα που πάνω
απ'όλα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ελευθερία, την
προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου και είναι
υπεράνω κάθε αυθαίρετης κυβερνητικής επιλογής. Ενα τόσο
ανελαστικό κα: ανελεύθερο σύστημα ήταν φυσικά επόμενό
να δημιουργήσει και κοινωνικές και οικονομικές ζημιές, χωρίς
βεβαίως να προσφέρει την όποια βελτίωση του επιπέδου
υγείας του λαού, την οποία είχε επαγγελθεί. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
με τις νομοθετικές του ρυθμίσεις δεν μπόρεσε να εξασφα
λίσει κατάλληλη πολιτική υγείας και να θεσπίσει το μέσο
που θα την υλοποιήσουν. Βεβαίως δεν ήταν δυνατό να γίνει
αυτό επειδή η χάραξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής για την
υγεία είναι συνισταμένη περισσότερων παραγόντων, τους
οποίους η εκάστοτε Κυβέρνηση πριν αποφασίσει την πο
λιτική της. πρέπει να αναλύσει και να μελετήσει προκειμένου
να εξάγει συμπεράσματα επί του πρακτέου. Αυτό ακριβώς
δεν έπραξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.!! Οι αφηρημένες και αθεμελίωτες
προτάσεις η οι στερεότυπες δογματικές θέσεις ΰ έναν
τόσο ευαίσθητο τομέα όπου το αγαθό υγείας είναι ένα,
ίσως το μοναδικό ανελαστικό αγαθό, που ταυτίζεται με την
επιθυμία του ατόμου για τη ζωή και τη δυνατότητα ενεργού
συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της
Χώρας του, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε μεγάλες σπα
τάλες και μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και σε απο
διοργάνωση της ίδιας της πολιτικής. Η πολιτική του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως τουλάχιστον αναφέρθηκε και στις προ
γραμματικές του δηλώσεις και την εισηγητική έκθεση του
ν. 1397/1983 (σελ. 5) περιλάμβανε :
- Αποκέντρωση και κοινωνικό έλεγχο
- Ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών
υγείας.
- Ενιαίος προγραμματισμός, ισοκατανομή των υπηρεσιών.
- Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
- Θεσμός ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απόσχόλησης.
Η Αποκέντρωση έμεινε σαν έννοια, επειδή ουδέποτε
λειτούργησαν τα ΠΕ.Σ.Υ. και ο κοινωνικός έλεγχος έμεινε
και αυτός χωρίς αντικείμενο μετά την κατάργηση της σύμ
φωνης γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ.. Το ενιαίο πλαίσιο οργανώσεως
λειτουργίας και ισοκατανομής των υπηρεσιών, παρέμεινε
ανεκπλήρωτο διότι ουδέποτε εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 1397/83 και οι διάφοροι ασφαλιστικοί
οργανισμοί και ταμεία εξακολουθούν να προσφέρουν αυτό
νομες υπηρεσίες υγείας μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη της
πρωτοβάμιας περίθαλψης κατά ομολογία του ίδιου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέτυχε και ένας μεγάλος αριθμός Κ.Υ. παρέμεινε
αχρησιμοποίητος (προκαταρκτικό πενταετές πρόγραμμα οι
κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1988 - 1992 σελ.
18-19). Ο θεσμός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
όπως τον είχε υποσχεθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και για όλο το
διάστημα που ήταν στην εξουσία, δεν εφαρμόσθηκε διότι
οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί του Ι.Κ.Α. και οι πανεπιστη
μιακοί παρέμειναν με άλλη σχέση εργασίας, διετήρησαν τα
ιδιωτικά τους ιατρεία και ορισμένοι από αυτούς, οι πανεπι
στημιακοί, με ιατρείο μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Το

2

επιστημονικό ιατρικό προσωπικό εξουθενώθηκε και εξανα
γκάστηκε ή να εγκαταλείψει τα νοσοκομεία ή να παραμείνει
στις εργασιακές συμπληγάδες της πλήρους και αποκλειστι
κής απασχόλησης. Για να λάβει κανείς υπόψη του π χρειά
ζεται ο τόπος από την πολιτική της υγείας που θα νομο
θετήσει και θα εφαρμόσει η Πολιτεία, απαιτούνται δύο
γνώσεις απόλυτα τεκμηριωμένες: Η υπάρχουσα κατάσταση
της υγείας των πολιτών και η δυνατότητα παραγωγής των
φορέων που διαθέτει η Χώρα σε υπηρεσίες υγείας. Μ πρώτη
πληροφόρηση θα δώσει τα κριτήρια των αναγκών σε υπη
ρεσίες υγείας, ενώ η δεύτερη ας δυνατότητες του παρα
γωγικού δυναμικού της Χώρας να ανταποκριβει σπς ανάγκες
αυτές. Κατά το μέτρο που η ζήτηση υπηρεσιών υπερέχει
της προσφοράς και οι κοινωνικές ανάγκες δεν ικανοποιού
νται ή ικανοποιούνται πλημμελώς, εκεί ακριβώς καλείται να
επέμβει η πολιτική της υγείας και να προγραμματίσει κα
νόνες προοδευτικής ισορροπίας. Η πραγματική κατάσταση
της υγείας του λαού και οι ανάγκες του σε υπηρεσίες
περίθαλψης οποιοσδήποτε βαθμίδας μπορούν να μετρηθούν
μόνον με μία εκτεταμένη επιδημιολογική έρευνα στην οποία
εμπλέκονται όλοι οι φορείς υπηρεσιών περίθαλψης, δημό
σιοι, ιδιωτικοί και ιδιώτες και κυρίως αυτοί που είναι σε
άμεση επαφή με την κοινωνία, το χωριό, τη συνοικία, την
γειτονιά, την οικογένεια, αυτοί που λειτουργούν πρώτοι και
δέχονται τα πρώτα μηνύματα των αναγκών υγείας των
ατόμων της κοινωνίας μας, από την Μητρόπολη ως την πιο
απόμακρη γωνιά της Χώρας. Η Χώρα μας έχα καθυστερήσει
υπερβολικά στον προσδιορισμό των επιπέδων υγείας του
λαού και στον καθορισμό δεικτών της υγείας. Από την άλλη
πλευρά, ουδέποτε έγινε μια λεπτομερής καταγραφή των
οργανισμών δημόσιων και ιδιωτικών παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και ιδιαίτερα στην καταλληλότητα της οργανώσεώς των και τις δυνατότητες παραγωγής υπηρεσιών κατά
είδος, ποσότητα, ποιότητα και αξία. Ο προγραμματισμός
των υπηρεσιών υγείας για την υλοποίηση της πολιτικής
υγείας εξακολούθησε να γίνεται κατά εμπειρικό τρόπο χωρίς
τη γνώση, πολύ δε περισσότερο τη συσχέτιση. αυτών των
δύο παραγόντων. Μια πολύμηνη κοπιαστική όσο και υπεύ
θυνη εργασία έγινε στο Υπουργείο λόγω της δυσκολίας
συγκεντρώσεως των στοιχείων και της υπάρξεως κατάλληλα
οργανωμένης υπηρεσίας, για τη συγκέντρωση, καταγραφή
και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, εργασία που ήταν η
βασική προϋπόθεση για να μετρηθούν και να εκτιμηθούν οι
ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας και οι παραγωγικές δυνατό
τητες των υπαρχόντων φορέων περίθαλψης. Η προσπάθεια
αυτή μας οδήγησε σε δύο συμπεράσματα:
α. Στη δυναμική και όχι στατική μορφή της οργανώσεως
του συστήματος για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες με
δυνατότητες μεταβολής των δομών του.
β. Στη θεσμοθέτηση οργάνων και ισχυρών μηχανισμών
που διαρκώς θα συγκεντρώνουν στοιχεία και θα αξιολογούν
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες προσαρμόζοντας κάθε φορά
την προσφορά υπηρεσιών στη ζητηση και την ικανοποίηση
των αναγκών.
Έτσι στο νομοσχέδιο προβλέπονται οι αποκεντρωμένες
περιφερειακές δ/νσεις υγείας της περιφέρειας σε συνερ
γασία με τις δ/νσεις υγιεινής των νομαρχιών που θα συ
γκεντρώνουν διαρκώς τα στοιχεία μιας εκτεταμένης και
συνεχούς επιδημιολογικής έρευνας για να προσδιορίζονται
οι δείκτες υγείας του λαού και παράλληλα θα συγκεντρώ
νουν τα στοιχεία παραγωγής και παραγωγικότητας κάθε
φορέα προσφοράς υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης
για συγκριτική επεξεργασία και υπεύθυνες προτάσεις ανα
γκαίων αλλαγών.
Μπαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής
υγείας στη Χώρα μας με το παρόν νομοσχέδιο οι προϋπο
θέσεις για να τεκμηριωθεί αυτή επιστημονικά και να χαράσ-

σεται ορθολογικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνία'
μας.
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κληρονομεί την κατάσταση αυτή
σε περίοδο διεθνούς οικονομικής υφέσεως και βαρειάς για
τη Χώρα οικονομικής συγκυρίας, καλείται επομένως να
ειελέξει την κατάλληλη πολιτική υγείας που να εναρμονί
ζεται πλήρως με τις προγραμματικές της επαγγελίες για
την υγεία, να αξιοποιήσει στο έπακρο το έμψυχο δυναμικό
και την υπάρχουσα υποδομή και να προσφέρει στον ελλη
νικό λαό κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, που να εξασφαλί
ζουν οαν πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, την υγεία
του και την ποιότητα ζωής.
Ύστερα από προσεκτική μελέτη των προβλημάτων και
των αδυναμιών της παρούσας κατάστασης εκπονήθηκε το
παρόν νομοσχέδιο αφού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι διοχρονικά εξελισσόμενες κοινωνικές ανάγκες, όσο και οι
ανησυχίες του απλού πολίτη στο mo απομακρυσμένο σημείο
της Χώρας. Μελετήθηκε η διεθνής εμπειρία και πρακτική
και με αυστηρή ιεράρχιση των προτεραιοτήτων προτείνεται
η πολιτική υγείας και τα μέτρα για την υλοποίησή της.
Διορθώνει τα σφάλματα, ας ελλείψεις και τις αδυναμίες
της σημερινής κατάστασης.
Δημιουργεί νέες μορφές υπηρεσιών αναγκαίες στη Χωρά
Οργανώνει σύστημα υγείας σε δυναμική εξελικτική μορφή
που μπορεί να προσαρμόζεται στις διαμορφούμενες κάθε
φορά κοινωνικές ανάγκες.
Αποκαθιστά την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα και
του προσφέρει ελευθερία επιλογής.
Αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το στελεχιακό δυναμικό
του συστήματος και δίνει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά
του, το παρακινεί και το ενδυναμώνει στην αποστολή του.
Προγραμματίζει την ορθολογική αναδιανομή των πόρων
και επιβάλλει χρηστή διαχείριση.
Επιχειρεί τη ριζική αυτή μεταρρύθμιση στην υπάρχουσα
κατασταση με στόχο να θέσει στην υπηρεσία του πολίτη
ένα σύστημα με ανθρώπινο χαρακτήρα και συνάμα με προο
πτική και ευελιξία διαχρονική.
Το σχέδιο νόμου που προτείνεται αποτελείται από 8
Κεφάλαια και από 129 συνολικά άρθρα στοιχειοθετείται δε
λεπτομερώς στην αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί και
αναφέρεται ειδικότερα στις εξής ρυθμίσεις :
1. Στη διόρθωση των διαρθρωτικών ατελειών του υπάρχοντος νόμου πλαισίου και την εξασφάλιση των προϋπο
θέσεων για την ολοκλήρωση του σκοπού του:
α. Η Προσαρμογή του νόμου στη σωστή Συνταγματική
Επιταγή
β. Η δημιουργία κατάλληλων οργάνων - Ειδικές Γραμματείες - για την επεξεργασία και την εφαρμογή των απο
φάσεων πολιτικής της υγείας.
γ. Η αποκέντρωση του συστήματος με την ενεργοποίηση
των ΠΕ.Σ.Υ. και τη δημιουργία των διευθύνσεων Υγείας της
περιφέρειας.
δ. Η απογραφειοκρατικοποίηση του ΚΕ.Σ.Υ. και η μετα
τροπή του σένα ευέλικτο και σύγχρονο γνωμοδοτικό όρ
γανο.
2. Στην εξυπηρέτηση του πολίτη σε αποτελεσματικότερες
υπηρεσίες υγείας.
α. Με την θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων του αρρώστου.
β. Με το ατομικό βιβλιάριο υγείας.
γ. Με τις κινητές μονάδες νοσηλείας για τη φροντίδα
όσων κινδυνεύουν άμεσα.
δ. Με την ενίσχυση της επείγουσας προνοσοκομειακης
φροντίδας και την επέκταση σε εθνικό επίπεδο του Ε.Κ.Α.Β.
ε. Με τη νοσηλεία στο σπίτι από εξειδικευμένο προσωπικό
και την απομάκρυνση του άρρωστου από τα νοσοκομειακά
τείχη.
στ. Με την ιδιαίτερη φροντίδα στον απομακρυσμένο α-
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ζ. Προβλέπονται τα ίδια μέτρα για τους οδοντιάτρους
γροτικο πληθυσμό.
όπως και για τους ιατρούς.
ζ Με την ειδική φροντίδα και την αποασιιλοποίηση του
η. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του νοσοκομειακού Φαρμακο
ψυχιατρικού ασθενή και
ποιού με καθιέρωση κλάδου mu τομέα. Εξυγιαινεται και
η. Με την αυξημένη μέριμνα για τον εργαζόμενο στο
οργανώνεται το νοσοκομειακό φαρμακείο.
χώρο της δουλειάς του και
θ. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της νοσηλεύτριας και του
θ. Κυρίως με ενίσχυση της πρόληψης και της πρωτοβάθ
νοσηλευτή.
μιας φροντίδας υγείας όπως και την αγωγή της υγείας.
3.
Στον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ε Παρέχονται ειδικά κίνητρα με επιδόματα, αναγνώριση
προϋπηρεσίας, και εκπαιδευτικές άδειες στον κλάδο αυτό
δημόσιου τομέα και έλεγχο στην ανάπτυξη και λειτουργία
για να υπάρξει ενδιαφέρον και προσφορά νέων ανθρώπων
του ιδιωτικού τομέα:
να πλαισιώσουν τα νοσοκομεία.
α. Με την κατάργηση των ολιγοπωλίων και μονοπωλίων
ια. Καθιερώνονται ειδικοί κλάδοι δευτεροβάθμιας και τρι
στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και τη δυνατότητα δη
τοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία ικανών στελεχών
μιουργίας νέων φορέων.
της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
β. Με την κωδικοποίηση κανόνων δημιουργίας και λει
6.
Στην άμεση προτεραιότητα στην εκπαίδευση και με
τουργίας κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας δημόσιου
τεκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού.
και ιδιωτικού.
γ. Με σωστή, αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση
α. Με τη δημιουργία ειδικού φορέα και τη συμμετοχή
όλων των επιστημονικών εταιρειών για το συντονισμό της
καθώς και σύγχρονη μορφή διοίκησης στους φορείς του
εκπαίδευσης.
δημόσιου τομέα.
β. Με την κατάργηση του απηρχαιωμένου συστήματος
δ. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην οργάνωση και
απόκτησης ειδικότητας, τον καθορισμό προγραμμάτων με
λειτουργία των εξωτερικών Ιατρείων.
ταπτυχιακής εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των φορέων πα
ε. Σύγχρονος και κατάλληλος τρόπος εφημεριών των
ροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τον προγραμματισμό
νοσοκομείων.
των ειδικοτήτων και του αριθμού των ειδικών ιατρών που
στ. Προγραμματισμός και έλεγχος των λειτουργικών δα
πανών των δημόσιων φορέων και ιδιαίτερα των δαπανών
χρειάζεται η Χώρα.
γ. Αναβαθμίζονται οι επιστημονικές επιτροπές στον εκ
επενδύσεων με τις σύγχρονες προδιαγραφές της βιοίατριπαιδευτικό ρόλο και συμμετέχουν σας κρίσεις των ιατρών,
κής τεχνολογίας.
ο δε ειδικευόμενος ιατρός συμμετέχει ισότιμα σας δραστη
ζ. Δημιουργία νέων επιστημονικών τομέων στα νοσοκο
ριότητες του επιστημονικού του τομέα και για πρώτη φορά
μεία και αναδιάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας.
δικαιούται επιστημονικής αδείας.
4. Στην ενίσχυση του κύρους του ιατρού και στην απο
7.
Στην παροχή δυνατότητας για ευρύτατη συμμετοχή
κατάσταση στις σχέσεις του με τον πολίτη:
στα συλλογικά όργανα των ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρ
α. Με την ίδρυση του Εθνικού Συμβούλου Ηθικής των
μακευτικών και νοσοκομειακών ιατρικών Συλλόγων όπως
Επιστημών Υγείας και την αναθεώρηση του κώδικα ιατρικής
στο ΚΕ.Σ.Υ., τα ΠΕ.Σ.Υ., τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
δεοντολογίας.
συμβούλια κρίσεως με πς αρχές της δημιουργικής προσφο
β. Με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού και
ράς και συναινέσεως για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία
θεραπευτηρίου από τον πολίτη.
γ. Με ειδικές προβλέψεις για την εξουδετέρωση της
του συστήματος υγείας, καθώς και σε κάθε διαδικασία που
παραοικονομίας στην υγεία.
οι προβλέψεις του παρόντος νομοσχεδίου αναθέτουν στην
δ. Με την αναγνώριση ισοτιμίας στον ιδιώτη ιατρό.
έκδοση ρυθμιστικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργι
κών αποφάσεων.
5. Στη φροντίδα του Κράτους για το έμψυχο δυναμικό
του συστήματος που παράγει τις υπηρεσίες υγείας.
8.
Σας επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της
α. Καθιερώνεται η ελεύθερη επιλογή στις εργασιακές
ψυχικής υγείας:
σχέσεις των ιατρών, ενώ διατηρείται για όσους το επιθυμούν
α. Με προτεραιότητα στην αποασιιλοποίηση. στην εξωη μονιμότητα.
νοσοκομειακή φροντίδα και την ευαίσθητο π οίηση της κοι
β. Καταργούνται τα μειωμένα προσόντα διορισμού και
νωνίας στα θέματα ψυχικής υγείας.
κρίνεται η επιστημονική συγκρότηση και καταξίωση του
β. Με την τομεοποίηση και τη δημιουργία νέων μονάδων
φροντίδας οικοτροφείων, ξενώνων , εργαστηρίων και μέχρι
ιατρού. Καταργειται το κριτήριο της κοινωνικής προσφοράς
και δράσης.
το θεσμό της αναδόχου οικογένειας.
γ. Δίνεται η δυνατότητα στο νέο ιατρό να διεκδικήσει
γ. Με την προσπάθεια και πς διαδικασίες της κοινωνικής
θέση στο σύστημα με την καθιέρωση της θητείας και δηεπανένταξης και επαγγελματικής κατάρπσης και αποκατά
μιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης τόσο στα μη κερ
στασης των ασθενών.
δοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα όσο και στον ιδιωτικό το
δ. Με τη θεσμοθέτηση της εκούσιας και ακούσιας νοση
μέα.
λείας.
δ. Προσφέρεται η δυνατότητα της εθνικής συλλογικής
ε. Με τη ριζική αναθεώρηση των απόψεων για τη συμπε
σύμβασης των ιατρών για τη συμμετοχή τους στην πρωτο
ριφορά του Κράτους και της Κοινωνίας προς τον ψυχιατρικό
βάθμια φροντίδα ισότιμα με τον ιατρό του δημόσιου τομέα
ασθενή. Αυτοί όπως συνοπτικά περιγράφησαν, είναι οι ά
και αναγνωρίζεται η ισότιμη υπογραφή των ιατρικών γνω
ξονες που κινείται το παρόν νομοσχέδιο για την επίτευξη
ματεύσεων σε όλους τους ιατρούς.
των στόχων που θέτει μέσα από ένα πλαίσιο νομικών
ε. Για τον ιατρό που θέλει να υπηρετήσει στο σύστημα
προβλέψεων. Σε ολόκληρο το νομοσχέδιο οι δημοκρατικές
καθιερώνεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις κρίσεις
αξίες και τα φιλελεύθερα ιδεώδη είναι διάχυτα και διατυ
επιλογής, αναβαθμίζονται τα κριτήρια ποιοτικά και επιστη
πώνονται κρυστάλλινα και αδιάβλητα στα άρθρα - αρχές
μονικά, οι κρίσεις μεταφέρονται στους φυσικούς φορείς τα
του νομοσχεδίου. Κατεβλήθη απεριόριστη προσπάθεια να
νοσοκομεία και απογραφειοκρατικοποιούνται.
τεθούν ισχυρές και σταθερές βάσεις για μία δυναμική και
στ. Συνιστώνται τα δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσεως για
συνεχώς βελπούμενη προοπτική αυτή που θα μπορέσει στο
την ταχεία ρύθμιση των ενστάσεων που εκκρεμουν και
παρόν και στο μέλλον να απαλλάξει το σύστημα από πς
υιοθετείται η άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων,
αδυναμίες του παρελθόντος και να το αναδείξει άξιο σπς
που έχουν δικαιώσει τους ιατρούς.
προσδοκίες του λαού μας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 1
Μέριμνα του Κράτους
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού εναρμονίζεται η
βούληση του συνταγματικού νομοθέτη και η συνταγματική
επιταγή του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος του 1975,
που επιβάλλει τη μέριμνα του Κράτους για την προστασία
της υγείας. Παρέχει το άρθρο αυτό το δικαίωμα στον πολίτη
να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα
ζητήματα της υγείας του ελεύθερα, με την προσφυγή του
σε κατάλληλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι
φορείς αυτοί τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, το
οποίο παρέχει την εγκριτική εξουσιοδότηση για ίδρυση
αι/τών. Τροποποιούνται οι διατάζεις του άρθρου 1 του
ν.1397/ 1983,01 οποίες, παρερμηνεύοντας το άρθρο 21 παρ.
3 του Συντάγματος του 1975, καθιέρωσαν το Κράτος ως
αποκλειστικά υπεύθυνο παραγωγό των υπηρεσιών υγείας
και, ως εκ τούτου, υπεύθυνο χορηγό των υπηρεσιών αυτών,
με την αρχή της ισοτιμίπς προς τους πολίτες, διατάζεις οι
οποίες έμειναν ανενεργείς καθόσον ήταν και ανέφικτες.
Άρθρο 2
Υγειονομικές Περιφέρειες
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παράγραφος 2 του
άρθρου 2 του ν.1397/1983. Η τροποποίηση της διατάζεως
αυτής κρίθηκε αναγκαία, επειδή η διατύπωσή της ήταν
στατικής μορφής και προέβλεπε την εφ' άπαξ διαίρεση της
Χώρας σε υγειονομικές περιφέρειες. Η μεταβολή, όμως,
των υγειονομικών αναγκών και των κοινωνικών συνθηκών
της Χώρας επιβάλλουν τη νομική πρόβλεψη αναδιαρθρώσεως και ανασχηματισμού των υγειονομικών περιφερειών
στο διηνεκές. Καταργείται η, μετά γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.,
έκδοση του προεδρικού διατάγματος, αφού ήδη αυτή έλαβε
χώρα στην πρώτη έκδοση του προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 3
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας
Με το άρθρο αυτό, στην έδρα κάθε υγειονομικής περι
φέρειας ιδρύεται Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας. Η νομοθε
τική αυτή ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία γιατί αποκεντρώνει την
εποπτεία, που ασκεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους ανά τη χώρα φορείς παρο
χής υπηρεσιών υγείας. Η υπαγωγή των φορέων αυτών κάθε
υγειονομικής περιφέρειας σε μία κεντρική διεύθυνση, θα
επιφέρει ομοιογενή και ισόρροπη ανάπτυξη των φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια,προσαρμοσμέ
νη στις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού της περιφέρειας.
Αναμένεται ο ρόλος των διευθύνσεων αυτών των περιφε
ρειών να είναι σημαντικός, αφού θα λειτουργούν ως απο
κεντρωμένα επιτόπια δορυφορικό όργανα του Υπουργείου,
σε συνεχή βάση. Αποφεύγεται έτσι η χρονοβόρια και ανισότιμη προώθηση των διαφόρων θεμάτων, η συσσώρευσή
τους, η γραφειοκρατική δυσλειτουργία του συγκεντρωτι
σμού, οι δαπάνες μεταβάσεως και επιστροφής υπαλλήλων
για την υποστήριξη των θεμάτων και την παροχή διευκρινήσεων από την κεντρική εξουσία. Το σημαντικότερο, όμως,
αποτέλεσμα θα είναι ότι θα σταματήσουν πλέον να κρίνονται
μεμονωμένα θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς να
συνεκτιμώνται οι συνθήκες και οι ανάγκες άλλων υγειονο
μικών περιφερειών.

Άρθρο 4
Σύσταση Ειδικών Γ ραμματειών
Με την παρ.1 του άρθρου αυτού, ουνιστώνται στο Υ
πουργείο οι τρεις δμελείς Ειδικές Γραμματείες, σε εχάστη
των οποίων προίσταται ο συντονιστής. Τα μέλη των Ειδικών
Γ ραμματειών αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ ΚΕ.Σ.ΥΥπουργού- Υπηρεσιών,αφού οι συντονιστές των Ειδικών
Γραμματειών συμμετέχουν με 4ήφο στο ΚΕ.Σ.Υ.
Με την παρ. 2 προσδιορίζονται οι τρεις Γ ραμματείες, που
είναι:
α. Η Γραμματεία διοικητικών, οργανωτικών, οικονομικών
θεμάτων.
β. Η Γ ραμματεία επιστημονικών και υγειονομικών θεμάτων.
γ. Η Γ ραμματεία τεχνολογικών θεμάτων.
Η σύσταση τριών Ειδικών Γ ραμματειών κρίθηκε αναγκαία
για τη διευκόλυνση του έργου του Υπουργού, επί ειδικών,
κυρίως επιστημονικών - εξειδικευμένων θεμάτων κατά α
ντικείμενο, θέματα τα οποία, για να αντιμετωπιστούν με
κριτήρια πολύπλευρης αξιολόγησης, απαιτείται η γνώση και
η εξειδίκευση ειδικών επιστημόνων.
Κλάδοι επιστημών, όπως η οικονομία της υγείας, η ορ
γάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, οι εξελίξεις
της ιατρικής επιστήμης, της βιοιατρικής τεχνολογίας, της
ατρικής και νοσοκομειακής πληροφορικής, είναι γνώσεις
απαραίτητες για την υλοποίηση της πολιτικής της υγείας
μιας χώρας. Ταυτόχρονα, η μεικτή σύνθεση των μελών των
Ειδικών Γ ραμματειών από υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου και από ειδικούς επιστήμονες, θα συγκεράσει
την πείρα και την πρακτική του χώρου του Υπουργείου, με
τις εξελίξεις των ειδικών επιστημών και θα αποτελέσει
άμεσο συμβουλευτικό (όργανο του εκάστοτε Υπουργού και
συνδετικό κρίκο του ΚΕ.Σ.Υ. με τον Υπουργό, θέματα που
επί μήνες και έτη, λόγω της γραφειοκρατίας, παρέμειναν
χωρίς λύση ή απάντηση από το ΚΕ.Σ.Υ., πιστεύεται ότι θα
βρίσκουν άμεση απάντηση από τις Ειδικές Γ ραμματείες.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου, ουνιστώνται εννέα (9)
θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που θα στελε
χώσει τις θέσεις των Ειδικών Γ ραμματειών. Οι έξι (6)
υπόλοιπες θέσεις θα στελεχωθούν από μόνιμους δημόσιους
ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα υγείας. Επίσης στην παρ. 3 του άρθρου
αυτού προβλέπεται η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης,
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον καθορισμό του ύψους των
αμοιβών των μελών των Ειδικών Γ ραμματειών.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες των Ειδικών Γ ραμματειών
Οι Ειδικές Γ ραμματείες θα λειτουργούν καθημερινά στο
Υπουργείο Υγείας και θα επεξεργάζονται τα θέματα που
θα διαβιβάζονται σε αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό.
Σε κάθε περίπτωση, οι Ειδικές Γ ραμματείες θα αναφέρονται στον Υπουργό με γραπτή εισήγηση, ενώ θα υπάγο
νται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου αυτού.
Στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση
υπουργικής αποφάσεως του Υπουργού Υγείας με την οποία
θα ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες της οργάνωσης, αρ
μοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας και κάθε άλλης
σχετικής λεπτομέρειας, που αφορά στις διατάξεις των άρ
θρων < και 5 του παρόντος νόμου, ενώ με την ίδια απόφαση
ένα από τα πέντε μέλη κάθε Ειδικής Γραμματείας, θα
ορίζεται ως συντονιστής.
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Αρθρο 6
Σύνθεση του ΚΕ.Σ.Υ.

ΚΕ.Σ.Υ., όσο και των Ειδικών Γραμματειών και είναι επταμελής με πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών της.

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.1278/
1982. Το ΚΕ.Σ.Υ. διατηρείται ως συμβουλευτικό, συλλογικό
όργανο του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, διευρύνεται η σύνθεσή του με τη συμμετοχή
εκλεγμένου εκπροσώπου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και των νοσηλευ
τικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της Χώρας και, επί πλέον, με
τους προέδρους των τριτοβαθμίων οργάνων των, υπό ί
δρυση, μετεκπαιδευτικών φορέων, καθώς και με τη συμμε
τοχή των Συντονιστών των τριών Ειδικών Γραμματειών και
του προέδρου της επιτροπής σχεδιασμού αγωγής υγείας.

Άρθρο 10
Σύσταση - Συγκρότηση - Λειτουργία - Εκπροσώπηση
ΠΕ.Σ.Υ.

Αρθρο 7
Συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Υ.
Στις παο. 1 και 2 του άρθρου αυτού καθορίζονται, η
διαδικασία ορισμού της εκπροσώπησης των φορέων εμπροθέσμως και προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης για
τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Υ., αναφέρεται δε στην εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου με μυστική ψηφοφορία
Στην παρ.3 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του
ΚΕ.Σ.Υ με τη σημερινή σύνθεσή του, μέχρι να συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ώστε να μην υπάρξουν
τυχόν κενά και παρενέργειες από τη διακοπή της λειτουρ
γίας του ΚΕ.Σ.Υ.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ.
Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ. παραμένουν ως έχουν,
δηλαδή, σχεδιάζει, προγραμματίζει και προσδιορίζει τους
γενικούς στόχους και κατευθύνσεις στο χώρο της υγείας,
υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στον Υπουργό. Επι
πλέον, γνωμοδοτεί σε θέματα τρέχουσας πολιτικής, για
θέματα που παραπέμπονται σε αυτό, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθειτη διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχει την
αποτελεσματικότητο εφαρμογής των προγραμμάτων σε κε
ντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η μεταβολή της διαδικασίας αυτής, δηλαδή της καταργηοεως της υποχρεωτικής γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ., αφού η
σύμφωνη γνώμη είχε καταργηθεί παλαιότερα, αποσκοπεί
στην ταχειο επεξεργασία των θεμάτων που απασχολούν το
Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Μέχρι σήμερα εχει παρατηρηθεί ότι το ΚΕ.Σ.Υ. λειτούργησε
εξαιρετικό δυσκίνητο και γραφειοκρατικά, έτσι ώστε σε
σημαντικά θέματα να καθυστερεί η ληψη αποφάσεων, αφού
ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων ήτον αναγκασμένος να περιμένει τη γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ.. Παρ' όλο αυτά, εκτιμήθηκε ότι ο κοινωνικός έλεγ
χος, που εκπροσωπείται στο ΚΕ.Σ.Υ., πρέπει να παραμείνει
και νο αναβαθμιστεί.
Άρθρο 9
Ολομέλειο και Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.1278/
1982. Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνοντοι με την
παρουσία του ημίσεως συν ι των μελών του ΚΕ.Σ.Υ., και
όχι των τριών πέμπτων (3/5), όπως ίσχυε μέχρι σήμερα,
ώστε το όργανο να καθίσταται πιο ευέλικτο. Με την παρ.
2 του άρθρου αυτού, αλλάζει η συγκρότηση της εκτελεστι
κής επιτροπής, στην οποίο πλέον συμμετέχουν οι τρεις
συντονιστές των Ειδικών Γ ραμματειών. Η συμμετοχή των
τριών συντονιστών στην εκτελεστική επιτροπή κρίνεται α
παραίτητη προκειμένου να διευκολύνεται το έργο τόσο του

Με το άρθρο αυτό αντικαθίστανται οι διατάξεις των
άρθρων 3 και 4 του ν. 1397/1983, κωδικοποιούνται σε μία
ενότητα διατάξεων, αναμορφώνονται με κριτήρια λειτουρ
γικής δυνατότητας και αποκαθίστανται σε όργανα πολυφωνικής συγκρότησης με την ευρύτερη συμμετοχή όλων των
φορέων, που εμπλέκονται στα θέματα υγείας των πληθυ
σμών κάθε πεοιφέριας. Συμμετέχει ως Πρόεδρος ο δημόσιος
λειτουργός διευθυντής της περιφερειακής διεύθυνσης υ
γείας της περιφέρειας, συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των
ιατρικών και οδοντιατρικών συλλόγων και των νοσοκομείων
της περιφέρειας.
Οι εκπρόσωποι των Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής, οδο
ντιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής των τμημάτων
Α.Ε.Ι. της υγειονομικής περιφέρειας.
Οι διευθυντές των διευθύνσεων υγείας των νομαρχιών
Ειδικοί επιστήμονες, τρία μέλη του τομέα υγείας με πείρα
και γνώσεις στα διοικητικά, οικονομικά και επιστημονικά ιατρικά θέματα. Αυτά ορίζονται στις παραγράφους Ια-στ
που αφορούν στη συγκρότηση του ΠΕ.Σ.Υ.. Στις παραγρά
φους 2 έως 9 αναφέρονται τα διαδικαστικά θέματα της
λειτουργίας του ΠΕ.Σ.Υ., ενώ στις παο. 10 και 11 διαχω
ρίζεται η αποφασιστική και εκτελεστική ενέργεια του συλ
λογικού αυτού οργάνου στην ολομέλεια και την εκτελεστική
επιτροπή, οι δε επί μέρους αρμοδιότητες καθορίζονται με
ας ίδιες παραγράφους .
-Η παρ. 12 αφορά στην πρόβλεψη μη καταβολής αμοιβής
στα μέλη του ΠΕ.Σ.Υ., ενώ στην παράγραφο 13 καθορίζεται
η γραμματειακή και διοικητική στήριξη του έργου του ΠΕ.Σ.Υ.
- Η παράγραφος 14 προβλέπει τη σύσταση θέσεων
επιστημονικού προσωπικού, που θα καλύψει τις ανάγκες σε
εξειδικευμένο επιστημονικό έργο των ΠΕ.Σ.Υ. και καθορί
ζονται τα διαδικαστικά θέματα εξασφάλισης του προσωπικού
αυτού. Στην παράγραφο 15 υπάρχει πρόβλεψη νομικής
κάλυψης για την εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό
του Υ πουργείου και την εξασφάλιση πόρων λειτουργίας των
ΠΕ.Σ.Υ., ενώ στην παράγραφο 16 ο Υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξουσιοδοτείται νο
εκδώσει απόφαση με την οποία να καθορίζονται λεπτομε
ρέστερα η λειτουργία των ΠΕ.Σ.Υ., τα καθήκοντα των μελών
και ορισμένα παρεπόμενα λειτουργικά και διαδικαστικά θέ
ματα. Οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου στην ουσία
θεμελιώνουν τη λειτουργία των ΠΕ.Σ.Υ. και τους προσφέ
ρουν αυτά ακριβώς τα στοιχεία, που έλειπαν από τον
υπάρχοντα νόμο, με το γνωστό αποτέλεσμα του να μη
λειτουργήσουν ποτέ. Συγκεκριμένο, ο νόμος σήμερα εξ
υπαρχής ορίζει τα μέλη των ΠΕ.Σ.Υ., ενώ στις διατάξεις
του ν. 1397/1983 καθόριζε με ποιες διαδικασίες, ποιοι
φορείς θα προτείνουν εκπροσώπους, χωρίς νο καθορίζεται
πότε πρέπει νο γίνει αυτό και ποιοι θα μπορούν να θεω
ρηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι για να προταθούν ως μέλη
των ΠΕ.Σ.Υ..
Οι αρμοδιότητες των ΠΕ.Σ.Υ. ήταν αφηρημένες στον
προυπάρχοντα νόμο που (όριζε τα ΠΕ.Σ.Υ. γνωμοδσπκά
όργανα προγραμματισμού, χωρίς να αναφέρει π γνωμοδο
τουν να προγραμματιστές (έλειπε το καθοριστικό τους α
ντικείμενο), και δεύτερον το θεωρούσε όργανα εποπτείας
και ελέγχου της παροχής των υπηρεσιών υγείας χωρίς να
καθορίζονται αρμοδιότητες και δικαιοδοσία και στη συνέχεια
το θεωρούσε και όργανα παρακολούθησης της εφαρμογής
των προγραμμάτων υγείας, που είναι και αυτή εποπτεία και
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έλεγχος,χωρίς πάλι τον καθορισμό δικαιοδοσιών και αρμο
διοτήτων. Πώς θα ήταν δυνατόν ένα πολυμελές συλλογικό
όργανο να ασκεί καθήκοντα ετηθεωρητού και επόπτου και
μάλιστα συγκροτούμενο και από πρόσωπα άσχετα με τον
τομέα υγείας, ο νόμος δεν το είχε προβλέψει. Διάφορα
άλλα διαδικαστικά θέματα, που αφορούσαν στη λειτουργία
των ΠΕ.Σ.Υ. και ιδιαίτερα στις προτάσεις των, έπρεπε να
τϋχουν επεξεργασίας και γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ. και με τον
τρόπο αυτό η εξαγγελόμενη αποκέντρωση στη λήψη απο
φάσεων των θεμάτων υγείας επανερχόταν στη συγκεντρω
τική γραφειοκρατία του κέντρου. Κρίθηκε, επομένως, ανα
γκαία η αναμόρφωση του κεφαλαίου που αφορούσε στα
ΠΕ.Σ.Υ., για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια της αποκέντρω
σης και, παράλληλα με τη διοικητική αποκέντρωση των
υπηρεσιών υγείας δια της δημιουργίας των Κεντρικών Διευ
θύνσεων Υγιεινής της περιφέρειας, να υλοποιηθεί δια του
θεσμού των ΠΕ.Σ.Υ. και η πλήρης αποκέντρωση των απο
φάσεων επί των μεγαλύτερων θεμάτων της υγείας, που θα
επιλαμβάνονται τα ΠΕ.Σ.Υ., όπως: τη δημόσιο υγεία, την
προστασία και προαγωγή της υγείας των πολιτών της
περιφέρειας, τη βελτίωση των συνθηκών παροχής υπηρε
σιών υγείας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
περιφέρειας με ενέργειες και λειτουργίες, που γίνονται στην
περιφέρεια από άδικούς και μέλη της ίδιας της περιφέρειας.
Άρθρο 11
Μονάδες Περίθαλψης
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κρίθηκε αναγκαίο να
αντικατασταθεί το άρθρο 5 του ν.1397/1983 και ειδικότερα
η παράγραφος 1 αυτού, που περιόριζε τη χορήγηση υπη
ρεσιών περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων αποκλειστικό για
μεν την πρωτοβάθμια περίθαλψη στα κέντρα υγείας, για δε
τη δευτεροβάθμια στα κρατικά νοσοκομεία.
Καθιερώνεται με την παράγραφο 1 η δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και από
τους ιδιωτικούς φορείς και ορίζεται ο τρόπος συνάψεως
συμβάσεως με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κάτι που
προέβλεπε και ο προηγούμενος νόμος όσον αφορούσε
αποκλειστικά στη νοσηλεία (παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν.1397/1983), και που ήταν η πλήρης αντίφαση με την
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και αποτελούσε σημείο
τριβής μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών οργανισμών,
ενώ περιόριζε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής φορέα
περίθαλψης σε αυτούς.
Με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου διευκρινίζεται ότι
στις διατάξεις του νόμου αυτού δεν υπάγονται μονάδες
περίθαλψης, που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και στις Ένο
πλες Δυνάμεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Άρθρο 12
Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
Με το άρθρο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανά
πτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου περιλαμ
βάνονται τόσο η πρόληψη όσο και η περίθαλψη για ελάοσονες βλάβες της υγείας των ατόμων.
Στην παρ. 1 διευκρινίζεται ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα
δεν είναι μόνο έργο των ιατρών και οδοντογιατρών, αλλό
και των νοσηλευτικών εν γένει υπηρεσιών. Προβλέπεται δε
vc συνιστωντα; και να λειτουργούν επιστημονικό τμήματα
παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας και ειδικές μονάδες, ως
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

Στην παρ. 2 περιγράφεται όλο το πλέγμα υπηρεσιών και
ατόμων, που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν πρωτο
βάθμια φροντίδα υγείας.
Στην παρ.3, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ι
δρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν επίσης να παρέ
χουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γι αυτό προβλέπεται
να οργανώνονται κατάλληλοι χώροι υποδομής, που θα λει
τουργούν ως ειδικό συγκρότημα.
Στην παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα και στις κινητές
μονάδες, που περιγράψονται στο άρθρο 14 του νόμου
αυτού, να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα.
Άρθρο 13
Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
φροντίδας Υγείας και Πρόληψης
Με ας διατάξεις του άρθρου αυτού κρίθηκε σκόπιμη η
νομοθετική πρόβλεψη για τη θέσπιση κανόνων ίδρυσης και
λειτουργίας των μονάδων αυτών που παρέχουν, από ιδιώτες
κυρίως, διαγνωστικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
στους πολίτες. Επειδή η υπάρχουσα νομοθεσία, είναι πολύ
παλαιά (ισχύοντα β.δ. 451/1962, 521/1963. 196/1967) και
περιορίζεται μόνο στην ίδρυση των Εργαστηρίων σε ελά
χιστες διατάξεις, μετά την πάροδο τόοων ετών και τη
ραγδαία και συνεχή εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της
βιοιατρικής τεχνολογίας, και αυτές ακόμα οι ελάχιστες
προβλέψεις είναι πλέον χωρίς αντικείμενο, θεσπίζονται
κανόνες, που ποτέ δεν υπήρξαν, για τη λειτουργία των
ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων, τα οποία
έχουν κατακλύσει τη Χώρια και προσφέρουν υπηρεσίες υ
γείας που πρέπει να τεθούν κάτω από ένα πλαίσιο κανόνων
ιδρύσεως και λειτουργίας. Ταυτόχρονα, ο ιδιωτικός τομέας
υγείας εξυγιαίνεται και αναλαμβάνει το ρόλο, που του πρέπει
στην προσφορά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επομέ
νως, το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα κατ εξουσιοδότηση
του άρθρου αυτού αναμένεται νο αλλάξει ποιοτικά την
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επί τα βελτίω, που προσφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα υγείας.
Άρθρο 14

Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Με το άρθρο αυτό, στην παρ. 1 προβλέπεται η δυνατό
τητα συστάσεως κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, κυρίως για την εξυπηρέτηση των υγειονομικών α
ναγκών του ορεινού, αγροτικού και νησιωτικού πληθυσμού.
Οι μονύόες αυτές μπορεί να λειτουργούν κα ως μονάδες
νοσηλείας, δηλαδή δευτεροβάθμιας, κυρίως, περίθαλψης. Η
πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική αφού δεν αποκλείεται στο
μέλλον η σύσταση αερομεταφερομένων μονάδων ή πλωτών
νοσοκομείων, κάτι που επιβάλλεται από τη γεωγραφική
ιδιομορφία της Χώρας μας.
Στην παρ. 2, προβλέπεται η σύσταση μονάδων Ν.Π.Ι.Δ.,
μετά από σχετική άδεια που χορηγεί ο Υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην παρ.3, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας,
η στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,
οι αμοιβές του προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια,
που θα αφορά στη λειτουργία των μονάδων αυτών.
Άρθρο 15
Κέντρα Υγείας και Υγειονομικοί Στοθμοί
Με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 είχε προβλεφθεί η
σύσταση κέντρων υγείας αστικών και μη περιοχών. Επίσης,
είχε, προβλεφθεί η συγχώνευση αγροτικών ιατρείων και η
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λειτουργώ περιφερειακών ιατρείων, που ήταν αποκεντρω
μένες μονάδες των κέντρων υγείας. Τα κέντρα υγείας κα
τα περιφερειακά ιατρεία ανήκαν στους οργανισμούς των
νοσοκομείων, ενώ από την άλλη μεριά, τα αγροτικά ιατρεία
και οι υγειονομικοί σταθμοί ανήκαν στις διειΛύνσεις υγείας
των κατά τόπους νομαρχιών. Η διοικητική αυτή σύγχυση
δημιουργούσε προβλήματα αξεπέραστα. Ηταν αδύνατον η
διοίκηση περιφερειακού νοσοκομείου, π.χ. της Αθήνας, να
διοικεί και να εποπτεύει κέντρα υγείας τα οποία είχαν
συσταθεί σε απομακρυσμένες περιοχές της Χώρος, όπως
στη Μήλο ή στην Ικαρία. Επρεπε, λοιπόν, να ληφθεί μέριμνα
πρόκειμένου να αποκατασταθεί διοικητική ευριΛμια κα ο
μοιογένεια.
Με το άρθρο αυτό, στην παρ. 1, προβλέπεται ότι τόσο
το λειτουργούντα κέντρα υγείας όσο και τα νέα κέντρο
υγείας θα υπάγονται εφεξής στη διεύθυνση υγείας της
οικείος νομαρχίας, η οποία και θα τα εποπτεύει. Επίσης, τα
περιφερειακό ιατρεία, τα αγροτικά και οι υγειονομικοί σταθ
μοί υπάγονται και αυτά απευθείας στη διεύθυνση υγείας και
μετατρέπονται όλα, μετονομαζόμενα σε υγειονομικούς
σταθμούς, αναβαθμισμένους, για προσφορά κυρίως πρωτο
βάθμιας φροντίδας.
- Στην παρ. 2 οι υγειονομικοί σταθμοί διαιρούνται οε δύο
μεγάλες κατηγορίες: Αυτούς που λειτουργούν ορισμένες
ημέρες και ώρες την εβδομάδα και στους ευρισκόμενους
σε 24/ωρη ετοιμότητα.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η σύσταση νέων κέντρων υγείας
και υγειονομικών σταθμών και η δυνατότητα συγχώνευσης
αυτών, ανάλογα με ας μεταβολές των δημογραφικών και
χωροταξικών δεδομένων ή με ας υγειονομικές ανάγκες του
πληθυσμού.
- Στην παρ. 4, προβλέπεται οι δαπάνες των κέντρων
υγείας και των υγειονομικών σταθμών να βαρύνουν τον
προϋπολογισμό των οικείων νομαρχιών.
Στην παρ. 5, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας
και Κοιν. Ασφαλίσεων και μετά γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., προβλέπεται η έκδοση ενιαίου εσωτερικού κανονισμού των
κέντρων υγείας, ο οποίος μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν
υπάρχει.
Σας παρ. 6, 7. και 8 του άρθρου αυτού, προβλέπονται
διατάξεις με ας οποίες ρυθμίζονται διάφορά προβλήματα
που θα προκόψουν γιο το προσωπικό που υπηρετεί στα
κέντρα υγείας και τα περιφερειακό ιατρεία. Διασφαλίζεται η
τύχη του προσωπικού, που θα ενταχθει πλέον σε νέες
οργανικές θέσεις των περιφερειακών υπηρεσιών του Υ
πουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
Στην παρ. 9, προβλέπεται η δυνατότητα, έκδοσης κοινής
υπουργικής απόφασης με την οποία θα χαρακτηρίζονται ή
Βα αποχαρακτηρίζονται ως άγονοι ή προβληματικοί υγειο
νομικοί σταθμοί
Αρθρο 16
Σκοπός των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και Πρόληψης
Επειδή, πλέον, τα κέντρα υγείας κα οι υγειονομικοί
σταθμοί θα λειτουργούν ως μονάδες πρωτοβάθμιος φρο
ντίδας, εκρίθη σκόπιμο να τροποποιηθεί η αντίστοιχη διά
ταξη του ν. 1397/1983.
Στην παρ.1, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι δρα
στηριότητες των κέντρων υγείας κα των υγειονομικών
σταθμών που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υ
πηρεσιών υγείας.
Στην παρ.2, παρέχετα η δυνατότητα σε ελεύθερους
επαγγελματίες της περιοχής του νομού στον οποίο ανήκουν
τα κέντρα υγείας, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα
κέντρα υγείας, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της διοι-

κούοας επιτροπής του κέντρου υγείας κα έγκριση της
αρμάδας διεύθυνσης υγείας. Ο αιοώές των ιατρών αυτών
θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Πιστεύεται
ότι έτσι θα καλυφθούν ανάγκες που υπάρχουν σε πάλλο
κέντρα υγείας.
Αρθρο 17
Οργάνωση κα λειτουργία Κέντρων Υγείας
κα Υγειονομικών Σταθμών
Στην παρ.1 του άρθρου αυτού περιγράφετα ο τρόπος
οργάνωσης κα λειτουργίας των κέντρων υγείας και των
υγειονομικών σταθμών, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
γενικοί ιατρού κοθώς κα ιατροί άλων των ειδικοτήτων των
τομέων των νοσοκομείων, με τα οποία θα διασυνδέεται
λειτουργικά κα επιστημονικά το κέντρο υγείας. Επίσης,
προβλέπεται η συχνή επίσκεψη ιατρών σε υγειονομικούς
σταθμούς που λειτουργούν ορισμένες ημέρες κα ώρες,
καθώς κα ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που θα επισκέπτο
νται περιοδικά το κέντρο υγείας. Ακόμη, είναι δυνατόν οι
γενικοί ιατρού αλλά κα ιατροί άλλων ειδικοτήτων, σε ειδικές
περιπτώσεις να επισκέπτονται τα σπίτια των ασθενών, όταν
αυτό κρίνέτοι αναγκαίο.
Στην παρ. 2, καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των
κέντρων υγείας κα των υγειονομικών σταθμών.
Στην παρ. 3. προβλέπεται η νοσηλεία για βραχυχρόνια
ιατρική παρακολούθηση ασθενών στα κέντρα υγείας.
Στην παρ. 4, υποχρεούτα ο κάθε ιατρός του κέντρου
υγείας να προσφέρει ας υπηρεσίες του οποτεδήποτε χρεια
στεί κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
Με ας παρ. 5 κα 6, συνιστώντα αντίστοιχα ιατρική κα
νοσηλευτική υπηρεσία στα κέντρα υγείας.
Άρθρο 18
Διοίκηση Κέντρων Υγείας
Κρίθηκε απαραίτητη η πρόταξη του άρθρου αυτού, προκειμένου τα κέντρα υγείας να έχουν δική τους διοίκηση
ώστε να αντιμετωπίζονται ταχύτατα τα διάφορα προβλήματα
τα οποία είναι συχνά και η εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι
δυσεπίλυτα.
Με την παρ. 1, προβλέπεται ότι η 3μελής διοικούσα
επιτροπή διορίζεται με απόφαση του νομάρχη, οι δε θέσεις
είναι άμισθες.
Στην παρ. 2. προβλέπεται η σύνθεση της διοικούοας
επιτροπής, η οποία αποτελείτα από δύο (2) μέλη, που
διορίζονται από το νομάρχη και το ένα ασκεί χρέη προέ
δρου. το δε τρίτο είναι ο αρχαιότερος διευθυντής ειδικευ
μένος ιατρός του κέντρου υγείας. Επί μη υπάρξεως διευθυντού, ο αρχαιότερος επιμελητής Α' ειδικευμένος ιατρός.
Η αρχαιότητα προσδιορίζεται από το συνολικό χρόνο ά
σκησης της κτηθείσας ειδικότητας.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ο καθορισμός των καθηκόντων,
των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων της διοικούοας
επιτροπής, ταυτόχρονα με την απόφαση διορισμού της.
Αρθρο 19
Λειτουργική και Επιστημονική Διασύνδεση των Κέντρων
Υγείας και των Υγειονομικών Σταθμών
με τα Νοσοκομεία
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ότι τα
κέντρα υγείας και οι υγειονομικοί σταθμοί βρίσκονται σε
άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουρ
γική διασύνδεση με το νομαρχιακό και περιφερειακά νοσο
κομείο της υγειονομικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν.
Η διασύνδεση αυτή είναι απαραίτητη και αποσκοπεί αφ ενός
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στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των κέντρων
υγείας, αλλά κυρίως στην επιστημονική ενημέρωση και στην
εκπαίδευση του προσωπικού των κέντρων υγείας. Οι λε
πτομέρειες και ο τρόπος της διασύνδεσης αυτής θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση.
Στην παρ 2, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του νο
μάρχη βάσει της οποίας θα καλύπτονται οι ανάγκες των
κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών σε ιατρικό
προσωπικό, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ της παρ.
1 του άρθρου 17. Ο νομάρχης θα λαμβάνει υπόψη την
εισήγηση της διοικούσας επιτροπής του κέντρου υγείας και
τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.του νοσοκομείου από το οποίο
θα προέρχεται ο ιατρός.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών στα
νοσηλευτικά εκείνα ιδρύματα που λειτουργούν στον ίδιο
νομό και ως κέντρα υγείας. Οι ανάγκες αυτές αφορούν
καθαρά σε ιατρικό προσωπικό, που οφείλει να επισκέπτεται
τα ιδρύματα αυτά. Σε περίπτωση, που διαφωνούν τα διοι
κητικά συμβούλια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τα οποία
προέρχεται ο ιατρός, αποφασίζει ο νομάρχης ή η κεντρική
διεύθυνση υπηρεσιών υγείας της άνοστοιχης υγειονομικής
περιφέρειας
Στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα σε
νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ.2592/53 να λειτουργούν και
ως κέντρα υγείας ή κέντρα ψυχικής υγείας, εφ όσον οι
ανάγκες το επιβάλλουν.
Άρθρο 20
Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας - Ελεύθερη Επιλογή Γιατρού
και θεραπευτηρίου
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η παροχή
ατομικού βιβλιαρίου υγείας σε όλους τους Έλληνες, με το
οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επιλέγει τον ιατρό και
το θεραπευτήριο που επιθυμεί και στο μέτρο που σήμερα
τούτο είναι εφικτό, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών
και οικονομικών ανισοτήτων. Με τη διάταξη αυτήν πιστεύεται
ότι μεγάλες ομάδες πληθυσμού της Χώρας μας θα απο
κτήσουν επιτέλους δυνατότητες και ευκαιρίες ίσες με τους
συμπολίτες τους,όπως είναι κυρίως ο αγροτικός πληθυσμός
και οι ανασφάλιστοι.
Στην παρ. 2, προβλέπεται η έκδοση π.δ/γματος, μετά
από πρόταση των συναρμοδίων υπουργών, στο οποίο θα
καθορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου αυτού
και κάθε σχετική λεπτομέρεια με την παροχή υπηρεσιών
υγείας στον έλληνα πολίτη. Είναι δυνατή η εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού νο γίνεται κατά νομό ή υγειο
νομική περιφέρεια. Η εφαρμογή του μέτρου θα είναι στα
διακή, θα τεθεί δε άμεσα με εφαρμογή σε δύο - τρεις
νομούς της Χώρας, νομούς-πιλότους, που θα επιλεγούν με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να ε,πιμηθούν το αποτελέσματα και οι πιθανές επιπτώσεις επί
των οικονομικών μεγεθών που εμπλέκονται στη διαδικασία
αυτή.
Στην παρ.3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η δυνατότητα
παροχής υπηρεσιών υγείας, απ'όλους τους ιατρούς,αφού
υπογράφουν οι προβλεπόμενες συβμάσεις.
Άρθρο 21
Ιατροί Γ ενικής Ιατρικής
Με το άρθρο αυτό υποστηρίζεται η ειδικότητα του γενικού
ιατρού και αυτό επειδή πιστεύουμε ότ η πρωτοβάθμια
περίθαλψη απαιτεί την αναβάθμιση αυτής της ειδικότητας.
Εχουμε πληθώρα ιατρών άλλων ειδικοτήτων, αλλά στερού-

μεθα γενικών ιατρών σωστής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, οι
στατιστικές που δημοσιεύονται αναφέρουν ως γενικούς ια
τρούς τους άνευ ειδικότητας. Με τις παραγράφους 2 και
3 δίνονται κίνητρα ώστε η ειδικότητα αυτή να έλξει αξιό
λογους νέους ιατρούς, ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα και
περίθαλψη να γίνεται από γενικούς ιατρούς. Ο ιατρός αυτός
πρέπει να έχει τόσες γνώσεις και ικανότητες και τόση
ιατρική πείρα, που να είναι σε θέση να προλαβαίνει την
εκδήλωση της νόσου, να βοηθό στη βελτίωση της ποιότητας
της υγείας, να θεραπεύει αρρώστους, να φροντίζει για
υπερήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών, να βοηθά αναπή
ρους, αλκοολικούς, χρήστες ναρκωτικών και να μεριμνά για
την προστασία του περιβάλλοντος, να καταγράφει τις υ
γειονομικές ανάγκες της περιοχής και να βοηθά στην έ
ρευνα.
Άρθρο 22
ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου
Με τη διάταξη της παραγράφου 1, ικανοποιείται πάγιο
αίτημα των αγροτικών ιατρών που επιθυμούσαν να λέγονται
‘ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου.
Με τη διάταξη της παρ. 2, παρέχεται η ευχέρεια να
ορισθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία δεν διατηρήθηκαν
σύμφωνα με το ν.1599/1986, για την έκδοση αποφάσεων
αναστολών και απαλλαγών από την υποχρέωση υπηρεσίας
υπαίθρου του Ν.Δ. 67/66.
Η διάταξη της παρ. 3 έχει σκοπό τη δίκαιη αντιμετώπιση
των ιατρών ως προς την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαί
θρου. Η απαλλαγή όλων ανεξαιρέτως των μονίμων δημόσιων
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων και των μονίμων
υπαλλήλων ν.π.δ.δ. από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαί
θρου του ν.δ. 67/1968, θα είναι ισχυρά μόνο όταν εξακο
λουθούν και υπηρετούν στη θέση τους και μετά τη χορήγηση
αυτής. Η διάταξη αυτή αφορά σε εκείνους τους υπαλλήλους
που υπηρετούν σε θέσεις μονίμων, για τις οποίες δεν
προβλέπεται ως τυπικό προσόν πτυχίο Ιατρικής Σχολής,
αποκτούν δε αυτό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.
Άρθρο 23
' Αλλες διατάξεις για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
Με την παρ.1 του άρθρου αυτού επεκτείνεται ή ισχύς
της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 και για ιατρούς
μη υπόχρεους θητείας υπαίθρου, υπό την προϋπόθεση ότι
η προκήρυξη του αντίστοιχου υγειονομικού σχηματισμού
παραμένει άγονη επί τρίμηνο. Έτσι πολλά κενά στα κέντρα
υγείας και υγειονομικούς σταθμούς, θα καλύπτονται από
τους πιο πάνω ιατρούς, που θα διορίζονται σε προσωρινές
θέσεις. Με την παρ. 2 και την παρ. 3 τίθεται τέρμα στις
αμφισβητήσεις που αφορούν το χρόνο της υποχρεωτικής
υπηρεσίας υπαίθρου αλλά και το φαινόμενο της διαμονής
των αγροτικών ιατρών εκτός της έδρας του ιατρείου για
την οποία διαμονή λαμβάνουν το ειδικά νομοθετημένο επί
δομα ετοιμότητας. Η διάταξη της παρ. 4 έχει σκοπό να
δώσει τη δυνατότητα να παρατείνουν την παραμονή τους
σε αγροτικά ιατρεία και οι οπλίτες ιατροί οι οποίοι δεν
έχουν απολυθεί από το στράτευμα, αλλά τους απομένουν
1 ή 2 μήνες, συνήθως, για την απόλυσή τους και οι οποίοι
καλύπτουν τα πλέον προβληματικά ιατρεία, τα οποία δεν
ζητούνται σχεδόν ποτέ από πολίτες ιατρούς. Με τη διάταξη
της παρ. 5 απαλλάσσονται της υποχρέωσης θητείας υπαί
θρου ιατροί οι οποίοι πάσχουν από βαριά κληρονομικά
αιματολογικά νοσήματα ή άλλα τα οποία περιγράφονται. Οι
λόγοι προφανώς είναι αυτονόητοι.
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Αρθρο 24
Αναγνώριση υπηρεσίας υπαίθρου
ΚΑε τη διάταξη της παραγρ. 1 και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του V.1579/19B5 και
της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986, επιδιώκεται
ηοποσαφήνιση τεχνικών θεμάτων σχετικά με την αναγνώ
ριση της υπηρεσίας ιατρών ΕΣΥ ως χρόνου εκπλήρωσης
της ΐ2μηνης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/
1968. Επίσης οι ιατροί του ΕΣΥ που δεν έχουν εκπληρώσει
την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται να την
εκπληρώσουν με απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΚΆ. εκτός
των νομών Ατπκής-θεσσαλονίκης, σε νοσοκομεία ή κόντρα
υγείας αποσπώμενοι προς τούτο. Αποκαθίσταται έτσι η
αδικία που υπήρχε έναντι των ιατρών που εκπλήρωσαν
κανονικό πς υποχρεώσεις τους.
Γιο Επιμελητή Γ' των κέντρων υγείας, που η απόφαση
διορισμού τους έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. μέχρι τη δη
μοσίευση του νόμου αυτού, αναγνωρίζεται ο πρώτος χρόνος
υπηρεσίας τους ως χρόνος εκπλήρωσης της 12μηνης υ
ποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, εφ όσον βέβαια έχουν υ
πηρετήσει ή θα υπηρετήσουν σε περιοχές εκτός νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μέρος
της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968,
που τυχόν έχει διανυθεί από τους εν λόγω ιατρούς, προ
στίθεται στο λιγότερο του έτους χρόνο υπηρεσίας αυτών
ως Επιμελητών του Ε.Σ.Υ., (παρ. α), ή αφαιρείται από το
χρονικό διάστημα απόσπασης αυτών, (παρ. 2) του άρθρου
αυτού.
Με την επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων αυτών παρ.
2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 633/1977, που προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους
ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου να συνάπτουν συμβάσεις με
τα διάφορα ταμεία ( Ι.ΚΆ. Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) προκειμένου να
προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς ασφαλισμένους στα
ταμεία αυτά.
Αρθρο 25
Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας
του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του
Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες του Πανεπιστημίου
Αθηνών απέδειξαν ότι η συχνότητα του έκδηλου και λανθανοντος σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα την τελευταία
εικοσαετία εχει υπερδιπλασιαστεί, με αποτέλεσμα σήμερα
περίπου 7-8% του ελληνικού πληθυσμού να πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, γνωστό ή όχι σε αυτούς. Αυτό σημαίνει
οτι 700.000 - 800.000 Έλληνες ανήκουν στην ομάδα των
λονθανοντων ή εκδήλων διαβητικών ασθενών. Είναι, λοιπόν,
φανερό ότι πρόκειται περί ενός σοβαροτάτου ιατρικού και
κοινωνικού προβλήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
ολοκληρο τον κόσμο.
Το γεγονός αυτό οδήγησε τελευταία την Παγκόσμιο
Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) και την I.D.F. (Διεθνής Ενωση
για τον Διαβήτη) να προβούν στη Διακήρυξη του Αγίου
Βικεντίου, όπου στόχος είναι η εντατική αντιμετώπιση του
σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως, έτσι ώστε το έτος 2000,
το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως έτος 'Υγείας για όλους', οι
επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη να έχουν μειωθεί σημα
ντικά.
Γι αυτό το λόγο, με το άρθρο αυτό, ιδρύεται νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, όπως προβλέπεται στην παρ.1, το οποίο σαν αποκλειστικό σκοπό θα
λει τη συστηματική αντιμετώπιση και τον πανεθνικό συ
ντονισμό των υπηρεσιών του κράτους για την έρευνα, την
πρόληψη και τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη και των

επιπλοκών του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Στην παο. 3 προβλέπονται οι πηγές επιχοοηγησεως αυ
τού του Εθνικού Κέντρου, ενώ με την παρ. 4 προβλέπεται
η έκδοση π.δ/γματος με το οποίο θα καθορίζονται το
αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, τα της διοικήσεως, λειτουρ
γίας και οργάνωσης του κέντρου αυτού. Η νομική μορφή
του κέντρου αυτού, που θα είναι ν.πχδ., διευκολύνει την
παράκαμψη του δημόσιου λογιστικού, ώστε ο προγραμμα
τισμός των ενεργειών του κέντρου να είναι ταχύτατος.
Αρθρο 26
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων
Είναι γνωστό ότι παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης
και τη λυσιτελή αντιμετώπιση μεταδοτικών νοσημάτων μεταπολεμικώς, εξακολουθεί το πρόβλημα στη Χώρα μας να
υφίσταται έντονο, τελευταία δε. με την εμφάνιση του συν
δρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS),
το προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Τόσο το AIDS, αλλά
κυρίως ot διάφορο τύποι των ηπατίπδων στη Χώρα μας,
αποτελούν κοινωνική μάστιγα. Για την αντιμετώπιση της
μάστιγας αυτής, προτείνεται η ψήφιση του άρθρου αυτού,
με το οποίο ιδρύεται κέντρο ελέγχου ειδικών λοιμώξεων,
ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου αυτού. Με την παρ. 2, προβλέπονται οι πηγές
χρηματοδότησης του κέντρου, προκειμένου να λειτουργήσει
άμεσα, ενώ με την παρ. 3 καθορίζονται τα της διοικήσεως,
οργανώσεως και λειτουργίας του κέντρου αυτού, με έκδοση
προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 27
Κέντρο κληρονομικών νόσων αίματος
Είναι γνωστό όπ στη Χώρα μας ενδημεί σε πολλές και
μεγάλες περιοχές, κυρίως η μεσογειακή αναιμία, αλλά και
άλλοι τύποι κληρονομικών νόσων του αίματος. Επειδή η
αντιμετώπιση, κυρίως.της μεσογειακής αναιμίας δεν μπορεί
να είναι θεραπευτική παρά μόνο προληπτική, κρίθηκε απα
ραίτητη η δημιουργία κέντρου κληρονομικών νόσων του
αίματος, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που σκοπό
θα έχει τη συνολική εκτίμηση, αντιμετώπιση και πανεθνικό
συντονισμό για την εξάλειψη των κληρονομικών νοσημάτων
του αίματος. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, προβλέπονται α πηγές ετπχορηγησεως του κέντρου και με την παρ.
3 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα
καθορίζει τα της οργανώσεως, διοικήσεως και εν γένει
λειτουργίας του κέντρου αυτού.
Άρθρο 28
ΚαΤ οίκον νοσηλεία
Όπως είναι γνωστό η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, οι
νέες ασθένειες και οι τεχνικές για την αντιμετώπισή τους,
η παράταση του μέσου ορίου επιβίωσης του ατόμου, η
αύξηση των ανίατων ή δυσίατων νοσημάτων, η αύξηση των
τροχαίων και των λοιπών ατυχημάτων, το stress, το υψηλό
κόστος νοσηλείας και μια σειρά ακόμη αιτιών, επέβαλαν
διεθνώς και επιβάλλουν και στη χώρα μας νέες απόψεις
στον τομέα της κάλυψης των αναγκών υγείας του Ελληνικού
Λαού.
Ένας θεσμός που εφαρμόζεται επιτυχώς στον ευρωπαϊκό
και λοιπό διεθνή χώρο, είναι, ως γνωστόν, η καθιέρωση της
νοσηλείας στο σπίτι. Και όταν λέμε νοσηλεία στο σπίτι,
εννοούμε τις δραστηριότητες εκείνες που επιτρέπουν τη
διαμόρφωση, στο περιβάλλον του σπιτιού του ασθενούς,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς όφελος των ασθε
νών. Η κατ' οίκον νοσηλεία αναμένεται να αποτελέσει
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ισχυρό όπλο της νοσοκομειακής μονάδας που θα την ε
φαρμόσει δεδομένου ότι:
α. θα συμβάλλει στην ομαλή διακίνηση των ασθενών στο
σπίτι τους και την, εν συνεχεία, παρακολούθησή τους από
την πολυδύναμη ομάδα που προανέφερα.
β. θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των νο
σηλευτικών μονάδων, με την απελευθέρωση μεγάλου αριθ
μού κλινών, που καταλαμβάνοντα από χρόνια, κυρίως, πε
ριστατικά και τη μείωση εισαγωγής ασθενών, όπου αυτή
καθίσταται μόνη και αποκλειστική λύση.
γ. θα συμβάλλει κυρίως στην ευαίσθητο π οίη ση του οικο
γενειακού περιβάλλοντος στα ασθενούντα μέλη της οικο
γένειας.
Από οικονομικής πλευράς, εξάλλου, η κατ' οίκον νοσηλεία
εκτιμάται από διεθνείς στατιστικές ότι δεν υπερβαίνει το
1/3 της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Στη χώρα μας, ο
θεσμός αυτός εφαρμόζεται με επιτυχία επί μιας κατηγορίας
ασθενών, τους καρκινοπαθείς. Η νοσηλεία στο σπίτι είναι
θεσμός ο οποίος εμφανίζει ορισμένα πλεονεκτήματα, γιατί
αφενός μεν μειώνει το κόστος της ενδονοσοκομειακής
νοσηλείας, αφετέρου έχει ένα ιδιαίτερο θετικό στοιχείο:
την ψυχική ανακούφιση των ασθενών, όταν δεν απομακρύ
νονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Είναι αυτονόητο ότι η νοσηλεία στο σπίτι ούτε καθολική
ούτε γενικευμένη μπορεί να θεωρηθεί, θα μπορούσε να
καλύψει ορισμένες μόνο κατηγορίες ασθενών και ασθενειών
ή και ορισμένα μόνο στάδια αυτών, με προϋποθέσεις λε
πτομερώς προδιαγραμμένες. Ειδικότερα, με την παρ. 2 του
άρθρου αυτού παρέχεται η εξουσιοδότηση για την με κοινές
Υπουργικές αποφάσεις ρύθμιση των όρων και προϋποθέ
σεων εφαρμογής του εν γένει συστήματος, οι κατηγορίες
των ασθενών που μπορούν να αντιμετωπισθούν με το
σύστημα αυτό, οι καλύψεις του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ.
Άρθρο 29
Μονάδες κατ' οίκον νοσηλείας
Με το άρθρο 29 ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης των
υπηρεσιών της νοσηλείας στο σπίτι και θέματα εργασιακών
σχέσεων του προσλαμβανόμενου προσωπικού. Η σύσταση
των μονάδων θα γίνεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις
των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρό
νοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
Άρθρο 30
Σύσταση υπηρεσίας κατ' οίκον νοσηλείας
Με το άρθρο 30 προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ειδικής υ
πηρεσίας και το έργο αυτής. Η υπηρεσία αυτή αναμένεται
να συνεισφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της
οίκοι νοσηλείας.
Άρθρο 31
Επιτροπή Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας
Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε συνείδηση στους
Έλληνες πολίτες όλων των ηλικιών για το πώς πρέπει να
προστατεύουν την υγεία τους και για το ποια είναι η
ουσιαστική και ευρύτερη διάσταση του πολύτιμου αυτού
αγαθού.
Με την αγωγή της υγείας ενισχύεται η ατομική ευθύνη
που πρέπει να υπάρχει ως προς την υγεία μας και η
δημιουργία μιας ουσιαστικής συλλογικής ευθύνης που θα
πρέπει να την αναζητούμε με την τρισδιάστατη έννοιά της,
δηλαδή τη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική.
Ο ρόλος της αγωγής υγείας είναι να ενισχυθεί το κοι

νωνικό πρότυπο υγείας με την υποστήριξη, τη συμβουλή
και τη δημιουργία νέων ευκαιριών, ώστε να διευκολυνθούν
τα άτομα, οι ομάδες και οι κοινότητες στη σωστή επιλογή
ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Η αγωγή υγείας είναι πολυκλαδική, είναι αναλυτική και
πρακτική. Οι επιλογές βασίζονται στη γνώση της καθημε
ρινής ζωής των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και των
θεσμών.
Πέραν αυτών, με την αγωγή υγείας διευκολύνεται η
διάδοση της γνώσης και του τρόπου ανάπτυξης του οικο
γενειακού προγραμματισμού στο ευρύ κοινό, που οε τελική
ανάλυση, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να στοχεύει
στο διηνεκές στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.
Τυχόν λανθασμένος προσανατολισμός στον οικογενειακό
προγραμματισμό, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική
υγεία, όπως προβλήματα υγείας μητέρας και παιδιού, αύξηση
των εκτρώσεων και υπογεννητικότητα.
Έτσι λοιπόν, με το άρθρο 31 του νομοσχεδίου, συνιστάται
στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων Επιτροπή Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (Ε.ΣΆ.Υ.). Οι
λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη σύσταση αυτής της επι
τροπής είναι αυτονόητο ύστερα από τα εκτεθέντα και
ελπιζεται όπ με την Ε.Σ.Α.Υ. κατευθύνουμε στο οωστό
δρόμο την πρόληψη στον τομέο Υγεία. Τόσο η πρωτογενής
πρόληψη έκτο και η δευτερογενής, που βασίζεται στον
προσυμτττωματικό έλεγχο και τη γρήγορη και σωτήρια ε
πέμβαση, επηρεάζονται άμεσα από τη σωστή αγωγή υγείας.
Ο ρόλος της Ε.ΣΆ.Υ, ως συμβουλευτικού οργάνου, εφόσον
αξιοποηθεί καταλλήλως, θα δώσει λύσεις μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα, σε προβλήματα υγείας που απαιτούν
κυρίως πρόληψη και όχι θεραπευτική αντιμετώπιση.
Άρθρο 32
Αρμοδιότητες Ε.Σ.Α.Υ.
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρμοδιότητες της
Ε.Σ.Α.Υ., που συνιστάται με το άρθρο 31.
Άρθρο 33
Συγκρότηση Ε.Σ.Α.Υ.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης
της Ε.Σ.Α.Υ., από μία πλειάδα εκπροσώπων, κρατικών και
ιδιωτικών φορέων, και εξειδικευμένων επιστημόνων. Η θη
τεία της Ε.Σ.Α.Υ. είναι διετής, ενώ ο πρόεδρος και οι τρεις
αντιπρόεδροι της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 34
Λειτουργία Ε.ΣΆ.Υ.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της
Ε.ΣΆ.Υ., διαδικαστικά θέματα, στη συγκρότηση εκτελεστικής
επιτροπής της Ε.ΣΆ.Υ., στον τρόπο οργάνωσης, σύγκλησης
και λήψης αποφάσεων, στη συγκρότηση ομάδων μελέτης
θεμάτων και στη συγκρότηση υποεπιτροπών.
Άρθρο 35
Έγκριση και Εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η έγκριση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πριν από
κάθε εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης αγωγής της
υγείας που θα εφαρμόζουν διάφοροι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς υγείας. Η γνώμη της Ε.ΣΆ.Υ. είναι απαραίτητη. Η
δέσμευση που απορρέει από πς διατάξεις αυτές είναι ο-

11

ναγκαία, κυρίως για τα τηλεοπτικά μέσα τα οποία προβάλ
λουν προγράμματα αγωγής υγείας που δεν έχουν μελετηθεί
από οδικούς και που πολλές φορές είναι αντίθετα με την
επί της αγωγής της υγείας πολιτική του Υπουργείου, εμπε
ριέχουν δε τον κίνδυνο να επιφέρουν αντίθετα αποτελέοματα από τα επιδκυκόμενα. Επίσης, προβλέπονται κυρώ
σεις επί των παραβατών.
Αρθρο 36
Νομαρχιακή Επιτροπή Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας
Με το άρθρο αυτά προβλέπεται δυνητικά η σύσταση σε
νομαρχιακά επίπεδο αντιστοίχων επιτροπών.
Άρθρο 37
Αρμοδιότητες Ν.Ε.ΣΆ.Υ.
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι αρμοδιότητες των Νο
μαρχιακών Επιτροπών Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας
(Ν.Ε.ΣΆ.Υ.)
Άρθρο 38
Συγκρότηση - Σύνθεση Ν.Ε.ΣΆ.Υ.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύνθεση και συγκρό
τηση των επιτροπών αγωγής υγείας σε νομαρχιακό επίπεδο
(Ν.Ε.ΣΆ.Υ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.ΚΆ.Β.) ιδρύθηκε
το 1985 με το ν.1579/1985. Η λειτουργία του, ως ανεξαρ
τήτου και αυτοτελούς Ν.ΠΆΆ., ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου
1989.
- Ο ν.1579/1985 είχε σαν στόχο την ενοποίηση όλων
των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας
που λειτουργούσαν στη χώρα, είτε ως κέντρα άμεσης
βοήθειας (ΚΆ.Β), είτε ως Σταθμοί Άμεσης Βοήθειας (ΣΆ.Β),
είτε ως υπηρεσίες των διευθύνσεων υγείας, είτε ως υπη
ρεσίες των νοσοκομείων.
-Η δομή της οργάνωσης που αποφασίστηκε να εφαρμοσθεί, για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, παρουσιά
στηκε ανεπαρκής και έφερε αρνητικά αποτελέσματα. Από
πς πρώτες ημέρες λειτουργίας του Ε.ΚΆ.Β ως ανεξάρτητου
και αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ., διαπιστώθηκαν προβλήματα δυσ
λειτουργίας που οφείλονταν μεταξύ άλλων και στην ασάφεια
της οργανωτικής δομής. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής είναι
ο συγκεντρωτισμός στην Κεντρική Υπηρεσία όλων των
αρμοδιοτήτων. Τα παραρτήματα εξαρτώνται για οποιοδήποτε θέμα τους από την Κεντρική Υ πηρεσία. Η έλλειψη ιατρών,
στην αναφερόμενη στον οργανισμό του Ε.ΚΆ.Β. διεύθυνση
ιατρικών υπηρεσιών και άμεσης επέμβασης, καθώς και η
έλλειψη προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών των ιατρών των
νοσοκομείων στο Ε.ΚΆ.Β., αφαίρεσε από αυτό την ιατροποιημένη μορφή που απαιτείται, τόσο με βάση την επιστη
μονική θεώρηση όσο και με βάση την εμπειρία και πρακτική
άλλων κρατών που έχουν αναπτύξει προηγμένα μοντέλα
παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Η έλλειψη οργανικών υπηρεσιακών μονάδων του Ε.ΚΆ.Β.
σε επίπεδο νομού, αποσύνδεσε την επείγουσα πρσνοσοκομειακή ιατρική από τους υγειονομικούς σχηματισμούς της
περιοχής, με αποτέλεσμα η επείγουσα προνοσοκομειακη
φροντίδα σε επίπεδο νομού να είναι υποτυπώδης και σε
πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη.

-Για τους ανωτέρω λόγους κρτνεται αναγκαία η τροπο
ποίηση των διατάξεων του ν.1579/1985, που γίνεται με το
Κεφάλαιο Γ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για την
Υγεία στο οποίο οι κύριοι άξονες της φιλοσοφίας του εινα:
α) Η ενοποίηση όλων των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακης φροντίδας, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες
να έχουν ενιαία έκφραση σε όλη τη χώρα β) Η αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων στην κατεύθυνση οργανωτικής αυτοτέλειας
των περιφερειακών υπηρεσιών, γ) Η μείωση της γραφειο
κρατίας. με τη ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων μέσω της
διαδικασίας των υπουργικών αποφάσεων.
Για τη διαμόρφωση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ
λήφθηκαν υπόψη:
- Οι ελλείψεις κα δυσλειτουργίες που έχουν εντοπισθεί
από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Ε.ΚΆ.Β. - Οι ανάγκες
της χώρας για τη σύγχρονη παροχή υπηρεσιών Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Ε.Π.Φ.). - Τα υποτυπώδη και
αναχρονιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την
παροχή Ε.Π.Φ. - Η έλλειψη αρχών σύγχρονης οργάνωσης
στις υπηρεσίες Ε.Π.Φ και το κόστος λειτουργίας που προ
κύπτει από την έλλειψη αυτή, καθώς επίσης και η αναγκαιό
τητα εξασφάλισης προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των
οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασιών. - Η σημερινή
ανάπτυξη (στελέχωση, εξοπλισμός, χωροταξία) των υγειο
νομικών σχηματισμών της χώρος. - Ο τρόπος με τον οποίο
θα προσφέρουν οι ιατροί του Ε.ΚΆ.Β. πς υπηρεσίες τους
σε αυτό χωρίς να θίγεται η επιστημονική τους κατάρτιση
και να υποβαθμίζεται το επιστημονικό τους επίπεδο. - Η
προσέγγιση στη μελλοντική ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας
στη χώρα μας. - Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί οργάνωσης
και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας. - Οι τρόποι και οι
διαδικασίες ανάπτυξης από άλλα κράτη αντιστοίχων υπη
ρεσιών και ο βαθμός ανταπόκρισης που μπορεί να έχουν
όλα αυτά στην ελληνική πραγματικότητα.
Άρθρο 39
Σκοπος του Ε.ΚΆ.Β.
(Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985)
Στο άρθρο αυτό ορίζεται όπ το Ε.ΚΆ.Β.είναι ο αποκλει
στικός φορέας παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και προσδιορίζεται ο σκοπός του με
βάση την πραγματική διάσταση που πρέπει να έχει μια
υπηρεσία παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Συγκεκριμένα: Το Ε.ΚΆ.Β., εκτός από τη
διεξαγωγή σωστικών για την υγεία και τη ζωή μέτρων στον
τόπο ανάγκης και τη μεταφορά των περιστατικών, θα έχει
και την ευθύνη για την εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα
παροχής Α' Βοηθειών και τέλος θα συμμετέχει, με βάση την
ελληνική και διεθνή εμπειρία, στην αντιμετώπιση μαζικών
ατυχημάτων και καταστροφών. Περαιτέρω προσδιορίζεται η
ανάγκη για την άμεση συμμετοχή του Ε.ΚΆ.Β. στην παροχή
ιατρικής βοήθειας, αλλά και η ευθύνη για το συντονισμό
όλων των μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Ε.Π.Ι. στην
ευρύτερη περιοχή του τόπου που συνέβη το μαζικό ατύχημα
ή καταστροφή.
Άρθρο 40
Διοίκηση του Ε.ΚΆ.Β.
(Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.1579/1985)
Στο άρθρο αυτό διαφοροποιείται η σύνθεση και ο αριθμός
των μελών του Δ.Σ. Προβλέπεται έκδοση υπουργικής από
φασης με την οποία καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας,
τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών, του αντι
προέδρου και του προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΆ.Β.
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Άρθρο 41
Επιστημονικό Συμβούλιο Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Ιατρικής
- Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η λειτουργία Επιστη
μονικού Συμβουλίου στην οργανωτική δομή του Ε. Κ.Α.Β. Η
άσκηση της ιύ.Π.Ι. συνδέεται με πλήθος ιατρικών και μη
προβλημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί πολύ
πλευρη και επιστημονικά θεμελιωμένη προσέγγιση. Κάτι
τέτοιο επιτυγχάνεται με την ύπαρξη και λειτουργία ενός
Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο θα ασχολείται με τα
γενικότερης φύσεως προβλήματα, θα σχεδιάζει, θα ιεραρχεί
και θα προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο τις προτεραιό
τητες για τις επιστημονικές, οργανωτικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του οργανισμού. Δίνεται η δυνατότητα δη
μιουργίας ειδικών επιτροπών για τη μελέτη εξειδικευμένων
θεμάτων και την υλοποίηση ειδικών σκοπών. Επίσης, καθο
ρίζονται τα μέλη του. ο τρόπος και οι διαδικασίες της
σύνθεσής του, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των με
λών, καθώς και ο χρόνος θητείας τους.
Άρθρο 42
Διάρθρωση του Ε.Κ.Α.Β.
(Τροποποιούνται οι παρ. 4, 5, 10, 11 και 12 του άρθρου
7 και η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985).
Στο άρθρο αυτό α ναφέρεται η προτεινόμενη οργανωτική
δομή του Ε.ΚΛ.Β. Δίνεται έμφαση στην αυτοτελή ανάπτυξη
της τιεριφερείας ΠΕ.Κ.Α.Β.,στην αποσυμφόρηση αρμοδιοτή
των της Κεντρικής Υπηρεσίας (διοικούσες επιτροπές) και
στην ανάπτυξη μάχιμων υπηρεσιακών οργανωτικών μονάδων
σε επίπεδο νομού, των ΚΆ.Β, τα οποία θα αποτελούν το
συνδετικό κρίκο της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής
με τους υγειονομικούς σχηματισμούς, μέσω της υπάρχουσας
σε αυτούς υποδομής των επειγόντων εξωτερικών ιατρείων.
Από την κεντρική υπηρεσία θα καθορίζονται οι κύριες στρα
τηγικές και πολιτικές του οργανισμού, έτσι ώστε οι παρε
χόμενες υπηρεσίες να έχουν ενιαία έκφραση σε όλη τη
χώρα. Στα ΠΕ.Κ.Α.Β. ανατίθεται η ευθύνη για την ανάπτυξη,
λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στην περιοχή ευθύνης τους.
Άρθρο 43
Ιατρικό Προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β.
(Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.1579/1985)
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985
προβλεπόταν η διαδικασία πρόσληψης ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β.
Παρά ταϋτα, η παράγραφος αυτή δεν ελήφθη υπόψη στον
οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. (π.δ. 376/1988), με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να προοληφθούν ιατροί για το Ε.Κ Α.Β. Επίσης,
ιιε την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.1579/1985, οι θέσεις
των ιατρών που υπηρετούσαν στο Κ.Α.Β Αθηνών μετοφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, αφήνοντας το
Ε.ΚΆ.Β. χωρίς ιατρούς. Με το άρθρο αυτό προτε«νεται ο
τρόπος και οι διαδικασίες στελέχωσης της ιατρικής υπηρε
σίας του Ε.Κ.Α.Β. Τα νοσοκομεία στα οποία θα συνιστώνται
οι θέσεις για ιατρούςτου Ε.Κ.Α.Β., θα επιλέγονται μετά από
πρόταση της διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. Οι ιατροί που θα
καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές θα υπηρετούν στα νοσο
κομεία που θα έχουν επιλεγεί και θα προσφέρουν υπηρεσίες
υποχρεωτικά στο Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με πρόγραμμα που θα
καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. Η
προσφορά υπηρεσιών στο Ε.Κ.Α.Β. θα γίνεται είτε στο
πλαίσιο του τακτικού ωραρίου είτε ως υπερωριακή απασχό
ληση. Ο: ιατροί που θα προσλαμβάνονται για το Ε.Κ.Α.Β.
θα προσφέρουν υπηρεσίες στο κέντρο ελέγχου και συντο

νισμού, στις Ειδικές Κινητές Μονάδες, στις Αερομεταφορές
και στο ειδικό τμήμα ιατρικής των καταστροφών. Στο άρθρο
αυτό και συγκεκριμένα στην παρ. 4 προβλέπετα επί πλέον
κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων ιατρών, προκειμένου
να καταλάβουν θέση στο Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 44
Σχολή Πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.-Ασθενοφόρα οχήματα
Με το άρθρο αυτό προτείνεται η δημιουργία σχολής
πληρωμάτων ασθενοφόρων στο Ε.ΚΆ.Β. Η επί διετία επι
τυχής υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτι
σης πληρωμάτων ασθενοφόρων με την επιχορήγηση και του
Ερωπαικού Κοινοτικού Ταμείου και οι ανάγκες της χώρας
για εξειδικευμένα πληρώματα ασθενοφόρων, απαιτούν τη
δημιουργία της παραπάνω σχολής στο Ε.ΚΆ.Β. Με την παρ.
3 του άρθρου αυτού, προτείνεται η κατά προτεραιότητα
πρόσληψη των αποφοίτων της σχολής στο Ε.Κ.Α.Β..στα
νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στις θέσεις οδηγών και
συνοδηγών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Ε.Π.Φ. Με τις παρ. 4, 5 και 6 ρυθμί
ζονται θέματα που έχουν σχέση με την πανελλαδική ανά
πτυξη του Ε.Κ.Α.Β. και αφορούν τη μεταβίβαση της κυριό
τητας των χρησιμοποιούμενων μέσων στο Ε.ΚΆ.Β., ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα ενιαίου σχεδιασμού - προγραμ
ματισμού και ελέγχου - συντονισμού.
Άρθρο 45
Ιδιωτικοί φορείς επείγουσας προνοσοκομειακής
φροντίδας
Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιωτικούς
και λοιπούς φορείς νο παρέχουν υπηρεσίες επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας. Προτείνεται η διαδικασία θέ
σπισης προδιαγραφών και κριτηρίων λειτουργίας για φορείς
που θα αναπτύσσουν υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στη χώρα μας. Ο ποιοτικός έλεγχος
στους φορείς αυτούς ανατίθεται στο Ε.Κ.Α.Β. που είναι ο
αποκλειστικός κρατικός φορέας παροχής υπηρεσιών επεί
γουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, καθώς επίσης και ο
συντονισμός αυτών, όταν το Ε.Κ.Α.β. το κρίνει σκόπιμο και
αναγκαίο.
Άρθρο 46
Πόροι του Ε.Κ.Α.Β.
Αναφέρονται οι πηγές εσόδων του Ε.ΚΆ.Β. Μέχρι σή
μερα, μοναδική πηγή χρηματοδότησης του Ε.ΚΆ.Β. είναι ο
τακτικός προϋπολογισμός του Υ.Υ.Π. και ΚΆ. κα ο Προϋ
πολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ψήφιση του
παρόντος αναμένεται να διαφοροποιηθούν οι πηγές εσό
δων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Άρθρο 47
Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς
Με το άρθρο αυτό κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του
ασθενούς που εδώ και 12 χρόνια, το 1979, συνέταξε η
νοσοκομειακή επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε το 1962 από τις Εθνικές
Νοσοκομειακές Αρχές των Κρατών Μελών, όπου η Ελλάδα,
μέχρι το 1979, συμμετείχε ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα
ψήφου και από το 1980 και ύστερα, ως ισότιμο μέλος. Ο
ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός και ένα από τα
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θέματα που επεξεργάστηκε ήταν ο Χάρτης των Δικαιωμάτων
του Νοσοκομειακού Ασθενούς. Ετσι, το 1979 στο Λουξεμ
βούργο, η Νοσοκομειακή Επιτροπή της Ε.Ο.Κ αφού εμελέτησε τις συνθήκες του νοσοκομειακού, ευρωπαϊκού χώρου
και αφού έλαβε υπόψη της: α) Το άρθρο 25 της Παγκοσμίου
Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948. β)
Το άρθρο 11 και 13 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
του 1961. γ) Το άρθρο 12.1 της Διεθνούς Συνθήκης του
0 η Ε επί των Οικονομιών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών
Δικαιωμάτων, του 1966 κα δ) Την απόφαση 23.41 της
Παγκοσμίου Οργάνωσης Υγείας του 1970, κωδικοποίησε και
ψηφησε το Χάρτη των Δικαιωμάτων του Νοσοκομειακού
Ασθενούς. Με το άρθρο αυτό, η Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας αφενός συντάσσεται με το άλλα ευρωπαϊκά
κράτη και αφ ετέρου επιβεβαιώνει τη συνέπειά της στην
αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αρχών της
ισοτιμίας και της ελευθερίας του ατόμου ως ενεργού μέλους
της κοινωνίας. Ο Χάρτης των Δικαιωμάτων του Νοσοκο
μειακού Αρρωστου θα ήταν δυνατόν να έχει καθολική ση
μασία για τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί
και τις οποίες ούτε συλλογικό όργανο ούτε φυσικό πρόσωπο
μπορεί να παραβλέψει, να αγνοήσει και πολύ περισσότερο
να καταστρατηγήσει, όταν ο άνθρωπος, κύριος των δικαιω
μάτων αυτών, του εμπιστεύεται το αγαθό της υγείας του
και την ευθύνη αποκαταστάσεώς του και επαναφοράς του
στην ενεργό και ισότιμη κοινωνική ζωή.
Τη στιγμή που προσφεύγει κάποιος στις υπηρεσίες
περίθαλψης ενός αναγνωρισμένου από την πολιτεία φορέα,
καταρτίζει μια άτυπη μεν αλλά ισχυρότατη και ουσιαστική
συμφωνία συνεργασίας, κατά την οποία ο ασθενής χρήστης
των υπηρεσιών περίθαλψης, αμοιβαίως 'συμφωνούν και υ
πόσχονται' να τηρήσουν τους κανόνες που θεσπίζουν τα
δικαιώματα αμφοτέρων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις,
μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας κατάλληλα διαμορ
φωμένο, που εγγυάται το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων
καθώς και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων.
Αρθρο 48
Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται όλες
οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1397/1983. Δε μετατρέπεται
το καθεστώς όσων νοσηλευτικών ιδρυμάτων λειτουργούν
ως Ν.Π.Δ.Δ., ως και αυτών που μετατράπηκαν σε Ν.Γι.Δ.Δ.
και λειτούργησαν ως τοιαύτα βάσει των καταργουμένων
διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 6
του ν.1397/1983. Επιτρέπεται στο εξής η ίδρυση νοσηλευ
τικών ιδρυμάτων με διαφορετικό καθεστώς από εκείνο του
Ν.Π.Δ.Δ., που καθορίζεται κάθε φορά προκειμένου να ιδρυθεί
νοσηλευτικό ίδρυμα, δια του επί της ιδρύσεώς του εκδοθησομένου προεδρικού διατάγματος. Δε θίγεται το νομικό
καθεστώς των υπαρχόντων και λειτουργούντων νοσηλευτι
κών ιδρυμάτων, αλλά καταργείται για το μέλλον η αποκλει
στική δυνατότητα να ιδρύονται ως Ν.Π.Δ.Δ. και μόνον.
Κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση του άρθρου 6 του ν.1397/
1983, γιατί αυτό ακριβώς το άρθρο αφενός με την υπο
χρεωτική υπαγωγή όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σπς
διατάξεις του ν. δ. 2592/1953 αφ' ετέρου με τις απαγο
ρευτικές διατάξεις περί ιδιωτικών κλινικών της παρ. 7 του
ίδιου νόμου, υλοποιούσαν τη φιλοσοφία της περιαγωγής
όλων των νοσηλευτηρίων στο Δημόσιο και κατά συνέπεια
την ανάληψη από το Κράτος της αποκλειστικής ιδιότητας
και ευθύνης του παραγωγού υπηρεσιών περίθαλψης. Πα
ράλληλα ήταν ένα αποθαρρυνηκό νομικό πλαίσιο για κάθε
σημαντικά δωρητή ή κληροδότη που θα επιθυμούσε η πρό
σοδος της περιουσίας του, εάν ετάσσετο υπέρ της δημιουργίας και της λειτουργίας ενός νοσηλευτικού ιδρύματος,

να επέδιδε εμπλεκόμενη στη γραφειοκμααχή δυσλειτουργία
του Δημοσίου, ενώ με τις παρούσες ρυθμίσεις παρέχεται η
ευχέρεια της συμβατικής ρυθμίσεως της σχάσεως αυτής.
Με την παρ. 1, του παρόντος άρθρου, δίνεται η δυνα
τότητα τα νέα νοσηλευτικά ιδρύματα να έχουν οποιοδήποτέ
νομικό καθεστώς.
Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα
με π.δ/γμα που εκδϊδεται με πρόταση του Υπουργού Υ.Π.
και Κ_Α και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να
καταργούνται νοσοκομεία ή να συγχωνεύονται ή να γίνεται
μεταφορά της έδρας τους. Η διάταξη αυτή ενδεχομένως
θα καταστεί χρήσιμη στο ορατό μέλλον με το νεο προ
γραμματισμό γιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται διαδικα
στικά θέματα που τυχόν θα προκόψουν για την τύχη του
υπηρετουντος προσωπικού,σε καταργουμενα ή συγχωνευόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα που άλλωστε με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζονται.
Αρθρο 49
Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί και Οικονομική Διοχείριση
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953
Με το άρθρο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά από την
πολιτεία η θεσμοθέτηση και ο καθορισμός ενιαίου πλαισίου
αντικειμενικών κριτηρίων για την εκτίμηση των οικονομικών
μεγεθών του προϋπολογισμού όλων των νοσοκομειακών
μονάδων, που υπάγονται σπς διατάξεις του ν.δ. 2592/1953,
ώστε οι προϋπολογισμοί να στοιχειοθετούνται ετησίως επί
μηδενικής βασεως. Οπως προβλέπεται στην παρ. 2 του
προτεινόμενου προς ψήφιση άρθρου. Με την παρ. 3, υποχρεούνται τα Δ.Σ. των νοσοκομείων εντός τριών (3) μηνών
από το τέλος κάθε έτους, να δημοσιεύουν σε μία ημερήσια
εφημερίδα τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης του
περασμένου έτους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη διαχεί
ριση του δημόσιου χρήματος. Στην παρ. 4 του άρθρου αυτού,
προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία
θα καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση
ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης των κρατικών
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
αυτού προβλέπεται η σύσταση μέχρι και δεκαπέντε (15)
θέσεων οικονομικών ελεγκτών, με σύμβαση ιδιωτικού δι
καίου, ορισμένου χρόνου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο
διαχειριστικός έλεγχος των νοσοκομείων και άλλων ν.π.δ.δ.
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφαλίσεων. Επίσης προβλέπεται η διαδικασία πλήρωσης
των θέσεων και ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής αυτών.
Αρθρο 50
Αξιοποίηση Περιουσίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Κληροδοτημάτων και Δωρεών
Με το άρθρο αυτό αποσκοπείται η καταγραφή και εκτί
μηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των νοσοκομείων,
τα οποία τη στιγμή αυτή δεν είναι γνωστό στο εποπτεύον
Υπουργείο, θα συνταχθεί Μητρώο αυτών και θα αξιολογηθεί
ο τρόπος και η πρόσοδος της εκμεταλλεύσεως αυτών από
τις διοικήσεις των νοσοκομείων, θα ερευνηθούν τυχόν
νομικές εκκρεμότητες και θα δοθούν οι δέουσες κατευθύν
σεις προς επίλυση. Τέλος, με την κατάλληλη, νόμιμη και
επιβαλλόμενη διαδικασία, θα γίνουν ενέργειες από τις διοι
κήσεις των νοσοκομείων ώστε η αξιολόγηση των περιου
σιακών αυτών στοιχείων να δημιουργήσει, όπου είναι δυνα
τόν, πηγές ιδίων εσόδων των νοσοκομείων, όσον δε αφορά
σχολάζοντα κληροδοτήματα θα δοθούν, επίσης, κατευθύν
σεις για την εκπλήρωση της βουλήσεως των δωρητών.
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'Αρθρο 51
Τεχνικές και Επιστημονικές Προδιαγραφές Λειτουργίας
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Είναι πρωτοφανές σε μια χώρα που θέλει να λέγεται
αναπτυγμένη και να υπάρχει ως ισότιμο μέλος της Ε.Ο.Κ.,
να μην υπάρχουν θεσμοθετημένες προδιαγραφές λειτουρ
γίας των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ήδη, με π.δ/γμα που υπεγράφη έχουν θεσμοθετηθεί οι σύγχρονες προ
διαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Σήμερα, με
το άρθρο αυτό, θεσμοθετούνται οι προδιαγραφές, τεχνικές,
επιστημονικές και κτιριολογικές, καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κρατικών νοση
λευτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτόν, θα υπάρχει
προγραμματισμός στην υποδομή, εξοπλισμό και στελέχωση
των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
'Αρθρο 52
Ίδρυση μη Κερδοσκοπικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και προς τη συμπλή
ρωση προηγούμενων διατάξεων του άρθρου 48 για την όσο
το δυνατόν απομάκρυνση του Κράτους από την αποκλει
στική ευθύνη παραγωγής υπηρεσιών υγείας, παρέχεται η
δυνατότητα δημιουργίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων με διά
φορο νομικό καθεστώς εκείνου του ν.π.δ.δ. και δη ν.π.ι.δ.
ή άλλης νομίμου μορφής. Αυτό τα νοσηλευτικά ιδρύματα
δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα εάν δε αποδεδειγ
μένα έχουν κόστος λειτουργίας μικρότερο του μισού των
αντιστοίχων ν.π.δ.δ., παρέχεται η δυνατότητα να επιχορη
γούνται από το Κράτος. Τα νοσηλευπκά αυτά ιδρύματα
εξαιρούνται των διατάξεων που επιβάλλονται στην οικονομία
και τη διαχείρισή των, από το Δημόσιο Λογιστικό και εφαρ
μόζουν τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και του
Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου. Για τη σύσταση και τη λει
τουργία τους χορηγείται άδεια από το Υπουργείο και εφαρ
μόζονται οι περί ιδιωτικών κλινικών διατάξεις. Το Υπουργείο
ασκεί κατά περίπτωση το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο
και τελούν υπό την υποχρέωση να εφημερεύουν και να
απασχολούν ειδικευόμενους ιατρούς. Με τις δυνατότητες
που παρέχει το άρθρο αυτό, είναι δυνατή πλέον η ίδρυση
νοσηλευτικών ιδρυμάτων από οργανισμούς, οργανώσεις, ο
μίλους επιχειρήσεων κ.λπ. προς κάλυψη των αναγκών των
μελών τους. Στα νοσηλευτικά αυτά ιδρύματα μπορεί να
συνιστώνται θέσεις ειδικευομένων ιατρών προς απόκτηση
ειδικότητος, εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ
μπορεί επίσης τα ιδρύματα αυτά να συμμετέχουν στο πρό
γραμμα εφημεριών με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
'Αρθρο 53
Εποπτεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται όλα το
νοσηλευτικά ιδρύματα, οιασδήποτε μορφής, στην εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας, πλην των νοσοκομείων των Ενό
πλων Δυνάμεων, σε ό,τι αφορά στον τρόπο παροχής υπη
ρεσιών. Για τα ιδρύματα εκείνα που επιχορηγούνται από το
Κράτος, η εποπτεία επεκτεινετοι και στον τρόπο διοικήσεώς
τους και οικονομικής διαχείρισης. Καθορίζεται σε τι συνίσταται η εποπτεία και από ποια αρχή διενεργείται, ενώ
προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον κα
θορισμό ειδικότερων λεπτομερειών άσκησης της εποπτείας.
Κατ' εξαίρεση, στην παρ. 3. αναψέρεται ότι η εποπτεία του
επιστημονικού ή εκπαιδευτικού έργου των πανεπιστημιακών
κλινικών θα γίνεται από τα οικεία πανεπιστημιακά όργανα.

Άρθρο 54
Διάκριση Νοσοκομείων
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται το άρθρο
8 του ν. 1397/1983 και αντικαθίσταται κατά αντιπροσωπευ
τικότερο τρόπο η διάκριση των νοσοκομείων στην παρούσα
και στη μέλλουσα να εξελιχθεί κατάσταση. Τα νοσοκομεία
και πάλι διακρίνονται σε Γενικά και Ειδικά, ως κριτήριο
διάκρισης είναι ο τομεύς και όχι το τμήμα νοσηλείας, τα δε
Γενικά διακρίνονται σε περιφερειακά και νομαρχιακά. Τα
ειδικά νοσοκομεία αποφασίζει ο υπουργός ποιων περιφε
ρειών τις ανάγκες θα εξυπηρετούν, ενώ τα νοσοκομεία κάθε
υγειονομικής περιφέρειας υπάγονται για λόγους αποκέ
ντρωσης και καλύτερης αντιμετώπισης λόγω εγγύτερης
γνώσεως των πληθυσμιακών αναγκών, στο συντονισμό και
την εποπτεία της Διευθύνσεως υπηρεσιών υγείας της πε
ριφέρειας.
Άρθρο 55
Διοίκηση νοσοκομείων που υπάγονται στις διατάξεις
του ν.δ. 2592/1953
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κρίθηκε σκόπιμη η
αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.1397/1983 και η κατάρ
γηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.1579/1988. Η
αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 1397/1983. κατά κύριο
λόγο στηρίζεται στο γεγονός ότι η μικρότερη ή μεγαλύτερη
σε αριθμό μελών σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, με
ορόσημο τα ‘μικρά’ νοσοκομεία έως 300 κλινών, για τα
5μελή συμβούλια, κα 7μελή γιο τα 'μεγάλα' άνω των 300
κλινών νοσοκομεία, δεν εξυπηρετεί καμία ουσιαστική λει
τουργική ανάγκη των νοσοκομείων ούτε διαφοροποιεί αναλόγως του μεγέθους των νοσοκομείων τις ανάγκες διοικήσεώς τους, οι οποίες εν πάσει περιπτώσει δεν είναι ποτέ
αναλογικά επιμεριζόμενες στα λιγότερα ή περισσότερα μέ
λη, γιατί η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου είναι
συλλογική και ποτέ εξατομικευμένη στα μέλη του. Διατη
ρείται η συμμετοχή εκπροσώπων του επιστημονικού προ
σωπικού των νοσοκομείων και του υπόλοιπου προσωπικού
οριζόμενη όπως και εις τον προηγούμενο νόμο, περιορίζεται
δε η συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκη
σης σε ένα μέλος, τα δε οριζόμενα από τον Υπουργό μέλη
αυξάνονται κατά ένα και τα διοικητικά συμβούλια όλων των
νοσοκομείων έχουν έτσι την εξ επτά μελών,σύνθεση, ανε
ξάρτητα από τη δύναμη σε κλίνες των νοσοκομείων. Ση
μειώνεται ότι σε αρκετά από αυτό αποδείχθηκε ότιο υπέρ
των 300 κλινών αριθμός ήταν πλασματικός, ουδέποτε ανά
πτυξαν ή λειτούργησαν αριθμό κλινών πέραν των 300 και
η σύνθεση των συμβουλίων από εννέα μέλη ήταν μια άνευ
λόγου υπερβολή. Διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στις
γενικές, περί μελών του διοικητικού συμβουλίου, διατάξεις,
η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου Ή
Ελπίς' και ταυτίζεται στο πρόσωπο του προέδρου του η
ιδιότητα του εκπροσώπουτης τοπικής αυτοδιοίκησης. Η θη
τεία των μελών είναι πλέον 2ετής, ο πρόεδρός και ο
αντιπρόεδρος ορίζονται από τον Υπουργό, όπως και με τον
προϋπάρχοντο νόμο, επιτρέπεται δε στο εξής ο διορισμός
προέδρων και αντιπροέδρων και ιατρών οποιοσδήποτε ερ
γασιακής σχέσεως κα; ελευθέρων επαγγελμαπών. Καθιε
ρώνεται για πρώτη φορά ο γενικός διειΛυντής στα νοσο
κομεία, υπάλληλος καριέρας με ειδικά προσόντα και μόρ
φωση ή πείρα, κατάλληλη για τα νοσηλευπκά ιδρύματα, ο
οποίος αναλαμβάνει πς ευθύνες του φυσικού προϊσταμένου
των υπηρεσιών, αντί του προέδρου, που προέβλεπε ο
προηγούμενος νόμος κα που σε περίπτωση ιατρού-προέ
δρου αυτός βρίσκεται σε αδυναμία καταλλήλου χειρισμού
των ευθυνών του στα μεγάλα οικονομικά κα διοικητικά
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ενός ανθρωποκεντρ»ου οργανισμού, που είναι το
νοσοκομείο, και στο οποίο η καθαρως δύναμη της ιατρικής
υπηρεσίας. της οποίας θα ήταν ενδεχομένως γνώστης των
θεμάτων, είναι η μειοψηφία Ανάλογη διάταξη με την πα
ρούσα περί Γενικών Διευθυντών υπήρχε και στον προηγού
μενο ν. 1397/1983, με τις περί συντονιστών προβλέψεις, οι
οποίες όμως ουδέποτε εφαρμόσθηκαν και τα νοσοκομεία
πορέμειναν υπό την ευθύνη του ιατρού-προέδρου και προϊσχαμένου των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ταυτότητα ιδιο
τήτων που αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων αποτυχημένη
γβ τις ουσιαστικές ανάγκες των νοσοκομείων αλλά κα
αντίθετη προς τις δημοκρατικές διαδικασίες, όταν η απο
φασιστική και εκτελεστική αρμοδιότητα ασκούνται από ένα
υονο πρόσωπο και μάλιστα με καθόλου γνώσεις στη συ
γκρότηση. οργάνωση και λειτουργία μιας μεγάλης οικονο
μικής μονάδας παραγωγής υπηρεσιών, που είναι το νοοοκομείο.
'Αρθρο 56
Δομή και Οργάνωση Νοσοκομείων
Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού αλλάζουν οι διατάξεις
των πέντε παραγράφων του άρθρου 10 του ν.1397/1983,

οι οποίες καταργουνται, και προστίθενται δύο νέες παρά
γραφοι διατάξεων.
Σας τροποποιούμενες διατάξεις, στην παρ. 1, αντικαθί
σταται η πρόταση για την έκδοση, αναμόρφωση, τροπο
ποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων του ΠΕ.Σ.Υ., που
δεν λειτούργησε έως σήμερα, από την ιδρυθησόμενη Διεύ
θυνση Υπηρεσιών Υγείας της περιφέρειας για τα νοσοκομεία
της περιφέρειας ή κατευθείαν από τους συναρμόδιους Υ
πουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην παράγραφο 2 προστίθεται και νέα υπηρεσία στα
νοσοκομεία: η Τεχνική. Αυτή η έλλειψη προκάλεσε στα
νοσοκομεία υποβόθμιση της μλικοτεχνικής τους υποδομής
και εγκατάλειψη του κτιριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού
έως αχρηστεύσεως. θα είναι σημαντική η ύπαρξη αυτής
της υπηρεσίας για την άρπα και επαρκή στήριξη της ιατρικής
και νοσηλευτικής υπηρεσίας. Οι παρ. 3 και 4 προσαρμόζονται
κατάλληλα, ενώ για την έκδοση πλαισίου οργάνωσης των
νοσοκομείων απαιτείται απευθείας πρόταση των συναρμόδιων υπουργών για την έκδοση του προεδρικού διατάγμα
τος. Ομοίως, στη σύνταξη πλαισίου εσωτερικών κανονισμών
αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των υπηρεσιών των νοσοκο
μείων. απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας. Βάσει
αυτού θα εκ δοθούν οι ενιαίοι εσωτερικοί κανονισμοί των
νοσοκομείων, οι οποίοι εκδίδονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Εργασίας, όπως ορίζει η
παρ. 6, ενώ με την παράγραφο 7 γίνεται μια πραγματικά
αναγκαία εξισορρόπηση και αποκέντρωση στο νοσοκομειακό
σύστημα της Χώρας: έχει παρατηρηθεί μία υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών σπς μεγαλουπόλεις και μία αντίστοιχη μετα
κίνηση πολιτών από την περιφέρεια προς το κέντρο για τη
ληψη υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και μία γιγάντωση
ορισμένων υπηρεσιών νοσοκομείων του κέντρου, εν σχέσει
με επαρχιακά νοσοκομεία που τις στερούνται παντελώς.
Αλλού πάλι, για επιδημιολογικούς. κοινωνικούς, εκπαιδευτι
κούς, εποχιακούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς λόγους,
αλλά και για λόγους υλικοτεχνικής υποδομής και στελεχιακης πληρότητας, απαιτούνται ενέργειες καλύψεως και ισορρόπου αντιμετωπίσεως των αναγκών. Με τις διατάξεις της
7ης αυτής παραγράφου, παρέχεται η δυνατότητα αυτής της
ορθολογικής ανακατανομής, με κριτήριο την περιφερειοποίηση των υπηρεσιών και την ορθολογική κάλυψη των
αναγκών.

Άρθρο 57
Οργάνωση Νοσοκομειακού Φαρμακείου
Με την προ τείνομενη διάταξη επιδιώκεται να καταστεί
υποχρεωτική η τήρηση φαρμακείου από τα νοσοκομεία κα
πς μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, διότι η ύπαρξή τους σε αυτά
είναι αναγκαία για τη οωστή λειτουργία. Άλλωστε, οε όλα
τα νοσοκομεία λειτουργούν φαρμακεία σήμερα και από τους
οργανισμούς τους προβλέπονται και θέσεις προσωπικού για
τη στελέχωσή τους. Ωστόσο, όμως, δεν υπάρχει διάταξη
που να υποχρεώνει τη σύσταση φαρμακείου. Η πρόβλεψη
της διάταξης της παρ. 6, του άρθρου 13 του ν.δ.96/1973,
καθιστά δυνητική και όχι υποχρεωτική τη σύσταση φαρμα
κείου1 στα νοσηλευτικά ιδρύματα και πς ιδιωτικές κλινικές
15C κλινών και άνω. Εξάλλου, στη διάρθρωση των νοσο
κομείων έχει προβλεφθεί φαρμακευτικό τμήμα, χωρίς να
ρυθμίζεται πποτε σχετικά με πς αρμοδιότητες του και πς
λειτουργίες του. Έτσι, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για
τη θέσπιση υποχρέωσης της σύστασης φαρμακείου στα
νοσοκομεία και πς μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και τον κα
θορισμό προδιαγραφών και όρων λειτουργίας τους. Η σε
σωστές βάσεις οργάνωση του νοσοκομειακού φαρμακείου
και η εισαγωγή με το προβλεπόμενο π.δ/γμα του συστή
ματος εξατομικευμένης δόσης στον ασθενή, θα επιφέρει
σημαντικές βελτιώσεις στην επιστημονική αντιμετώπιση από
πλευράς φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς, αλλά και
τεράστια οικονομικά οφέλη που υπολογίζονται για την ελ
ληνική πραγματικότητα στο ποσό των δέκα (10) δις δρχ.
ετησίως.
Άρθρο 58
Διόρθωση Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων
Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού κρίθηκε σκόπιμη η
τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.1397/1983 και η προ
σαρμογή του σπς πραγματικές ανάγκες οργανώσεως της
ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων. Στη διάταξη της παρ
1, που καταργεί την προϋπάρχουσα του άρθρου 11 του
ν.1397, προστίθεται ο τομέας της επείγουσας ιατρικής και
ο φαρμακευτικός τομέας. Στη διάταξη της παρ. 2 καταργείται το πλαφόν των 300 κλινών που είχε τεθεί στην
αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 11 του ν.1397/1983, η
οποία καταργείται, και ο αριθμός κλινών του κάθε τομέα
είναι ευθύνη καθορισμού της Διοικήσεως του νοσοκομείου
κατά πς εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες. Η παρ. 3 είναι
ακριβής επανάληψη της ίδιας παραγράφου του άρθρου 11
του ν.1397/1983. Η παρ. 4 είναι νέα διάταξη που επιτρέπει,
με απόφαση του Δ.Σ. και υπό προϋποθέσεις, να παρέχεται
επιστημονική αυτοτέλεια σε τμήματα του νοσοκομείου, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες υπηρεσίες νοσηλείας και
περίθαλψης των ασθενών. Με την παρ. 5 προβλέπετα όπ
στην εκλογή του Τομέα πλέον συμμετέχουν και οι ειδικευό
μενοι ιατροί οι οποίοι σήμερα δεν συμμετέχουν, ενώ ο
Διευθυντής του Τομέα πλέον είναι υπέυθυνος για την ε
φαρμογή και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
σύμφωνα με πς διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του νόμου
αυτού. Με πς διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού,
κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία του διακεκριμένου συγκροτή
ματος εξωτερικών ασθενών σε αντιδιαστολή με πς υπηρε
σίες που παρέχονται στους εσωτερικούς - ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, δεδομένου όπ ο αριθμός των περιστα
τικών που διακινούνται εκεί είναι σημαντικός και πολλαπλά
σιος των εισερχομένων προς νοσηλεία ασθενών. Στο συ
γκρότημα γίνεται η πρώτη επαφή του ασθενούς με το
νοσοκομείο και η αναγνώριση της πραγματικής του ανάγκης
για εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή φροντίδα. Τρεις
κατηγορίες ασθενών προσέρχονται: τα επείγοντα περιστα
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τικά, nou πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με μεγάλη
πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο, τα τακτικά περι
στατικά, που ελάχιστα από αστό θα οδηγηθούν προς εισα
γωγή, και τα περιστατικά που έχουν ανάγκη βραχείας νο
σηλείας πριν αποφασισθεΐ η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο
ή η επάνοδός τους στο σπίτι, ή που πρέπει να τύχουν
κάποιας ιε_ρικής ή νοσηλευτικής φροντίδας, πριν επανέλθουν στο σπίτε Η κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία του
συγκροτήματος θα αποτελέσει την ασφαλιστική δικλείδα
αντικειμενικού διαχωρισμού των περιστατικών κατά τις πρα
γματικές ανάγκες αυτών, από τη γενικότερη νοσοκομειακή
φροντίδα Το συγκρότημα θα είναι ο ρυθμιστικός σταθμός
διακίνησης των περιστατικών σε κάθε νοσοκομείο, η δε
ορθολογική λειτουργία του είναι αποφασιστική για την κα
τάλληλη εξυπηρέτηση των ασθενών και την απόδοση των
υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Λόγω της σπουδαιότητας του ρόλου, πρέπει να είναι
αυτόνομο διοικητικώς, να συνεργάζεται και να μη διοικείται
από τους τομείς, όπως συμβαίνει σήμερα με τα εξωτερικά
ιατρεία, εάν δε η κτιριακή και η λειτουργική του δομή το
επιτρέπει, το συγκρότημα εξωτερικών ασθενών πρέπει να
ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από το λοιπό νοσοκομείο, λει
τουργικά και οικονομικά, για να μπορέσει να διαδραματίσει
με επιτυχία τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει. Με τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, προβλέπεται η έκδοση
υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα του συγκροτή
ματος εξωτερικών ασθενών.
Με την παρ. 7 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής από
φασης που κανονίζει τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής
οδοντιατρικών πράξεων.
Αρθρο 59
Σύσταση και λειτουργία μονάδων
τεχνητής γονιμοποίησης
Με το άρθρο αυτό εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίσει με
π.δ/γμα τον τρόπο συστάσεως και λειτουργίας των ως άνω
μονάδων, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντι
λήψεις, και να προσδιορίσει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με
τη νομική, ηθική, δεοντολογική και οικονομική πλευρά του
θέματος αυτού, με πρόθεση να καλυφθεί το τεράστιο κενό
της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης. Η σύσταση και οι
προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων αυτών είναι απα
ραίτητη, αφού στη Χώρα μας υπάρχουν περίπου 300.000
άτεκνες οικογένειες. Για την έκδοση του π.δ/γματος θα
απαιτηθεί και η πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης.
Αρθρο 60
Επιστημονική Επιτροπή
Κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 12 του
ν.1397/1983 περί Επιστημονικής Επιτροπής των νοσοκο
μείων, γισ να συγκροτηθεί και να λειτουργεί αυτή κατά τον
πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Καθορίζεται η σύνθεση αυτής
και ο; αρμοδιότητές της, που είναι κυρίως γνωμοδοτικές,
σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και συντονιστικού
έργου στην εκπαίδευση των ιατρών. Προβλέπεται έκδοση
υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των υποχρεώσεων
και καθηκόντων των μελών της, καθώς και του τρόπου
λειτουργίας της. Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό δραστηριο
ποιείται η Επιστημονική Επιτροπή και συμμετέχει ενεργά
για τον καλύτερο συντονισμό της ιατρικής υπηρεσίας των
νοσοκομείων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ια
τρών.

'Αρθρο 61
Εθνικό Συμβούλιο Ηθικής των Επιστημών Υγείας
Σήμερα, με την πολυπλοκότητα των ιατρικών τιράξεω
και την ανάπτυξη διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεω
της ιατρικής επιστήμης, αναφύονται συνεχώς ζητήματα η
θικής και δεοντολογίας, τα οποία είναι δύσκολο να επιλυ
θούν λόγω ελλείψεως κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η σύσταση στο Υπ. Υ.Π.ΚΆ
συμβουλίου με επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Ηθικής .και Δεο
ντολογίας '. Σκοπός του συμβουλίου αυτού, σύμφωνα μι
την παρ. 2 του άρθρου, είναι η χάραξη της πολιτικής τοι
Υ.Υ.Π.ΚΑ. σε θέματα ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, r
γνωμοδότηση οε δευτεροβάθμιο επίτροπο των διαφωνιώι
που προκύπτουν και, κατά δεύτερο λόγο, η δημιουργίε
Κέντρου ιατρικής Ηθικής, που θα εγκατασταθεί σε κεντρικό
νοσοκομείο των Αθηνών. Το κέντρο ιατρικής ηθικής θε
συλλέγει βιβλιογραφικά και άλλα δεδομένα, δημιουργώντας
προς τούτο ειδική βιβλιοθήκη και, ταυτόχρονα, θα οργάνωνε:
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα επαγγέλματα υ
γείας. Με το κέντρο ιατρικής ηθικής οντ πληρώνεται το κενό
που υπάρχει στη Χώρα μας συγκριτικά με τις δραστηριό
τητες των χωρών της Ε.Ο.Κ. Με την παρ. 3 του άρθρου
αυτού, προβλέπεται η συγκρότηση του συμβουλίου, με α
πόφαση του Υπουργού Υ.Π.Κ.Α., στην οποία θα ορίζονται
και τα της λειτουργίας και οργανώσεως του συμβουλίου
αυτού.
Με την παρ. 4 προβλέπεται η σύσταση στα νοσοκομεία
ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και ιδιωτικές κλινικές τοπικών επιτροπών
ηθικής των επιστημών υγείας, με έργο της τη γνωμοδότηση
επί αντίστοιχων θεμάτων, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
Με τις παρ. 5 και 6, ρυθμίζονται θέματα των τοπικών
επιτροπών και καλυψεως τυχόν λειτουργικών εξόδων που
θα προκόψουν για το κέντρο ιατρικής ηθικής.
Αρθρο 62
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
Με το άρθρο αυτό και με την πρόβλεψη εκδόσεως
προεδρικού διατάγματος και μετά γνώμη του Πανελληνίου
Ιατρικού Σιιλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο
σπονδίας. καθιερώνεται κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, με
τον οποίο θα ρυθμίζονται υποχρεωτικώς οι κανόνες δεο
ντολογίας, που πρέπει να διέπουν το ιατρικό λειτούργημα
και τις σχέσεις των λειτουργών της υγείας με τους ασθενείς
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 63
Εργασιακές Σχέσεις Γιατρών
Με το άρθρο αυτό θεσμοθετούνται νέες εργασιακές σχέ
σεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων ν.π.δ.δ.,
πλην των νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα:
1.
Με την παράγραφο αυτή εφεξής οι θέσεις του ιατρικού
προσωπικού θα συνιστώνται ως θέσεις ιατρών πλήρους και
αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι,
σε συνδυασμό με το άρθρο 71 "Ελεύθερη Επιλογή Εργα
σιακών Σχέσεων", η εργασιακή σχέση, πλέον, δε θα καθο
ρίζεται από το κράτος αλλά από την ελεύθερη βούληση
του ιατρού, ο οποίος θα καταλαμβάνει τη θέση και θα
επιλέγει την εργασιακή του σχέση.
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2. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι οι ιατροί πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετουν σήμερα στον
κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. παραμένουν μόνιμοι δημόσιοι λειτουρ
γοί. Επίσης, οι ιατροί οι οποίοι έχουν κριθεί επιτυχώς να
καταλάβουν θέση, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε προκηρυχθείσες θέσεις
με τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν.1397/1983 και δεν
έχουν ακόμη διοριστεί θα είναι και αυτοί μόνιμοι δημόσιοι
λειτουργοί
3. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι όλοι οι ιατροί που
υπηρετούν σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ως πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, απαγορεύεται να
ασκούν την ιατρική είτε ως ελεύθερο επάγγελμα είτε με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν του χώρου του νοσοκο
μείου. ή να ασκούν άλλο επάγγελμα πλην του ιατρικού. Η
συγγραφική, καλλιτεχνική ή διαδακτική απασχόληση επιτρέ
πεται. Απαγορεύεται, επίσης, οι ιατροί της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου του νόμου αυτού, να είναι ιδιοκτήτες
ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευτικής επιχείρησης ή να μετέ
χουν σε εταιρείες με αντικείμενο την ιατρική ή το φάρμακο.
4. ζτην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά στους ιατρούς
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που θα διορίζο
νται για πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. και σε οποιαδήποτε θέση,
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι ιατροί αυτοί
δεν θα είναι πλέον μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί, αλλά θα
ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία, ισχύουν δε και
γι αυτούς οι απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
αυτού.
5. Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά στους ιατρούς
μερικής απασχόλησης που θα διορίζονται μετά τη δημο
σίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι, επίσης, δε θα είναι
μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί αλλά θα ασκούν δημόσιο λει
τούργημα επί θητεία με δικαίωμα διατηρήσεως ιδιωτικού
ιατρείου ή ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της
ιατρικής.
Οι μεταβολές αυτές που προβλέπουν οι παρ. 4 και 5 στις
εργασιακές σχέσεις των ιατρών, κρίθηκαν αναγκαίες, γιατί
αφ' ενός μεν καταργείται ο δημοσιοϋπαλληλικός εφησυχα
σμός των ιατρών, αφ' ετέρου προσφέρεται η δυνατότητα
σε πάρα πολλούς ιατρούς, εξαίρετους επιστήμονες, να
συνεργάζονται με τα κρατικά νοσοκομεία, να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους και, βεβαίως, η Πολιτεία να μπορέσει
να καλύψει τα κενά, κυρίως στην επαρχία, με άξιους ιατρούς
οι οποίοι ασκούν σήμερα το ελεύθερο επάγγελμα. Με τη
θεσμοθέτηση της μερικής απασχόλησης, πιστεύεται ότι θα
εκλειψει το παράδοξο φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως
στα μεγάλα επαρχιακά κέντρα, αλλά και στα μικρότερα, σε
μερικές δε περιπτώσεις ακόμη και στην Αθήνα, να υπάρχουν
ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ασκούντες την ιατρική ως
ελεύθερο επάγγελμα, ενώ το κρατικό νοσοκομείο της ίδιας
πόλης να μη δύναται να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες
λόγω ελλείψεως κατάλληλου ιατρικού προσωπικού. Η μερική
απασχόληση θα δράσει ως ισχυρό κίνητρο προσέλευσης
ιατρών στα κρατικά νοσοκομεία.
6. Στην παρ. 6 θεσμοθετείται και ο θεσμός των συμβούλων
γιατρών. Έχει παρατηρηθεί η έλλειψη διαφόρων ειδικοτή
των, π.χ. αναισθησιολόγων, καρδιοχειρουργών, παθολογοα
νατόμων, κυτταρολόγων, ογκολόγων, χημειοθεραπευτών
κ.λπ. στα κρατικά νοσομεία. που οφείλεται είτε στην άρνηση
των ιατρών να προσφέρουν σήμερα τις υπηρεσίες τους με
μονοσήμαντη εργασιακή σχέση (όπως είναι η πλήρης και
αποκλειστική απασχόληση), είτε στο ότι υπάρχουν λίγοι
ιατροί στις παραπάνω ειδικότητες. Πιστεύεται, λοιπόν, ότι
με την καθιέρωση του θεσμού των συμβούλων γιατρών θα
υπάρξει επιπρόσθετό κίνητρο προσέλευσης των ιατρών
αυτών στα κρατικά νοσοκομεία, οι οποίοι θα συνάπτουν
ειδική σύμβαση με τα δ.σ. των νοσοκομείων. Ο αριθμός των

συμβουλών δεν μπορεί vc είναι μεγαλύτερος των 2 ανά
ειδικότητα, τα δε δ.σ. των νοσοκομείων θα εκτιμούν τις
ανσνκες για τη συναφή ειδικών συμβάσεων με συμβούλους
ιατρούς. Οι θέσεις των συμβούλων ιατρών θα είναι επιπλέον
των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, επομένως δε θα
είναι μόνιμοι και θα υφιστανται για όσο χρόνο υπάρχουν οι
ανάγκες στο νοσοκομείο.
7.
Με τη διάταξη αυτής της παραγράφου απαγορεύεται
στους ιατρούς Ε.Σ.Υ. ανεξάρτητα από την εργασιακή τους
σχέση να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλιικών ή φαρμακευτικών
επιχειρήσεων ή να μετέχουν σε όμοιες εταιρείες.
Στις παρ. 8. και 9 προβλέπονται διατάξεις που ρυθμίζουν
την εργασιακή σχέση ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. που ταυ
τόχρονα είναι και μέλη Δ.Ε.Π. των ιατρικών τμημάτων. Μέχρι
σήμερα επικρατούσε το παράδοξο γεγονός της κατοχής
δύο θέσεων, από ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. Έτσι ενώ υπηρετού
σαν ταυτόχρονα και στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., δεν είχαν
τις ίδιες υποχρεώσεις με τους λοιπούς νοσοκομειακούς
ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα απολάμβαναν, όλες τις ευνοϊκές
ρυθμίσεις των μελών Δ.Ε.Π. των ιατρικών τμημάτων. Με τις
προτεινόμενες διατάξεις αίρεται η εξόφθαλμη αυτή ανισό
τητα, δίνεται το δικαίωμα επιλογής μιας εκ των δύο θέσεων
υποχρεωτικά.
Άρθρο 64
Κλάδος Γιατρών ΕΣΥ
1. Με την παράγραφο αυτή, προβλέπεται ότι οι θέσεις
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί με κοινές
υπουργικές αποφάσεις, μπορεί να τροποποιούνται στο πλαί
σιο της μεταβολής των οργανισμών των νοσοκομείων, με
κοινές υπουργικές αποφάσεις. Για το ιατρικό προσωπικό
που υπηρετεί σε θέσεις που τυχόν καταργούνται, προβλέπεται η τοποθέτησή του σε αντίστοιχα τμήματα άλλων
νοσοκομείων, στην ίδια ή άλλη υγειονομική περιφέρεια. Σε
περίπτωση, επίσης, που υπάρχουν πλεονάζοντες ιατροί σε
προσωποπαγή θέση, είναι δυνατόν να τοποθετούνται αυτοί
σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη
του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ.2 του άρθρου 29 του
ν. 1579/1985.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία αφού παρατηρείται.
κυρίως μέσα στην Αττική, να υπάρχουν νομαρχιακά ή πε
ριφερειακά νοσοκομεία στα οποία ο αριθμός των υπηρετούντων ιατρών να είναι από 20% έως 100% μεγαλύτερος
του απαραίτητου, σε αναλογία 1 ειδικευμένος ιατρός ανά
2 ή 3 κλίνες, ενώ σε άλλα νοσοκομεία οι ιατροί είναι
ελάχιστοι και δεν επαρκούν ούτε για τις ανάγκες της
εφημερίας.
2. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δαπάνες της
μισθοδοσίας των ιατρών που διορίζονται στον κλάδο για
τρών Ε.Σ.Υ., βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του κάθε νοσοκομείου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των κέ
ντρων υγείας, όμως, εφ' όσον διοικητικά θα ανήκουν πλέον
στη διεύθυνση υγείας, βαρύνουν τον προϋπολογισμό της
οικείας νομαρχίας από 1/1/1993.
3. Με την παρ. 3 προβλέπεται, τόσο για τους ιατρούς
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όσο και για τους
της μερικής απασχόλησης, η διαβάθμιση των θέσεων που
κατέχουν, σε θέσεις διευθυντών, επιμελητών Α',Β' και προκειμένου περί οδοντιάτρων, σε θέσεις επιμελητών Γ. Πα
ραμένει, δηλαδή, η ιεραρχία ως έχει και σήμερα.
4. Στην παρ. 4 διευκρινίζεται ότι στα νοσοκομεία ν.π.δ.δ.,
(πλην των Ενόπλων Δυνάμεων), οι ιατροί θα υπηρετούν με
εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
ή μερικής απασχόλησης ή ως σύμβουλοι ιατροί Διευκρινί
ζεται, επίσης, ότι οι σύμβουλοι ιατροί δεν υποβάλλονται στη
διαδικασία κρίσεως και επιλογής στα πρωτοβάθμια συμβού

λια. Η διαδικασία πρόσληψης των συμβούλων θα κοθορισθει
με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ
νησης , Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Αρθρο 65
Προσόντα γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο αυτά καθορίζονται το τυπικά προσόντα των
κηρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., προκειμένου να κριθούν και να
διορισθούν σε αντίστοιχες θέσεις. Στην παρ. 1. εδαφ. α
και ε, εναρμονίζεται η νομοθεσία μας με το Κοινοτικά Δίκαιο.
Οι ιατροί που έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορούν να διορίζο
νται στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. Βασική υποχρέωση των
ιατρών αυτών είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι
λεπτομέρειες για τη διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής
γλώσσας ορίζονται απά τον Υπουργό Υ.Υ.Π.ΚΆ. Βεβαίως,
απαιτείται η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ο τίτλος
ειδικότητας αντίστοιχος με τη θέση και ηλικία σύμφωνα με
τις διακρίσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
αυτού. Στην παρ. 2, καθορίζονται τα όρια ηλικίας και ο
χρόνος άσκησης της ειδικότητας που απαιτείται για την
κατάληψη θέσεως σε όλες τις βαθμίδες του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. ή οδοντογιατρών. Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 όρια
ηλικίας, ισχύουν για τον πρώτο διορισμό σε θέση του
Κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Στην παρ. 3 προβλέπεται διάταξη
σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης
της ιατρικής ειδικότητας σε νοσοκομεία και επίσημα Κέντρα
της αλλοδαπής, εφόσον έχει προηγηθεί αναγνώριση του
τίτλου ειδικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας. Επίσης, προβλέπεται έκδοση απόφασης του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., με την οποία καθορίζονται
τα νοσοκομείο και τα επιστημονικά κέντρα της αλλοδαπής,
των οποίων αναγνωρίζεται ο τίτλος ειδικότητας. Επιπλέον,
αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης της ειδικότητας σε ια
τρούς που συγκεντρώνουν ης προϋποθέσεις κτήσης τίτλου
και αποκτούν τον τίτλο, σύμφωνα με ης διατάξεις του ν.δ.
546/1970.
Άρθρο 66
Πρωτοβάθμια συμβούλια κρίσεως και επιλογής
Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού
Με το άρθρο αυτό, τα Πρωτοβάθμια συμβούλια κρίσεως
και επιλογής του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού
έχουν πλέον ως έδρα το νοσηλευτικά ιδρύματα και θα
καθορισθούν με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρήθηκε αναγκαία η κατάρ
γηση των πρωτοβαθμίων συμβουλίων του άρθρου 6 του
ν.1278/1982, που λειτουργούσαν έως σήμερα, καθώς και
του άρθρου 44 του ν.1759/1988, τα οποία επί 3ετίο παρέμεινον ανενεργή. Η κατάργησή τους κρίθηκε αναγκαία για
τους πιο κάτω λόγους:
α) Τα Συμβούλια αυτά είχαν μεγάλες καθυστερήσεις στην
κρίση και επιλογή των ιατρών και μεγάλες γραφειοκρατικές
και πολιτικές παρεμβάσεις.
β) Οι ιατροί, κατά κανόνα, εκρίνοντο από συναδέλφους
τους μεν, αλλα σχεδόν πάντοτε δεν είχαν προσωπική άποψη
για τους υπο κρίση ιατρούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά αδικίες. Με το άοθρο αυτό, οι ιατροί θα
κρίνονται πλέον στο φυσικό τους περιβάλλον, που είναι το
νοσοκομείο στο οποίο θα εργάζονται και βεβαίως, σε συν
δυασμό με το κριτήριο της συνέντευξης,που αναφέρεται σε
άλλο άρθοο. θα υπάρχει προσωπική άποψη για τον κάθε
κρινόμενο υποψήφιο. Συγκεκριμένα, στα συμβούλια συμμε

τέχουν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, ο
πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου, που
είναι υποχρεωτικά ιατρός, και εφόσον δεν είναι ιατρός,
κάποιος άλλος ιατρός μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου
Συμμετέχει, επίσης, ένας ιατρός που προτείνει ο ιατρικός
σύλλογος της περιοχής, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του
νοσοκομείου, ένας διευθυντής της ίδιας ή συγγενικής ειδι
κότητας του νοσοκομείου στο οποίο γίνεται η κρίση και,
τέλος, ο διευθυντής της διεύθυνσης υγιεινής της περιοχής
στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο. Στην παρ. 3 προβλέπετοι οι εκπρόσωποι που ορίζουν τους κριτές, να τους
ορίζουν εντός 15 ημερών από την αποστολή σχετικής
πρόσκλησης από τον Υπουργό, άλλως αυτοί θα ορίζονται
από τον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων. Στην παρ.4 προβλέπεται όη η συγγένεια μέχρι και
4ου βαθμού με υποψήφιο, αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στο
συμβούλιο κρίσης. Στην παρ.5 προβλέπεται, μέχρι να συσταθούν και συγκροτηθούν τα νέα συμβούλια κρίσεως και
επιλογής, να εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα υπάρχο
ντα. Επίσης προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης
με την οποία θα ρυθμισθεί η εκκαθάριση των υποθέσεων
που εκκρεμούν. Σπς παρ. 6, 7, και 8 προβλέπο. ιοί διαδι
καστικά θέματα λειτουργίας των πρωτοβαθμίων συμβοιιλίων
κρίσεως.
Άρθρο 67
Δευτεροβάθμια συμβούλια επιλογής
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, συνιστώνται 7 δευτε
ροβάθμια συμβούλια επιλογής των οποίων καθορίζεται και
η έδρα ενώ με την απόφαση συστάσεως καθορίζεται και η
περιοχή αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας κάθε δευτεροβαθ
μίου συμβουλίου. Κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση επτά (7)
δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιλογής λόγω των πολλαπλών
εκκρεμουοών ενστάσεων αφενός, αφετέρου για να εκδικάζονται ταχύτατα οι πιθανές νέες ενστάσεις - Στην παρ.2,
ορίζεται η σύνθεση των δευτεροβαθμίων συμβουλίων επι
λογής του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και η
διαδικασία ορισμού του εισηγητή από το Δ.Σ. του Πανελ
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου. - Στην παρ. 3. προβλέπεται ο
τρόπος υποβολής ενστάοεως και για πρώτη φορά, η υπο
βολή ενστάσεως κατά της πρωτοβάθμιας κρίσης αναστέλλει
τη διαδικασία διορισμού του επιλεγέντος σε πρώτο βαθμό
υποψηφίου. Προβλέπεται όη εντός 2 μηνών από την ημε
ρομηνία υποβολής της τελευταίας ενστάσεως. το δευτερο
βάθμιο συμβούλιο υποχρεούται να έχει συνεδριάσει. Η διά
ταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη σε συνδυασμό με την ύπαρξη
7 δευτεροβαθμίων συμβουλίων, γιαή επισπεύδεται ο χρόνος
εκδικασεως των ενστάσεων. Η αναστολή διορισμού του σε
πρώτο βαθμό επιλεγέντος, εφ όσον υπάρχει ένσταση, αίρει
όλα τα διαδικαστικά, τυπικά, νομικά και κοινωνικά προβλή
ματα που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν σε τέτοιο
βαθμό, ώστε αναγκαστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις
να ψηφίζουν συνεχώς νέες διατάξεις. Σης παρ. 4, 5, 6, 7
και 8 προβλέπονται διαδικαστικά θέματα λειτουργίας των
δευτεροβαθμίων συμβουλίων.
Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις γιο ης ενστάσεις που εκκρεμούν
για τους γιατρούς και οδοντογιατρούς
του Κλάδου Ε.Σ.Υ.
Με την παρ. 1, στην περίπτωση ία) προβλέπεται όη αν
ακυρωθεί ο διορισυός ιατρού, με διοικητική πράξη ή δικα
στική απόφαση, σε άλλη η ανώτερη θέση του Κλάδου, τότε
ο ιατρός αυτός επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του
αν αυτή είναι κενή Αν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή έχει

19

προκηρυχθεί επανέρχεται σε ομοιόβαθμη κενή θέση στην
Ιδια υγειονομική περιφέρεια. Η διάταξη αυτή είναι τροπο
ποίηση παλαιός διατάξεως και η αναγκαιότητα ψήφισής της
προκύπτει από το γεγονός της μεγάλης, κατά το παρελθόν,
καθυστέρησης στην εκδίκαση των ενστάσεων σε δεύτερο
ρπθμ/S αφ ενός, αφ ετέρου στο ότι ήδη έχουν δημιουργηθει
συνταξιοδοτικές και άλλες υποχρεώσεις της πολιτείας έ
ναντι των ιατρών που ποοέμειναν επί 5 ή 6 χρόνια στον
κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., α οποίοι και δεν ευθύνονται για την
καθυστέρηση εκδίκασης των ενστάσεων.
Στην ίδια παράγραφο, περίπτωση (β), προβλέπεται ότι οι
ιατροί που υπηρετούν συνεχώς επί 6 μήνες κατά την έκδοση
απόφασης του δευτεροβαθμίου συμβουλίου κρίσης ή δικα
στικής απόφασης,σύμφωνα με την οποία χάνουν τη θέση,
επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη με αυτήν που χάνουν θέση,
στην ίδια υγειονομική περιφέρεια της Χώρας, σύμφωνα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση γίνεται με τη
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1579/1985 και, βεβαίως, για
το υπόλοιπο της θητείας τους. Είναι αυτονόητο ότι οι ιατροί
που δεν έχουν συμπληρώσει συνεχή υπηρεσία 6 μηνών,
εξέρχονται της υπηρεσίας τους. Η διάταξη αυτή, όπως και
η Ια είναι μεταβατική και αφορά τους ιατρούς που υπηρε
τούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Η παρ. 2 περίπτωση (α), ρυθμίζει περιπτώσεις ιατρών
κατά τις οποίες οι ιατροί κατέλαβαν θέση της οποίας η
προκήρυξη ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση για λόγους
νομιμότητας της πράξης προκήρυξης και μόνο γι' αυτούς.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες και είναι ευνόητο ότι
οι ιατροί που κατέλαβαν τη θέση, κατά T άλλα νομότυπα,
δεν έχουν καμία ευθύνη, αλλά και ούτε μπορούσαν να
γνωρίζουν την παράνομη προκήρυξη της θέσεως.
Στην παρ. 2 περίπτωση (β), τροποποιείται η παρ. 4 του
άρθρου 29 του ν. 1579/1985.
Στην παρ. 2 περίπτωση (γ), αποκλείονται προς διορισμό
ιατροί που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας, οι οποίοι
ενδεχομένως δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν μετά από από
φαση του δευτεροβαθμίου συμβουλίου επιλογής ή δικαστική
απόφαση.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι θέσεις που καταλαμβά
νονται από ιατρούς που τοποθετούνται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και 2 του άρθρου αυτού, καταργούνται εφόσον
αποχωρήσουν οι ιατροί που τις κατέχουν και εφόσον δεν
προύπήρχαν ως κενές.
Στην παρ.4 του άρθρου, προβλέπεται άτι ο διορισμός
ιατρών που δικαιώνονται σε διοικητικά εφετεία ή σε Δευ
τεροβάθμια Συμβούλια Κρίσης, αναδράμει από την ημερο
μηνία εκδόσεως της ακυρούμενης διοικητικής πράξης και ο
διαδρομών εκτός υπηρεσίας χρόνος προσμετράτοι για κάθε
περίπτωση συνταξιοδοτική και μισθολογική, πλην της απολήψεως διαφοράς αποδοχών αναδρομικά. Οι ιατροί αυτοί
υπηρετούν στη θέση για το υπόλοιπο της θητείας τους.
Στην παρ. 5, προβλέπεται η τύχη ιατρών που δικαιώνονται
ή χάνουν τη θέση τους, κατόπιν αποφάσεως των διοικητικών
δικαστηρίων ή των δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιλογής,
που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για ενστάσεις που εκκρεμούν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι ιατροί,
εάν μεν υπηρετούν στον Κλάδο Γιατρών Ε.Σ.Υ. προ της
δημοσιεύσεως του νόμου, διορίζονται στη νέα τους θέση
ως μόνιμοι δημόσιοι λειτουργού Εαν δε δεν υπηρετούν στον
Κλάδο Γιατρών Ε.Σ.Υ., διορίζονται ως μη μόνιμοι δημόσιοι
λειτουργοί ίσχυουσών των λοιπών διατάξεων περί θητείας
και περί ελεύθερης επιλογής εργασιακών σχέσεων.
Στην παρ.6, αναφέρεται ότι οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου ισχύουν και για τους οδοντογιατρούς.

Άρθρο 69
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων κλάδου Γ ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στην παρ. 1 του άρθου αυτού, προβλέπεται η διαδικασία
προκήρυξης των θέσεων του Κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. γ*α
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Η προκήρυξη των
θέσεων των νοσοκομείων των Νομών Αττικής και Θεσσα
λονίκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ για την υπόλοιπη
επικράτεια η προκήρυξη γίνεται από τα Δ.Σ. των νοσοκο
μείων, μετά από έγκριση που παρέχεται από τον Υπουργό
Υ.ΠΧΆ. Κατ' εξαίρεση, η προκήρυξη των θέσεων όλων των
κέντρων υγείας της Χώρας γίνεται από τις διευθύνσεις
υγείας στις οποίες υπάγονται τα κέντρα υγείας. Οποιοσ
δήποτε ιατρός μπορεί να υποβάλει αίτηση για να κριθεί για
περισσότερες της μιας θέσεις και κρίνεται από τα πρωτο
βάθμια συμβούλια κρίσεως και επιλογής ιατρικού και οδο
ντιατρικού προσωπικού.
Για την κρίση και αξιολόγηση των υποψήφιων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, λαμβόνονται
υπόψη τέσσερα (4) βασικά κριτήρια: α) Η ιατρική προϋπη
ρεσία που έχει διανυθεί από τον ιατρό, ποσσπκώς και
ποιοτικώς. β) Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική
δραστηριότητα γενικότερα, που είχε ο ιατρός, γ) Η εκπαι
δευτική δραστηριότητα τόσο ως εκπαιδευτής όσο και ως
εκπαιδευόμενος και δ) Η συνέντευξη που δίνουν όλοι οι
υποψήφιοι ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής. Είναι προ
φανές ότι καταργείται το κριτήριο της κοινωνικής προσφο
ράς και δράσης, με το οποίο καθιερώθηκε, κατά το παρελ
θόν, η αναξιοκρατία και η αντιεπιστημονική επιλογή των
ιατρών. Κανένας ιατρός με επιστημονικό κύρος δεν έχει
ανάγκη άλλων κριτηρίων πλην αμιγώς επιστημονικών.
Στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με την οποία θα καθορίζεται λεπτομερώς η
έννοια και το περιεχόμενο των κριτηρίων α, β, γ και δ,
όπως είναι π.χ. οι διάφοροι επιστημονικοί τίτλοι, οι δημο
σιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, οι ανακοινώσεις
σε επιστημονικά συνέδρια, ο χρόνος άσκησης της ειδικό
τητας, η μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ο χρόνος προϋπη
ρεσίας στα νοσοκομεία ή άλλες μονάδες περίθαλψης, ο
χρόνος προϋπηρεσίας στην ύπαιθρο, ο βαθμός πτυχίου, το
εκπαιδευτικό έργο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί
να συμπεριληφθεί στην έννοια των κριτηρίων που ορίζονται
στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Επίσης, στην ίδια απόφαση
θα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και αντικειμενοποιήσεως των κριτηρίων, για τη συγκριτική αξιολόγηση των
υποψηφίων, καθώς και το περιεχόμενο της συνέντευξης.
Με την αντικειμενοποίηση των κριτηρίων, θα αποφεύγονται
στο εξής αυθαίρετες εισηγήσεις, κρίσεις και επιλογές των
υποψηφίων που μερικές φορές ήταν σκανδαλώδεις, κάτι
που άλλωστε αποδεικνύεται από τη σωρεία των ενστάσεων
που υποβάλλονται στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιλογής.
Στην παρ. 5, προβλέπονται διαδικαστικά θέματα για την
κρίση και επιλογή και την κατάταξη των υποψηφίων με τη
σειρά αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δύο συνυποψήφιοι
έχουν ίδια προσόντα, προτάσσεται εκείνος που συντρέχει
λόγος συνυπηρέτησης συζύγου ή εκείνος που διαμένει στο
νομό που βρίσκεται το νοσοκομείο για 10 χρόνια τουλάχι
στον συνεχώς. Επίσης, προβλέπεται έκδοση υπουργικής
απόφασης κατά την οποία, όταν συντρέχει κώλυμα ή άρνηση
του πρώτου ή δευτέρου εττιτυχόντος για διορισμό, να δυ
νατοί να διορισθεί ο τρίτος στη σειρά αξιολόγησης. Με την
προηγούμενη διάταξη αποφεύγονται αρκετές περιπτώσεις
συνεχών επαναπροκηρύξεων.
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Επειδή μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις
κρίσεων όπου ο πρώτος ή ο δεύτερος επιτυχών έπρεπε
να έχει αποκλεισθεί από τα συμβούλια κρίσεως λόγω ελλείψεως τυπικών προσόντων, με αποτέλεσμα η κρίση να
επαναλαμβάνεται οσκόπως στο πρωτοβάθμιο ή στο δευτε
ροβάθμιο συί'θούλιο, προβλέπεται ο Υπουργός Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προχωρεί στο διορισμό
του αμέσως επόμενου ετητυχόντος.
Κώλυμα διορισμού έχουν οι ιατροί οι οποίοι δεν είναι
γραμμένοι στα μητρώα αρρένων ή, για γυναίκες, στα γενικά
μητρώα δημοτών, δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νόμιμη απαλλαγή, ή είναι
ανυπότακτοι ή καταδικασμένοι για λιποταξία, έχουν στερηθεί
των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση, ή έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, έγκλημα
κατά των ηθών, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία,
ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δω
ροδοκία, δόλια χρεωκοπία ή για εγκλήματα που ανάγονται
στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επίσης,
δε διορίζονται ιατροί που δεν είναι υγιείς. ‘Οσοι ιατροί δεν
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή
δεν έχουν νόμιμη απαλλαγή, δε μπορούν να διορισθούν.
Στην τελευταία περίπτωση, ο ιατρός μπορεί να συμμετάσχει
στην κρίση, αλλά θα διορισθεί, σε περίπτωση κατάληψης
της θέσεως, μετά την εκπλήρωση της υποχρεώσεως υπη
ρεσίας υπαίθρου. Ιατροί που δεν είναι γραμμένο στον
ιατρικό σύλλογο της περιοχής που πρόκειται να διοριστούν,
δε διορίζονται. Επίσης, ιατροί που τυχόν δεν έχουν εκπλη
ρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και υπηρετούν
στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., αποσπώνται σε κέντρα υγείας
ή νομαρχιακά νοσοκομεία, ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Με τις παρ. 6 και 7 προβλέπεται η έκδοση π.δ/γματος,
με το οποίο θα καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες υγείας
που παρεμποδίζουν το διορισμό των ιατρών, καθώς και οι
αρμόδιες επιτροπές για την πιστοποίηση της υγείας και
αρτιμελιας
Με την παρ. 8, προβλέπεται ότι τα απαιτούμενα προ
σόντα, σύμφωνα με πς κείμενες διατάξεις, πρέπα να συ
γκεντρώνονται από τους υποψηφίους μέχρι το χρόνο λήξης
της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, ενώ με την
παρ. 9 προβλέπεται η μη αποδοχή δικαιολογητικών μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την παρ. 10, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος
προκήρυξης των θέσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
από τους υποψηφίους, τα καθήκοντα των μελών των συμ
βουλίων και των εισηγητών τους και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην παρ. 11, προβλέπεται έκδοση π.δ/γματων με τα
οποία ορισμένες περιοχές χαρακτηρίζονται ως προβλημα
τικές και άγονες λόγω κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοι
νωνιακών και οικιστικών συνθηκών, που συνιστούν αποδε
δειγμένα αντικίνητρο για την κατάληψη θέσεων από ιατρικό
προσωπικό. Ο περιοχές αυτές διεικρίνονται σε Α και Β'
κατηγορίες και η διάκριση γίνεται με το ίδιο π.δ/γμα. οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής, μπορούν να εφαρμόζονται
και σε άγονες ειδικότητες ιατρών ή άλλους κλάδους προ
σωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των κέντρων
υγείας, κατά περιοχή.

κήρυξη κάθε πέντε (5) χρόνια των διευθυντικών θέσεων,
κάθε τέσσερα (4) χρόνια των επιμελητών. Κατά την επα
ναπροκήρυξη. έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ό
λα α ιατροί είτε υπηρετούν στον Κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είτε
εκτός αυτού. Ετσι, καταργείται η κλειστή συντεχνιακή επι
στημονική δομή που προέβλεπε ο ν. 1397/1983 και ανοίγουν
τα νοσηλευτικά ιδρύματα για όλους τους ιατρούς, αφού
τους δίνονται ίσες ευκαιρίες. Κάθε ιατρός μπορεί να υπη
ρετήσει στην ίδια ή άλλη ομοιόβαθμη θέση μέχρι τρεις (3)
θητείες. Προβλέπεται δηλαδή συνολικό υπηρεσία εννέα (9)
θητειών για όλους τους ιατρούς, ανά τρεις (3) σε κάθε
βαθμό. Κατ' εξαίρεση, για τους υπηρετούντες ιατρούς του
ΕΣΥ κατά τη δημοσίευση του νόμου, οι οποίοι είναι και
μόνιμοι δημόσια λειτουργοί, ο υπολογισμός των θητειών
στο βαθμό που υπηρετούν σήμερα, θα γίνει μετά την επα
ναπροκήρυξη των θέσεων. Εάν κατά την επαναπροκήρυξη
αυτή ο ιατρός που κατείχε τη θέση τυχόν τη χάσει, τότε
α ιατροί α οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί τοπο
θετούνται σε κενές ομοιϋβαθμες θέσεις άλλων νοσοκομείων
ή κέντρων υγείας ή τοποθετούνται ως υπεράριθμοι στον
ίδιο βαθμό.
Εάν ο ιατρός χάσει τη θέση του κατά την επαναπροκή
ρυξη και έχει διορισθεί μετά την ψήφιση του παρόντος
νόμου, ανεξαρτήτως αν είναι πλήρους ή μερικής απασχό
λησης, εξέρχεται της υπηρεσίας του. Η καθιέρωση της
θητείας και της συνεχούς επαναπροκήρυξης των θέσεων
έχει ως στόχο τη συνεχή άμιλλα και επιστημονική καταξίωση
των ιατρών, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αξιοκρατία.
Η παρ. 3 του άρθρου αυτού, αναφέρεται σε διαδικαστικά
θέματα για τους υπηρετούντες ιατρούς του Ε.Σ.Υ., κατά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού.
Στην παρ. 4. προβλέπεται η επαναπροκήρυξη όλων των
θέσεων στις οποίες υπηρετούν σήμερα οι ιατροί εντός
πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Στις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται διαδι
καστικά θέματα για τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης που υπηρετούν σήμερα, καθώς και για τους
ιατρούς που επιθυμούν να καταλάβουν άλλη ομοιόβαθμη
θέση.
Με την παρ. 7 γίνεται πρόβλεψη, ώστε η προκήρυξη
των θέσεων να γίνεται 4 μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως
της θητείας, ενώ ταυτόχρονα οι κατέχοντες τη θέση γιατροί
θα υπηρετούν αμειβόμενοι κανονικά μέχρι την ανανέωση
της θητείας τους ή την αντικατάστασή τους.
Με την παρ. 8, καταργείται το άρθρο 52 του ν.1759/
1988 το οποίο θεωρείται φωτογραφική διάταξη για συγκε
κριμένους μικροβιολόγους ιατρούς, όταν ψηφίστηκε ο νό
μος, το 1988, με τον οποίο μετατάχθηκαν ως κυτταρολόγοι
πλέον σε νέες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικά δημιουργηθείσες γι' αυτούς. Επίσης καταργείται η παρ. 5 του άρθρου
2 του νόμου 1579/1985 που αναφέρεται σε συναφές θέμα
της ειδικότητας της κυτταρολογίας.
Με την παρ. 9 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι αν
μία θέση που προκηρυχθεί δεν διεκδικηθεί από άλλους
υποψηφίους, ο ιατρός που κατείχε τη θέση μπορεί να
παραμείνει σε αυτή για περισσότερες από τρεις θητείες.

Αρθρο 70
θητεία των γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.,
Επαναπροκήρυξη των θέσεων

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η ελεύθερη επιλογή
εργασιακών σχέσεων εκ μέρους του ιατρού. Η εμπειρία έχει
αποδείξει ότι η μονοσήμαντη εργασιακή σχέση, η οποία δεν
έχει και την καθολική στήριξη των ιατρικών φορέων, δεν
αποτελεί πανάκεια για ένα σωστό σύστημα υγείας, όπως
σι/νέβαίνε μέχρι σήμερα. Οι εργασιακές σχέσεις δεν απο

Με το άρθρο αυτό, καθιερώνεται η θητεία των ιατρών
του Ε.Σ.Υ. Επίσης, στην παρ. 2 προβλέπεται η επαναπρο

Αρθρο 71
Ελεύθερη Επιλογή Εργασιακών Σχέσεων
Έξοδος από την υπηρεσία
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τελούν αατοσκοπο για τη λειτουργία ενός συστήματος ογείας, αποτελούν όμως το εργαλείο εκείνο με το οποίο θα
δοθούν έμμεσα κίνητρα στους ιατρούς, α® ονος να oicnbcv9ouv οτι είναι ελεύθεροι πολίτες κα οοτοι επιλέγουν την
εργασιακή τους σχέση, α® ετεοου να .ιαλυψθουν θέσεις
κενες, κυρίως στην επαρχία, όπου υπαοχουν αξιόλογοι
ιατροί ή να προσέλθουν με τη μεριχη απασχόληση αξιολογοι
επιστήμονες στα νοσοκομεία της Χώρας.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου αυτου, προβλεπεται το δι
καίωμα επιλογής των εργασιακών τους σχεσεων, για τους
υπηρετούντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να μείνουν ως
ιατροί αποκλειστικής απασχόλησης ή ως ιατροί μερικής
απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι εντός δύο ετών
από τη μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης, η θέση τους
επαναπροκηρύσσετοι.
2. Στην παρ. 2, προβλέπετε! το δικαίωμα επιλογής της
εργασιακής σχέσης για τους ιατρούς που θα θέλουν να
υπηρετήσουν το Ε.Σ.Υ., μετά την ψη>ΐΐση του νόμου αυτου.
Για να είναι, μάλιστα, διαφανής η κρίση και η επιλογή των
ιατρών αυτών, προβλέπεται ότι θα δηλώσουν το είδος της
εργασιακής τους σχέσης κατά την ημέρα του διορισμού
τους.
3. Στην παρ. 3, προβλέπεται ότι ο ιατρός που συμπλη
ρώνει το 65 έτος της ηλικίας, εξέρχεται της υπηρεσίας
ανεξαρτήτως από την ημερομηνία λήξεως της θητείας του.
4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,
εξαιρούνται οι ιατροί εκείνοι που παραμένουν στην υπηρεσία
κατέφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του
νόμου 1902/1990 οι οποίοι και αποχωρούν με τη συμπλή
ρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσιο; και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Η ρύθμιση συτή
κρίνεται αναγκαία προκειμένου ελάχιστοι ιατροί (περίπου 10
σήμερα), να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν με τις νέες
ρυθμίσεις του νόμου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αφενός,
αφ ετέρου να παραμείνει εν ισχύ η διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 1902/1990, η οποία αποκαθιστούσε μία
προφανή συνταξιοδοτική αδικία.
5. Επίσης ιατροί που εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. κατά την
πρώτη εφαρμογή του, ως διευθυντές ενώ ταυτόχρονα ήσαν
εντεταλμένοι υφηγητές (αναπληρωτές καθηγητές) του πα
νεπιστημίου και αποχώρησαν από αυτό, μπορεί να παρα
μείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας
τους, εξομοιούμενοι συντοΕιοόοπκό με τους πανεπιστημιοκους.οι οποίοι κατ εφαρμογήν του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος του 1975 και επειδή
δεν έχει ψηφιστεί νόμος που vc προβλέπει διαφορετική
ρύθμιση, εξέρχονται της υπηρεσίας τους, στο 67ο έτος. Οι
ιατροί αυτοί είναι ελάχιστοι κοι θεωρούνται απαραίτητοι για
την επιστημονική προσφορά τους και εμπειρία, προκειμένου
να συμβάλλουν στην προσπάθεια αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ.
6. Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού, γίνεται πρόβλεψη,
ώστε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής εργασιακών
σχέοεων, να έχουν και οι ιατροί που κατέχουν προσωπο
παγή θέση.
7. Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι οργανικές θέσεις
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που κενούντα; καθόιονόπποτε
τροπο. (π.χ. αποχώρηση απο την υπηρεσία λογω συντάξεως,
η λόγω καταλήψευς ανώτερης θέσεως) μπορεί να κατα
λαμβάνονται από ιατρούς που υπηρετούν σι ο ίδιο τμημο οε
προσωποπαγή ομοιόβαθμη θέση με αυτή που κενουται.
Σκοπός της ρυθμίσεως αυτής είναι να αποφευχθεί ο συ
νωστισμός ιατρών στα νοσοκομεία, λογω πολλών όημιουρΥηθεισών προσωποπαγών θέσεων, που υπερβαίνουν κατα
πολύ το σύνολο των θέσεων που προβλέποντα απο τον
οργανισμό κάθε νοσοκομείου. Η κατάληψη της θεσεως
γίνεται με δήλωση του ενδιαφερομένου ιστρού που υπηρετεί
οε προσωποπαγή θέση, εντός μηνος. Σε περίπτωση που

υπάρχουν τιεσισοοττοοι ενόιαφεοουονο -τα την ίδια θέση,
προηγείται ο ιατρός που kctoyEi την ειδικότητα περιοσοτεοο χοονικο διάστημά. Iε αντίθετη περίπτωση η θέση
προκηρύσσεται κανόνιζα.
8. Με την ncp. 3 ποοβλέπετα η έκδοση απόφασης του
αρμοδίου Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων που θα pcmiu.r. Λεπτομέρειες για την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης αλλσνπς των εργασιακών σχέσεων.
Αρθρο 72
Εξέλιξη στον Κλάδο
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η βαβρολογική εξέλιξη των
ιατρών και οδοντογιατρών του Ε.Σ.Υ., η οποία γίνεται με
την κατάληψη κενής θέσης αμέσως ανώτερου βαθμού. Δεν
τίθενται περιοριστικά χρονικά otia, πλην των προϋποθέσεων
των τυπικών προσόντων που πρεπει να συντρέχουν, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου αυτού. Οι
οδοντογιατροί που έχουν το βαθμό του επιμελητού Γ', για
να εξελιχθούν σε θέση επιμελητού Β' πρέπει να έχουν
συμπληρώσει σε κάθε περίπτωση πέντε χρόνια άσκησης του
επαγγέλματος.
- Στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται πιθανές
περιπτώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον, εάν κάποιος
ιατρός δεν εξελιχθεί σε ανώτερο βαθμό.
Αρθρο 73
Χρονος εργασίας
Με το άρθρο 67 αντικαθίσταται το άρθρο 29 του ν.1397/
1983, που αφορά στο χρονο εργασίας των νοσοκομειακών
ιατρών. Η τροποποηση και αντικατάσταση του άρθρου αυ
τού κρίθηκε σκόπιμη κα. αναγκαία λόγω αλλαγής των ερ
γασιακών σχέσεω’' των ιατρών.
Αρθρο 74
Αδειες
Με το άρθρο αυτό προτείνονται προς ψήφιση διατάξεις
που αφορούν τις άδειες πόσης φύσεως, κανονικές, εκπαι
δευτικές, λοχείας, μητρότητος και επικινδύνου εργασίας,
για τους ιατρούς που εργάζονται σε περιβάλλον ιοντίζουσας
ακτινοβολίας.Επίσης, με την παρ. 6 του άρθρου αυτού,
επεκτείνεται το δικαίωμα άδειας μεΤαποδοχών για παρα
κολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και στους ειδικευόμε
νους ιατρούς, που κυρίως αφορά αυτούς και το οποίο μέχρι
σήμερα δεν το είχαν. Η άδεια αυτή είναι πλέον 15 ημε
ρών,αντί των 11 που ίσχυε μέχρι σήμερα για τους ειδικευ
μένους ιατρούς Ε.Σ.Υ.
Αρθρο 75
Μετακίνηση - απόσπαση γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η απόσπαση των ιατρών
μέχρι έξι (6) μήνες συνολικά σε κάθε βαθμό, για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. Καταργείται η σύμφωνη
γνώμη του ΠΕ.Σ.Υ. και του ΚΕ.Σ.Υ., για αποφυγή γραφειο
κρατικών διαδικασιών. Στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η παράταση της απόσπασης του ιατρού μέχρι τρία
(3) χρονιά, με σύμφωνη γνώμη του ιατρού και με θετικές
εισηγήσεις των Δ.Σ. των ενδιαφερομένων νοσοκομείων. Με
την παρ. 3 του άρθρου οπού, προβλέπεται προσαύξηση
50% στο βασικό μισθό των ιατρών που μετακινούνται εκτός
της έδρας του νομού που υπηρετούν. Στην παρ. 4, οι ιατροί
που αποσπώνται μπορούν να ορίζονται και ως μέλη υγειο
νομικών επιτροπών δημοσίου και ν.π.δ.δ. Με την παρ. 5
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του άρθρου αυτού, καταργούνται ot διατάξεις του άρθρου
33 του ν.1397/1983 και το άρθρο 32 του ν. 1729/1987.
Αρθρο 76
Μετάθεση ιατρών Ε.Ι.Υ.
Με το άρθρο αυτό, ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων
ιατρών ύστερα από αίτηση των ιδίων, από τους νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης προς την επαρχία. Η μετάθεση
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Καν. Ασφαλίσεων και γνώμη του Δ.Ι. του νοσοκομείου που
υπηρετεί ο ιατρός και του ΚΕ.Σ.Υ., τα οποία συνεκτιμούν
τους λόγους που επικαλείται ο ιατρός για τη μετάθεσή του
Η μετάθεση γίνεται σε κενές θέσεις των νομών της επαρ
χίας ή σε νέα θέση που συνιστώται για το λόγο αυτόν. Αν
η οργανική θέση που κενωθεί με τη μετάθεση του ενδιαφερόμενου ιατρού δεν είναι θέση διευθυντού, καταργείται.
Η ψήφιση του άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία, διότι βελ
τιώνει προηγούμενη διάταξη του άρθρου 53 του ν.1579/
1985, θεωρείται δε εμμέσως ως κίνητρο για την προσέλευση
ιατρών στην επαρχία. Επίσης μετάθεση επιτρέπεται και
εντός των ορίων του νομού με αίτηση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 77
Πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές
Με το άρθρο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση
και η ριζική αναμόρφωση ομοειδούς άρθρου του 1397/1983,
αφ' ης στιγμής με προηγούμενα άρθρα του παρόντος νόμου
αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις των ιατρών. Επομένως, η
άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος απαγορεύεται γιο
τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μό
νο, όπως προβλέπεται στην παρ. ία. Επίσης, η λήψη
αμοιβής και η αποδοχή περιουσιακής παροχής από πρόσωπα
που δέχονται ας ιατρικές υπηρεσίες ή συγγενείς αυτών,
αποτελούν πειθαρχικό παραπτώματα πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον ποινικό κώδικα. Η συνεργασία με
ιατρούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα επιτρέπεται με
προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 γ, ενώ στις
περιπτώσεις δ) έως και στ) προβλέπονται πράξεις ή πα
ραβάσεις που αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα. Στην παρ.2
προβλέπονται οι πειθαρχικές ποινές, όπως και σας παρ. 3,
4 και 5 του άρθρου αυτού, οι οποίες είναι πολύ αυστηρό
τερες από ας διατάξεις του ν.1397/1983. Σας παρ. 6, 7.
8 και 9, γίνεται αναφορά στην ποινή της οριστικής παύσης,
σας αρμοδιότητες των πειθαρχικών οργάνων, σας πειθαρ
χικές διατάξεις που αφορούν στο ιατρικό επάγγελμα και
αναλογικό οε διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δημο
σίων υπαλλήλων. Το άρθρο 34 του ν.1397/1983 δεν καταργείται, επομένως η πειθαρχική διαδικασία είναι σύμφωνη
με ας διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 78
Άσκηση επαγγέλματος
Με το άρθρο αυτό επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος στους ιατρούς Ε.Σ.Υ. μερικής απασχόλησης
ή συμβούλους. Οι ιατροί αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν
βιβλίο εσόδων-εξόδων και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Άρθρο 79
Απασχόληση εκτός θέσης
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 40 του ν.1397/
1983. Με την παρ. 1 επιτρέπεται στους ιατρούς να απέχουν
από τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες στο

δημόσιο. ν.π.δ.δ., τοπική αυτοδιοίκηση κλπ., για περίοδο
μέχρι ένα (1) χρόνο, που μπορεί να ανανεώνεται. Στην παρ.
5 παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. να
αναλαμβάνουν καθήκοντα διοικητικά των αποκεντρωμένων
υπηρεσιών του Υπουργείου Υ.Π.ΚΆ.
Άρθρο 80
Ενιαίο μετεκπαιδευπκό σύστημα αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η οργάνωση και ανα
διάρθρωση του μετεκπαιδευπκου συστήματος των επιστη
μών υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε ενιαία
λειτουργικά βάση. Γιο το σκοπό αυτόν ιδρύεται ν.π.ι.δ. με
έδρα την Αθήνα και επωνυμία Ενιαίος Μετεκπαιδευτικός
Φορέας (Ε.ΜΕ.Φ.) που θα είναι το ανώτατο επιστημονικό,
γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας σε θέματα
μεταπτυχιακής μετεκπαίδευσης των ιατρών, οδοντιάτρων και
φαρμακοποιών ή λοιπών επαγγελμάτων υγείας, πλην της
νοσηλευτικής για την οποία θεσμοθετείται με τον παρόντα
νόμο άλλο όργανο.
Άρθρο 81
Διάρθρωση Ε.ΜΕ.Φ. - Αρμοδιότητες
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η
του Ενιαίου Μετεκπαιδευπκου Φορέα
συσταθούν με την έκδοση π.δ/γμων,
ποκλειστικά στην μετεκπαίδευση και
δευση των επιστημών υγείας.

υπαγωγή στο ν.π.ι.δ.
των οργάνων που θα
που θα αφορούν α
συνεχιζόμενη εκπαί

Άρθρο 82
Άλλες συναφείς διατάξεις για την εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση ιατρών
Με την παρ. 1, παρέχεται η δυνατότητα σε ιατρούς που
έχουν ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ο.Κ. να διορίζονται
σε θέσεις έμμισθων ειδικευομένων ιατρών σε νοσηλευπκά
ιδρύματα της χώρας, με πς ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν
και για τους ειδικευμένους ιατρούς. Η διάταξη αυτή έρχεται
να εναρμονισθεί με το δίκαιο της Ε.Ο.Κ. για την ελεύθερη
διακίνηση των υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ. Με την
παρ. 2, δίνεται η δυνατότητα σε ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ.
που έχουν βαθμό μέχρι Επιμελητή A , να μπορούν με αίτησή
τους να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι ειδικευόμενοι σε
οποιαδήποτε ειδικότητα, σύμφωνο με πς ανάγκες της υ
πηρεσίας. Η διάταξη αυτή έρχεται να αναπληρώσει ένα
νομοθετικό κενό με το οποίο υπήρχαν προβλήματα, ενώ
υπήρχαν πολλές αιτήσεις ιατρών προς πς υπηρεσίες του
Υπουργείου, που επιθυμούσαν να αλλάξουν ειδικότητα. Οι
ιατροί αυτοί είναι υποχρεωμένος μετά το τέλος της ειδι
κότητας, να παραμείνουν ως επιμελητές Β' στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Με την παρ. 3, επίσης καλύπτονται ελά
χιστες περιπτώσεις ιατρών που για λόγους υγείας ήταν
αδύνατον να συνεχίσουν να ειδικεύονται σε ειδικότητα α
παγορευτική γιο την υγεία τους. Με πς παρ. 4 και 5,
ρυθμίζονται εκπαιδευτικά θέματα των ειδικευόμενων ιατρών.
Με πς παρ. 6, 7, 8, και 9 καθιερώνεται υποχρεωτική η
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, τόσο του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, όσο κα των άλλων ιατρών. Η βεβαίωση
που θα χορηγείται για την παρακολούθηση μετεκπαιδευπκών
μαθημάτων θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή του ιατρού σε κρίση για ανώτερη θέση κα θα
συμπεριλαμβάνεται στο κριτήρια ως πρόσφατο εκπαιδευτικό
έργο. Προβλέπεται στην παρ. 3 η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης, με την οποία μέσα σε έξι (6) μήνες από τη
δημοσίευση του παρόντος θα αρχίσει η διαδικασία παρακο
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λούθησης των προγραμμάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκ
παίδευσης. ενώ ταυτόχρονα θα ορισθούν και οι φορείς που
θα παρέχουν την εκπαίδευση.
Αρθρο 83
Ιατρική και οδοντιατρική εξειδίκευση
Η τεράστια πρόοδος που παρατηρήθηκε τα τελευταία
χρόνια στην βιοίατρική τεχνολογία, στην πληροφορική της
,ατρικής επιστήμης και στην ανακάλυψη νέων βιομοριακών
δομών σε επίπεδο γενετικού υλικού,επέβαλαν την ανάπτυξη
εζειδικευμένων μορφών ενασχόλησης των λειτουργών της
υγείας και τη δημιουργία νέων επιστημονικών - λειτουργικών
αναγκών. Με το άρθρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους
κίτρους να εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα της
κυρίας ειδικότητάς τους. Επομένως, έπρεπε να αναγνωρισθούν οι εξειδικεύσεις αυτές, όχι οαν νέες ειδικότητες,
αλλα σαν μέρος των κυρίων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο κα
θορισμός του περιεχομένου της εξειδίκευσης θα γίνει ύ
στερα από εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και
γνώμη των μετεκπαιδευτικών φορέων. Στην παρ. 2 του
άρθρου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης τμημάτων
και θέσεων ιατρικού προσωπικού όλων των βαθμιδών, που
θα καλύπτονται από προσωπικό ειδικά εξειδικευμένο.
Άρθρο 84
Εξειδίκευση σπς Μονάδες Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
και Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
(Μ.Ε.Ν. Νεογνών)
Σήμερα, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν περί
τα 80 κρεβάτια σε πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής θε
ραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. Ο αριθμός
αυτός είναι απαράδεκτα χαμηλός και, σύμφωνα με τα διε
θνώς παραδεκτά, το 6% των νοσηλευόμενων αρρώστων
στα νοσοκομεία έχουν ανάγκη εντατικής θεραπείας. Ας
τονιστεί ότι σε ολόκληρο τον Πειραιά μόλις προ τριών
μηνών άρχισε να λειτουργεί η νέα Μ.Ε.Θ.. Η λειτουργία της
Μ.Ε.Θ. επί 24ώρου βάσεως απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο, ταυτόχρονα,
πρέπει να ευρίοκεται σε συνεχή εγρήγορση και δράση. Στα
πλαίσια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το Υπουργείο
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την α
νάπτυξη Μ.Ε.Θ. σε όλη την επικράτεια, βρίσκεται και ο
λόγος για τον οποίο προτείνονται προς ψήφιση οι διατάξεις
του άρθρου αυτού. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει συγκε
κριμένη ειδικότητα των ιατρών οι οποίοι στελεχώνουν τις
Μ.Ε.Θ.. Ούτε κρίνεται σκόπιμο οι ιατροί αυτοί να αποτελό
σουν ξεχωριστή ειδικότητα. Η στελέχωση σε ιατρικό προ
σωπικό των Μ.Ε.Θ. σήμερα, γίνεται από ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, π.χ. χειρουργούς, παθολόγους, πνευμονιολόγους, καρδιολόγους, αναισθησιολόγους. Η έλλειψη ειδικευό
μενων ιατρών σπς μονάδες δημιουργεί προβλήματα δυσ
λειτουργίας των μονάδων αυτών, με αποτέλεσμα να ζητείται
συνεχώς η σύσταση και νέων οργανικών θέσεων σπς
Μ.Ε.Θ.. Όμως, αυτή δε θα ήταν η σωστή λύση. Προτείνουμε,
ανπθέτως, την αναγνώριση της εξειδίκευσης στην εντατική
νοσηλεία, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 83 του
νόμου αυτού, ώστε νέοι ειδικευμένοι ιατροί να αποκτήσουν
την εξειδίκευση αυτήν, προκειμένου να στελεχώσουν μελ
λοντικά πς Μ.Ε.Θ. και βεβαίως να διευκολύνουν τη λει
τουργά των υπαρχόντων Μ.Ε.Θ.. -Τα ίδια ισχύουν και για
την εξειδίκευση στην Εντατικολογία σπς Μονάδες Εντατικήζ Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν. Νεογνών), όπου το προσ
δόκιμο εττιβιώσεως των νοσηλευομένων εκεί νεογενών α

νέρχεται σε 70 περίπου έτη. Με την έναρξη του Ε.Σ.Υ. και
με τη σύνταξη των οργανισμών των νοσοκομείων, καταργήθηκαν οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών κα άλα
τα τμήματα ονομάσθηκαν απλώς 'Νεογνικά', χωρίς να γί
νεται διαχωοισμός των άκρως εξειδικευμένων μονάδων τμημάτων από τα απλά νεογνικά τμήματα. Με το πΛ/γμα
87/27.3.1986 διαχωρίστηκε η νοσηλεία των νεογνών σε τρία
επίπεδα. Σήμερα με το άρθρο αυτό, αναγνωρίζετα η εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία σπς Μ.Ε.Ν. Νεογνών ή
Τριτοβάθμια Νεσγνολσγικό Τμήματα, όπως μετονομάζονται
οι Μονάδες Εντατικής θεραπείας Νεογνών. Με την έκδοση
των νέων οργανισμών των νοσοκομείων, τα Τριτοβάθμκι
Νεογνολογικά Τμήματα θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τη
λειτουργία των άλλων νεογνικών τμημάτων.
Άρθρο 85
Μισθολόγιο γιατρών και οδοντιάτρων
μερικής απασχόλησης
Με το άρθρο αυτά και με πς παρ. 1 έως 9, θεσμοθετείται
ειδικό ιατρικό μισθολόγιο για τους ιατρούς μερικής απα
σχόλησης. Είναι φυσικό οι αποδοχές των ιατρών αυτών να
είναι μικρότερες των αντιστοίχων των ιατρών πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, εφ’ όσον θα απασχολούνται
εξήντα (60) ώρες το μήνα λιγότερο από τους συναδέλφους
τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται
για τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
όσον αφορά τα επιδόματα πόσης φύσεως. Καταβάλλεται
στους ιατρούς μερικής απασχόλησης το 50% της ΑΤΑ που
καταβάλλεται στους ομοιόβαθμους ιατρούς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.
Άρθρο 86
Μηνιαία αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας
Με το άρθρο αυτό, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου
54 του V.1892L/1990. για τους εξής λόγους: α) Όταν νο
μοθετήθηκε η μηνιαία αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας,
δεν υπηρετούσαν ιατροί μερικής απασχόλησης, β) Επειδή
η nop. 1 του άρθρου 54 αναφέρεται στους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. απλώς, χωρίς να κάνει διάκριση σε πλήρους ή με
ρικής απασχόλησης, κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάσταση της
παραγράφου αυτής, διότι ενδεχομένως θα δημιουργούσε
προβλήματα ερμηνείας. Εκτός τούτου, στους ιατρούς με
ρικής απασχόλησης καταβάλλεται αναλογικά μικρότερη α
ποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας.
Αρθρο 87
Μισθολογική εξέλιξη Επιμελητών Ρ οδοντιάτρων
Με την παρ. 1, προβλέπετε» η καταβολή στους Επιμε
λητές Γ οδοντιάτρους, οι οποίοι είναι περίπου 270 σε όλη
την επικράτεια, των αποδοχών του πρώτου κλιμακίου του
Επιμελητή Β' οδοντιάτρου, μετά παρέλευση τριών ετών σε
θέση επιμελητού Γ’ και εφόσον έχουν συμπληρώσει 5/ετια
από την λήψη της άδειος του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Επίσης, καταβάλλεται σε αυτούς το επίδομα 5ετίος που
ισχύει για όλους τους ιατρούς όλων των βαθμιδών του
Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν.1397/
1983, και αποκαθίσταται έτσι μια αδικία εις βάρος των
επιμελητών Γ' οδοντογιατρών, που οφείλονταν σε αβλεψία
του νομοθέτη (παρ. 3). Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου αυτού, η μισθολογική εξέλιξη των mo
πάνω οδοντογιατρών θα ακολουθεί αυτή των Επιμελητών
Β' οδοντιάτρων.
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Αρθρο 88
Εφημερίες προσωπικού ιατρικής υπηρεσίας
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται ότι
υπάρχουν μόνο ενεργείς εφημερίες, κατά τις οποίες ο
ιατρός υποχρεούται να βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο.
Επίσης, υε την παράγραφο αυτήν παρέχεται η δυνατότητα,
σύμφωνα με τις ανάγκες των νοσοκομείων, να εφημερεύουν
και οι άλλοι επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας. Επειδή
για τις εφημερίες ετοιμότητας καταβάλλεται πάγια μηνιαία
αποζημίωση, πιστεύεται ότι με τη διάταξη αυτήν εξυγιαίνεται
το καθεστώς των εφημεριών των νοσοκομείων και των
κέντρων υγείας. Με την παρ. 2, προβλέπεται η έκδοση
απόφασης του Υπουργού Υ.Π.Κ.Α., με την οποία θα καθο
ρίζεται ο τρόπος εφημερίας κατά ειδικότητα, κατά τμήμα ή
εργαστήριο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά
στην ενεργό εφημερία. Εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος Υπουρ
γός για να ρυθμίσει το θέμα των εφημεριών, με απόφαση,
επειδή οι συνθήκες είναι μεταβαλλόμενες από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο, από περιοχή σε περιοχή και από πλευράς
καλύψεως των θέσεων. Με την παρ. 3, σε έκτακτες περι
πτώσεις μπορεί να καλούνται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να
κάνουν ενεργό εφημερία. Η αποζημίωση των ιατρών αυτών
θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.
Αρθρο 89
Κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Είναι γνωστό ότι στα νοσοκομεία λειτουργούν φαρμακεία
που είναι στελεχωμένα με φαρμακοποιούς και άλλο προ
σωπικό. Είναι επίσης γνωστό ότι στα νοσοκομεία διακινούνται φάρμακα αξίας περίπου 60 δις ετησίως. Επομένως,
απαιτείται θωράκιση του θεσμού του νοσοκομειακού φαρ
μακείου και των λειτουργών του, που είναι οι νοσοκομειακοί
φαρμακοποιοί. Με την παρ. 1, λοιπόν, συνιστάται κλάδος
νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση
του κλάδου. Με τις παρ. 1, 2 και 3, προβλέπεται εφ' ενός
η κατάργηση των υπαρχουσών θέσεων και η σύσταση νέων
θέσεων φαρμακοποιών, αφ' ετέρου η προκήρυξη των νέων
θέσεων μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη σύστασή τους. Με
την παρ. 4, διαβαθμίζονται οι θέσεις των φαρμακοποιών κατ'
αντιστοιχία με αυτές των οδοντιάτρων. Με την παρ. 5,
καθορίζονται τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη των
θέσεων, ενώ με την παρ. 6 διασφαλίζονται οι υπηρετούντες
σήμερα φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία, στην περίπτωση που
δεν καταλάβουν θέση, αφού υπηρετούν ήδη ως μόνιμοι
δημόσιοι υπάλληλοι.Με ας παρ. 7, 8, 9 και 10, ρυθμίζονται
διαδικαστικά θέματα για τους υπηρετούντες φαρμακοποιούς,
καθώς και για τους νέους φαρμακοποιούς, οι οποίοι πλέον
θα έχουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου επί θητεία. Με την
παρ. 11, προβλέπεται η διατήρηση του σημερινού καθεστώ
τος των αποδοχών των (φαρμακοποιών Με την παρ. 12,
απαγορεύεται η πρόσληφη φαρμακοποιών με μερική απα
σχόληση καθώς και συμβούλων. Ενώ, στην παρ. 13, ανοφέρονται οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου
που θα εφαρμόζονται και για τους φαρμακοποιούς, κσΓ
αντιστοιχία με τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Στην παρ. 14 θεσμοθετείται η πάγια μηνιαία
αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας για τους νοσοκομεια
κούς φαρμακοποιούς, όπως είχε συμβεί με τους ιατρούς,
με το άρθρο 54 του V.1892/1990.H καθιέρωση του επιδό
ματος αυτού κρίνεται απαραίτητη αφού σκοπός της πολι
τείας είναι να αναβαθμίσει τη λειτουργία του νοσοκομειακού
Φαρμακείου, με την καθιέρωση νέου συστήματος λειτουργίας
που θα αποφέρει οικονομικό Οφέλη, αλλά καθιστά την
παρουσία φαρμακοποιού επί 2λώρου βάσεως απαραίτητη

εντός του νοσοκομείου. Επειδή, όμως, ο αριθμός των υπηρετούντων φαρμακοποιών σε ορισμένα νοσοκομεία είναι
μικρός, κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση των εφημεριών
ετοιμότητας. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται περίπου στα
110 εκατομμύρια δραχμές ετησίως για τους υπηρετούντες
φαρμακοποιούς. Στην παρ. 15 προβλέπεται ότι ο χρόνος
ενάρξεως καταβολής της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για
εφημερία ετοιμότητας θα καθορισθει με απόφαση των Υ
πουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Αρθρο 90
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσεως και
επιλογής νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού,
προβλέπεται η σύσταση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων
συμβουλίων κρίσεως και επιλογής των νοσοκομειακών φαρ
μακοποιών κατ' αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τους
ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ. Διαφοροποιείται η σύνθεση των
συμβουλίων αυτών, στα οποία πλέον εκπροσωπούνται οι
φαρμακοποιοί, μέοω των συλλογικών τους οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΓΤαποσκοπούν στην υλο
ποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Στη
ρίζονται στη βιο-ψυχο-κοινωνική θεώρηση της ψυχικής νό
σου και συντελούν στην προώθηση και το συντονισμό των
απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της ψυχικής νόσου, καθώς και για την κοινωνική και επαγ
γελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Η ψυχιατρική
μεταρρύθμιση που καθιερώνεται με τον παρόντα νόμο ο
δηγεί σε νέες μορφές και μεθόδους παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας.
Άρθρο 91
Σκοποί και αρχές
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στους σκοπούς και τις αρχές
που διέπουν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Πρόκειται ειδι
κότερα για τις αρχές: α) της τομεοποίησης, της αποκέ
ντρωσης και του συντονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υ
γείας, β) της προτεραιότητας της εξωνοσοκομειακής περί
θαλψης, με αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων ενδιά
μεσων ψυχιατρικών δομών, γ) της αποίδρυματοποίησης των
χρονιών ψυχικά ασθενών και της αποκατάστασής τους στην
κοινωνία, δ) της συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα
ψυχικής υγείας για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
Οι λειτουργίες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 83, επιτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό του
οποίου η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη προς τις
αρχές της παραγράφου 2.
Άρθρο 92
Διάρθρωση σε τομείς
Με το άρθρο αυτό εξειδικεύεται η αρχή της τομεοποίησης
της ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία Τομέα Ψυχικής Υγείας
σε κάθε νομό. Αν α νομοί είναι της Αττικής θεοαλονίκης,
τότε συνιστώνται περισσότεροι του ενός τομείς. Η θέσπιση
του Τομέα Ψυχικής Υγείας συντελεί στην αποκέντρωση
αλλά και το συντονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
ανάλογα με ας ψυχικές ανάγκες των κατοίκων του νομού,
ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην ψυχιατρική φροντίδα
των περιθαλπομένων. Στην έδρα κάθε Τομέα συνιστάται
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Τοπική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) με γνωμοδοπκό
και συντονιστικό έργο.

'Αρθρο 95
Ακούσια Νοσηλεία

Αρθρο 93
Μονάδες Ψυχικής Υγείας
(Μ.Ψ.Υ.)

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η ακούσια νοσηλεία,
που όπως είναι αυτονόητο είναι η χωρίς τη συγκατάθεση
του ασθενή εισαγωγή και περιορισμός ταυ για θεραπεία σε
κατάλληλη Μ.Ψ.Υ.. Με την παρ. 2 τίθενται οι προϋποθέσεις
για την ακούσια νοσηλεία. Στην παρ. 3, προβλέπεται ότι η
αδυναμία ή η άρνηση προσώπου να προσαρμόζεται στις
κοινωνικές, ηθικές ή πολιτικές αξίες που φαίνεται να επι
κρατούν στην κοινωνία, δεν αποτελεί καθαυτή ψυχική α
σθένεια που να επιτρέπει την ακούσια νοσηλεία του. Είναι
αυτονόητο ότι με την παράγραφο αυτήν προστατεύονται
άτομα με ιδιόμορφη κοινωνική συμπεριφορά.

Το άρθρο αυτά απαριθμεί τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας
οι οποίες έχουν έργο την πρόληψη και διάγνωση της
ψυχικής διαταραχής, τη θεραπεία και τη συνέχιση της θε
ραπευτικής αγωγής, την κοινωνική επανένταξη και επαγ
γελματική αποκατάσταση των προσώπων που πάσχουν από
ψυχική διαταραχή. - Η έμφαση δίνεται στα κέντρα Ψυχικής
Υγείας, καθώς και στις πολυπληθείς μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή ακόμα και στις ενδιάμεσες δομές,
ώστε να μειωθεί ο ρόλος των μονάδων ενδονοσοκομειακής
περίθαλψης. Με τις εξωνοσοκομειακες δομές επιδιώκεται η
επαναφορά της ψυχιατρικής στους χώρους δράσης της
υπόλοιπης ιατρικής, η απομάκρυνση του κοινωνικού στίγ
ματος από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, Λ
οικονομικότερη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχιατρικής πε
ρίθαλψης, η σταδιακή μείωση των παρεχόμενων από τα
ψυχιατρεία υπηρεσιών, η νοσηλεία των ατόμων στην κοι
νότητα και η μείωση του φαινομένου της ιδρυματοποίησης,
η κοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική αποκατάσταση
του προσώπου που πάσχει από ψυχική διαταραχή. Όπως
είναι γνωστό, το ν.δ. 104/1973 περί ‘ψυχικής υγιεινής', που
σήμερα εξακολουθεί να ισχύει, αγνοεί τα θεμελιώδη δικαιώ
ματα του ανθρώπου για σεβασμό της αξιοπρέπειας και της
ελευθερίας του. Συγκεκριμένα, το νομοθετικό αυτό διάταγμα
με το άρθρο 4, δεν διαγράφει κανένα πλαίσιο εγγυήσεων
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και αναθέτει
σε υπουργικές αποφάσεις να καθορίζουν την ‘εισαγωγή'
των ασθενών σε ‘ψυχιατρικό κατάστημα', χωρίς να αντιμε
τωπίζει, ουσιαστικά, και την ‘έξοδό’ τους. Έτσι όμως, η
'εισαγωγή" καταλήγει συχνά σε χρονικά απροσδιόριστη "πα
ραμονή*, με συνέπεια τα ψυχιατρικά νοσοκομεία να είναι
συγχρόνως, και μάλιστα κυρίως, άσυλα. Για να είναι όμως
δυνατή η επαγγελματική κατάρτιση και επανένταξη των
ασθενών στην κοινωνία είναι απαραίτητο να ρυθμισθούν.
τουλάχιστον, τόσο οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ‘ακούσιας
νοσηλείας’, με δικαστικές εγγυήσεις των ατομικών ελευθε
ριών, όσο και οι συνθήκες διεθνώς παραδεκτής νοσηλείας
των ασθενών, αντί για απλή ‘φύλαξή' τους σε ψυχιατρικά
ιδρύματα.
'Αρθρα 94
Εκούσια νοσηλεία
Υ πό το πρίσμα των προηγούμενων άρθρων καθιερώνεται
η εκούσια νοσηλεία που είναι αυτονόητο ότι σημαίνει την
εισαγωγή και παραμονή του ασθενούς για θεραπεία, σε
μονάδα ψυχικής υγείας, με τη συγκατάθεσή του. - Με την
παρ. 2, νομοθετούνται οι προϋποθέσεις για την εκούσια
νοσηλεία. - Με την παρ.3, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα
του ασθενούς που συνοδεύονται με την άσκηση των ατο
μικών του ελευθεριών και τα οποία έχουν όλοι οι ασθενείς
που νοσηλεύονται για άλλη αιτία. - Με την παρ. 4, καθιε
ρώνεται χρονικό όριο δύο (2) μηνών για την εκούσια νο
σηλεία, η οποία μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη
του ασθενούς και αιτιολογημένη γνωμάτευση του επιστ.
διευθυντού της Μ.Ψ.Υ.. Στην παρ. 5 του άρθρου αυτού,
θεσμοθετούνται διαδικαστικά θέματα για την εκούσια νοση
λεία που ως στόχο έχουν την αποασυλοποίηση των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές.

Άρθρο 96
Διαδικασία εισαγωγής
Με τις παραγράφους του άρθρου αυτού προβλέπσνται
διατάξεις διαδικαστικές σχετικά με την ακούσια νοσηλεία.
Προβλέπεται παρέμβαση επιστημονική, παρέμβαση των ια
τρικών Συλλόγων, παρέμβαση της Εισαγγελικής αρχής και
των δικαστικών αρχών της περιοχής του τομέα της ψυχικής
υγείας. Ολες αυτές οι διαδικαστικές διατάξεις απαιτούν
νομοθέτηση ώστε να προστατεύεται η ατομική ελευθερία
του ψυχικά ασθενούς, τα δικαιώματά του, αλλά ταυτόχρονα
και το κοινωνικό σύνολο από πιθανές πράξεις βίας. Είναι
εμφανές ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν τη
νομοθετική ασπίδα των ψυχιατρικών αρρώστων, αλλά ταυ
τόχρονα καθιερώνουν νέα αντίληψη των πραγμάτων για την
ψυχική υγεία.
Άρθρο 97
Ένδικα μέσα
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η κατοχύρωση ασθενούς
και συγγενών του από τη δικαιοσύνη με δικαίωμα προσφυγής
στο εφετείο σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με την
πρωτόδικη απόφαση για ακούσια νοσηλεία.
Άρθρο 98
Συνθήκες νοσηλείας
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι συνθήκες νοσηλείας που
πρέπει να επικρατούν κατά την ακούσια νοσηλεία, κυρίως
σε ό.τι αφορά την προσωπικότητα του ασθενή και την
ατομική του ελευθερία.
Άρθρο 99
Διακοπή-διάρκεια-λήξη ακούσιας νοσηλείας
Με το άρθρο αυτό προβλέπονται ο χρονικοί περιορισμοί
της ακούσιας νοσηλείας, καθώς και η διαδικασίες λήξεως
ή διακοπής της ακούσιας νοσηλείας.
Άρθρο 100
Υποτροπή ασθένειας
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται προβλήματα που ανακύ
πτουν σε περίπτωση υποτροπής της νόσου ψυχιατρικού
ασθενούς.
Άρθρο 101
Ιδιωτικοί φορείς ψυχικής υγείας
Με το άρθρο αυτό, επιβάλλονται οι κανόνες και οι αρχές
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που θεσμοθετούνται για την ψυχική υγεία και στον ιδιωτικό
τομέα που περιθάλπει ψυχιατρικούς οοθενείς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάπτυξη και η πολυπλοκότητο του υγειονομικού
τομέα, που παρατηρείται σε διεθνή κλίμακα τα τευλευταία
χρόνια, έχουν επιβάλει μια μεγάλη κινητικότητα στον προ
γραμματισμό των υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και στις
μεθόδους και τεχνικές διαχείρισής τους. Είναι αναγκαίο η
πολιτική εξουσία και τα όργανα της κεντρικής διοίκησης να
προσαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις
και τη λειτουργία του συστήματος υγείας για να μπορεί να
απαντά άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτή
σεις και τις κοινωνικές ανάγκες που δημιουργούνται από
τη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του υγειονομι
κού τομέα. Είναι βέβαιο ότι το θέμα της υγείας αποτελεί
εθνική και κοινωνική προτεραιότητα, κατέχει ύψιστη θέση
στις κοινωνικές προτιμήσεις κα αποτέλεσε μέριμνα των
διαφόρων κυβερνήσεων. Εν τούτοις, παρά τη σημαντική
πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στο σύνολο του υγειονομικού
τομέα, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να ανπμετωπισθούν σύντομα και αποτελεσματικά. Μερικά από αυτό τα
προβλήματα επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το νομοσχέδιο,
χωρίς να παρέμβει ανατρεπτικό στο μακροπρόθεσμο σχε
δίασμά της εθνικής πολιτικής υγείας αλλά με προφανή
σκοπό να αντιμετωπίσει μεγάλης σημασίας και επείγουσας
αναγκαιότητας 'θερμά σημεία' του υγειονομικού συστήματος
και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
του. Οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο
στοχεύουν στην εθνική πολιτική υγείας σε ό,τι αφορά κυρίως
το νοσηλευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, με τις διατάξεις που
αναφέρονται στο νοσηλευτικό προσωπικό (ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις, δημιουργία κλάδου νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., ρυθ
μίσεις για τριτοβάθμιες σπουδές στο νοσηλευτικό προσω
πικό κ.λπ.) επιχειρείται μια πολυδιάστατη παρέμβαση για την
ανατροπή της δυσμενούς νοσηλευτικής δημογραφίας, την
άρση της στενότητας της αγοράς εργασίας στο νοσηλευτικό
τομέα και την αποτρεπτική στροφή των νέων στο νοση
λευτικό επάγγελμα. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να υπάρ
ξουν μέτρα για την αναβάθμιση των ιατρικών και νοσηλευ
τικών σπουδών και της έρευνας. Ειδικό για το χώρο της
νοσηλευτικής στη χώρα μας, είναι από ετών διαπιστωμένη
η μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, κυρίως τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης, για την επάνδρωση των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του, ιδίως του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σή
μερα υπηρετούν σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.νοσηλεύτριες-τές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 7.128, δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης 7.480 και πρακτικές 11.000. Κατά εκτιμήσεις
ειδικών μελετητών, με την πλήρη ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. θα
απαιτηθούν 40.000 νοσηλεύτριες-τές τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης και,τοιιλάχιστον, 20.000 νοσηλεύτριες-τές δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Η σύγκριση και μόνο της υφιστομένης πραγματικότητας και των απαιτήσεων στον τομέα
της νοσηλευτικής δίνει τη μεγάλη έκταση του προβλήματος.
Το πρόβλημα, βεβαίως, δεν είναι ενδημικό. Είναι διεθνές
αφού οι περισσότερες χώρες έχουν τα ίδια προβλήματα με
εντοπισμένο οξύ πρόβλημα στο χώρο της Ε.Ο.Κ.. Το πρό
βλημα της ανεπάρκειας σε νοσηλευτικό προσωπικό τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης έχει τρία αίτια, α. Απροθυμία των νέων
να γίνουν νοσηλευτές-τρκες. β. Απροθυμία των νέων νοσηλευτριών-τών να διορισθούν στα νοσοκομεία, γ. Εντονες
τάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος όταν θεμελιωθεί
δικαίωμα συντάξεως. Στον τομέα των βοηθών νοσηλευτριών-τών διετούς φοιτήσεως η κατάσταση είναι αντίστρο
φη. Μεγάλη προσφορά για εισαγωγή στις Μέσες Τεχνικές

Νοσηλευτικές Σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υ
γείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και πλήρης απορ
ρόφηση των αποφοιτούντων στα νοσοκομεία μας. Αυτός
είναι ο λόγος που το Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων προ των αναγκών καίτοι γνωρίζει ότι
το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με μόνο τους βοηθούς
νοσηλευτές-τριες πολλαπλασίασε την παραγωγή των νο
σηλευτών αυτών δια της δημιουργίας ολοένα αυξανόμενων
Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών. Βεβαίως, το Υπουργείο κατά καιρούς
έλαβε μια σειρά εξειδικευμένων μέτρων για την αντιμετώ
πιση του θέματος. Φαίνεται όμως ότι τα μέτρα αυτά δεν
ήσαν επαρκή και χρειάζονται νέα μέτρα, περισσότερο λυ
σιτελή. Με το παρόν κεφάλαιο αποσκοπείται ή όλη ανα
βάθμιση των νοσηλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας η οποία
επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ειδικών κινήτρων και με την
άρση υφιστάμενων σήμερα αντικινήτρων. Ειδικότερα:
Άρθρο 102
Αναδιοργάνωση δομής και λειτουργίας
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δημιουργία ειδικού
κλάδου νοσηλευτριών-τών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ε.Σ.Υ.. Προς αποφυγή δε προ
στριβών στον ίδιο χώρο, προβλέπεται η ίδια ρύθμιση για πς
μαίες και επισκέπτριες, δεδομένου ότι όλοι οι ανωτέρω
αποτελούν την υπό ευρείαν έννοια νοσηλευπκή υπηρεσία
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 103
θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού
Με το άρθρο αυτό κατοχυρώνεται το επάγγελμα του
νοσηλευτού ώστε να μη διορίζονται σε θέσεις νοσηλευτών
πτυχιούχοι άλλων κλάδων. Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ είναι ανα
γκαίο να μη μεταφέρονται σε άλλο κλάδο γιατί καταλαμβά
νονται οι οργανικές θέσεις και όταν θα έχουμε αποφοίτους
δεν θα έχουμε θέσεις να τους διορίσουμε. Η αναλογία που
εγγυάται ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας και ασφάλεια
των ασθενών είναι διεθνώς τουλάχιστον 2 νοσηλευτές σε
1 βοηθό νοσηλευτή. Οι θέσεις ευθύνης πρέπει νο κατα
λαμβάνονται μόνο από νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης διότι απαιτούνται γνώσεις περισσότερες από αυτές που
διαθέτουν εκ βοηθοί νοσοκόμοι και οι πρακτικές. Όμως για
μια πενταετία και μέχρις ότου αυξηθεί ο αριθμός των
νοσηλευτριών-τών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παρέχεται
η δυνατότητα να καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό με βοηθούς
νοσηλευτές.
Άρθρο 104
Νοσηλευτική ειδικότητα μαιών
Όπως είναι γνωστό το άρθρο 5 του Ν. 1579/1985 προ
βλέπει νοσηλευτικές ειδικότητες παθολογική, χειρουργική,
παιδιατρική και ψυχιατρική. Τις ειδικότητες αυτές μπορούν
εφεξής να αποκτούν και οι μαίες που κατέχουν οργανική
θέση νοσηλεύτριας επί 8 τουλάχιστον χρόνια σε κρατικό
νοσοκομείο.
Άρθρο 105
Ειδική ετήσια άδεια νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικό
επίδομα
Η ανάπτυξη νέων μέσων θεραπείας και η πρόοδος της
βιοιατρικής τεχνολογίας έδωσαν τη δυνατότητα σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς με άλλοτε μικρό ποσοστό επιβίωσης,
να επιβιώνουν σήμερα. Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα
να επιτελούνται ιδιαιτέρως εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις
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(π.χ καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, νευροχειρουργικές επεμβώσεις. μεταμοσχεύσεις οργάνων, κ-λπ). Η νοσηλεία των
Βαρέως πασχοντων ασθενών απαιτεί εξειδικευμένο προσω^χοκατάλληλη υποδομή υ4*Τλής τεχνολογίας και χώρους
κατάλληλα διαμορφωμένους στις μονάδες εντατικής θερατα νοσοκομεία σήμερα έχουν τεράστια ανάγκη τέ
τοιων μονάδων, που ανέρχονται σε 5-20% των κλινών των
μεγάλων νοσοκομείων στη·.' Ευρώπη και Αμερική. Η Ελλάδα,
την τελευταία Ιδετία, εντείνει την προσπάθεια δημιουργίας
τέτοιων μονάδων. Ομως παραμένει πολύ πίσω σε σχέση
με τις ανάγκες καθόσον το ποσοστό κλινών σε μονάδες
εντατικής θεραπείας κυμαίνεται περίπου στα 0,02% του
συνόλου των κρεβατιών και ο εξοπλισμός τους είναι φτω
χός. Είναι αυτονόητο ότι η έλλειψη αυτής της υποδομής
κατά μεγάλο ποσοστό αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη
νέων θεραπευτικών μεθόδων και έχει σαν αποτέλεσμα τη
διαφυγή ασθενών στο εξωτερικό. Μια μεγάλη έλλειψη για
την ανάπτυξη και σωστή λειτουργία των μονάδων εντατικής
θεραπείας είναι η έλλειψη νοσηλευτικής λόγω της ιδιαίτερα
επαχθούς και ψυχοφθόρου άσκησης του νοσηλευτικού ε
παγγέλματος στο χώρο των εντατικών και άλλων ειδικών
μονάδων όπως επίσης και των φυσιοθεραπευτών και μαιών.
Τα τελευταία χρόνια η προνοσοκομειακή φροντίδα έχει
αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο, όμως η προσέλευση του
ειδικευμένου ΤΕ νοσηλευτικού προσωπικού είναι ανεπαρκής.
Θεωρούμε δε ότι στην προνοσοκομειακή φροντίδα η θέση
των νοσηλευτριών (-των) είναι απαραίτητη, γι' αυτό κρίνεται
αναγκαίο να δοθεί ειδικό κίνητρο πρόσθετης κανονικής
ετήσιας άδειας πέντε (6) ημερών και ειδικό επίδομα στο
προσωπικό των μονάδων, ειδικών μονάδων και χειρουρ
γείων.
Αρθρο 106
Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
Η σύσταση του συμβουλίου αυτού (Ε.Σ.Α.Ν.) αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για την ορθολογιστική χάραξη πολι
τικής στον τομέα της νοσηλευτικής, που τόσο πάσχει στη
χώρα μας. Η λειτουργία του οργάνου αυτού ως συμβου
λευτικού του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφαλίσεων, ελπίζεται ότι θα διαμορφώσει τις ικανές και
αναγκαίες εκείνες συνθήκες, που θα αναβαθμίσουν το ρόλο
της νοσηλεύτριας στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και
στην κοινωνία. Το συμβούλιο αυτό, που αντίστοιχα υπάρχουν
«αι σε άλλες χώρες της Ε.Ο.Κ. με πρωτοπόρο τη Μεγάλη
Βρετανιο. θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Υ
γείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των φορέων.
Άρθρο 107
Μετάταξη νοσηλευτικού εκπαιδευτικού προσωπικού
των τέως ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόμων
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων.
Σύμφωνα με το ν. 1404/1983 "Δομή και λειτουργία των
Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων' (ΦΕΚ 173/24-11-83
τ.Α) οι τέως Ανώτερες Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων και
Αδελφών Νοσοκόμων και Ετησκεπτριών εντάχθηκαν στα
Τ.Ε.Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Β του ν. 1579/85
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 217/23-121985 Τ.Α'), μπορεί με π.δ/τα που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας
και Κοιν. Ασφαλίσεων να μετατρέπονται οι Ανώτερες Σχο
λές Αδελφών Νοσοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων και

Επισκεπτριών αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σε
Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.. Από το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό
των Ανώτερων Σχολών ένα μέρος εντάχθηκε στα Τ.Ε.Ι.,
ενώ 22 άτομα δεν έχουν ενταχθεί. Οι παραπάνω Σχολές ή
δεν ενδείκνυται ή δεν μπορούν να μετατραπούν σε Μ.
Τ.Ε.Ν. Σχολές λόγω νομικού κωλύματος με αποτέλεσμα: α)
Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό αυτών να είναι
μετέωρο και να βρίσκεται σε υπηρεσιακή εκκρεμότητα και
β) Η υπηρεσία να στερείται εξειδικευμένου εκπαιδευτικού
νοσηλευτικού προσωπικού. Δια του παρόντος άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα τακτοποίησης του προσωπικού αυ
τού σε κενές θέσεις των Μέσων Τεχνικών Νοσηλευτικών
Σχολών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφα
λίσεων και η κατάταξή τους σε κλάδους ανάλογα με ταπροσόντο τους και σύμφωνα με την υπ'αριθ. Α4β/οικ.1815/
87 απόφαση που ρύθμισε ήδη το υπόλοιπο νοσηλευτικό
προσωπικό των πιο πάνω Σχολών.
Άρθρο 108
Εισαγωγή Μαθητών στις Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολές
Κατά τη λειτουργία των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών
Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.
ανακύπτουν πολλές φορές διαδικαστικά θέματα τα οποία
παρακωλύουν την κανονική λειτουργία τους. Τα θέματα αυτά
καίτοι είναι τρέχοντα για να επιλυθούν απαιτούν νομοθετική
ρύθμιση. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα πρόσθετα κριτήρια
εισαγωγής των μαθητών πέραν του βασικού κριτηρίου που
είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του Γ υμ να σι ου, που έχουν
οι υποψήφιοι. - Σε ορισμένες π.χ. περιοχές ιδιαίτερα ακρι
βές, όπως η Ρόδος όπου υπάρχει αδυναμία φοίτησης μα
θητών από τη λοιπή Ελλάδα, θα βοηθούσε και ο καθορισμός
και του κριτηρίου της εντοπιότητος. Ακόμη αναφέρεται η
μεγάλη δυσκολία επιλογής των υποψηφίων μαθητών κάθε
έτος στις Σχολές,γιατί οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δικαιολογητικά για όλες τις Σχολές, με αποτέλεσμα η επιλογή
να μην μπορεί να ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα ήταν σκόπιμο
να περιορισθεί το δικαίωμα επιλογής.
Για το λόγο αυτόν τίθεται μια εξουσιοδοτική διάταξη η
οποία θα δίνει την ευχέρεια στους συναρμόδιους υπουργούς
να επιλύσουν τα προβλήματα με προεδρικά διατάγματα.
Άρθρο 109
θέσεις εκπαιδευτικού νοσηλευτικού προσωπικού
Η συμπλήρωση αυτή κρίνεται απαραίτητη διότι οι θέσεις
για κάλυψη είναι πολλές η δε Σχολή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. έπαψε να
λειτουργεί και δεν παρουσιάζονται υποψήφιοι για την κάλυψη
θέσεων.
Άρθρο 110
Μετάταξη εκπαιδευτικού νοσηλευτικού προσωπικού
Μέχρι σήμερα σε καμιά από τις παλαιότερες
Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας
και Κοιν. Ασφαλίσεων που λειτουργούν στη χώρα μας δεν
έχει εκ δοθεί νέος οργανισμός και « οργανικές θέσεις που
προβλέπονται από τους ισχύοντες οργανισμούς των Σχο
λών είναι ελάχιστες (στην πλειονότητά τους 3 θέσεις εκ
παιδευτικού προσωπικού). Στις νεοιδρυθείσες Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.
που λειτουργούν κα που προβλέπονται, πολλές θέσεις
εκπαιδευτικού Νοσηλ. Προσωπικού (14), αφενός μεν δεν
έχουν ακόμη προκηρυχθεί » θέσεις, αφ ετέρου δεν υπάρχει
ικανός αριθμός νοσηλευτριών με τα απαιτούμενα προσόντα
για την κάλυψη των θέσεων αυτών όπως προβλέπεται από
το ν. 1566/1985. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μα
θητών στις Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υ-
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γειας, Πρόνοιας και Kckv. Ασφαλίσεων αυξήθηκε πάρα πολύ,
λόγω των αυξημένων αναγκών της χώρας σε νοσηλευτικό
προσωπικό για την εφαρμογή του Ε.Σ.Υ., ενώ οι άλλες
Σχολές εξακολουθούν να λειτουργούν με το καθεστώς των
παλαιών οργανισμών. Η απόσπαση αριθμού νοσηλευτικού
προσωπικού από τα Νοσ/μεία στις Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. και ανάθεση
ϋ αυτές εκπαιδευτικού έργου με πλήρη απασχόληση, είναι
απαραίτητη και λύση ανάγκης μέχρι την έκδοση νέων ορ
γανισμών για τις παλαιότερες Σχολές και την εφαρμογή
των νέων οργανισμών στις νεοϊδρυθείσες, για να μπορέσουν
να λειτουργήσουν και να συμβάλλουν στην αύξηση του
αριθμού του νοσηλευτικού προσωπικού που τόσο έχει ανά
γκη η χώρα μας. Το προσωπικό αυτό είναι απαραίτητο να
μείνει στις Σχολές για την ομαλή λειτουργία τους. Καλύπτει
πάγιες ουσιαστικές ανάγκες εκπαίδευσης και η μετάταξή
τους σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις θα ενισχύσει απο
τελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο των Σχολών ενώ δεν
επέρχεται καιιιά οικονομική επιβάρυνση, αλλά ούτε δημιουρ
γεί λειτουργικό πρόβλημα στα νοσοκομεία, αψού ούτως ή
άλλως το προσωπικό αυτό υπηρετεί κατ' απόσπαση και με
πλήρη απασχόληση στις Σχολές. Η σύσταση οργανικών
θέσεων θα απορροφήσει ουσιαστικά το πιο πάνω με από
σπαση προσωπικό.
Άρθρο 111
Χορήγηση επιδόματος στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των
Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.1810/5-10-1988, οι εκ
παιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να
προμηθεύονται για κάθε έτος βιβλία αναγκαία για παιδαγω
γικό και διδακτικό έργο του καθηγητή. Το ύψος των δαπανών
αυτών για κάθε εκπαιδευτικό και για κάθε οικονομικό έτος,
ορίζεται σε βιβλία αξίας 20.000 δρχ. Επειδή στις Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.
εφαρμόζεται ο ν. 1566/1985, θεωρούμε σκόπιμο την επέ
κταση εφαρμογής του άρθρου 7 του V.181Q/198B και στο
νοσηλευτικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Μ.Τ.Ε.Ν.Σ., του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
Άρθρο 112
Αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1824/30-12-88, οι εκπαι
δευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται απο
ζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική δια
δικασία γιο καθένα από τα τρία τρίμηνα του σχολικού έτους.
Επειδή στις Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. εφαρμόζεται ο ν.1566/1985, θεω
ρούμε σκόπιμο την επέκταση εφαρμογής του άρθρου 1 του
ν.1824/ 1988 ‘Περί αποζημιώσεως των εκπαιδευτικών για
πρόσθετη απασχόληση' και στο εκπαιδευτικό νοσηλευτικό
προσωπικό των Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. του Υπουργείου Υγείος, Πρό
νοιας κα; Κοιν. Ασφαλίσεων, καθώς και στο νοσηλευτικό
προσωπικό που ειαελεί εκπαιδευτικό έργο μετά από από
σπαση.
Αρθρο 113
Νοσηλευτικό εκπαιδευτικό προσωπικό
Επειδή πολλές φορές στο Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργουνται πολλά προβλήματα λόγω της μη εκ του νόμου
κοθιερώοεως του κλάδου νοσηλευτικού-εκπαιδευτικού προ
σωπικού. καθιερώνεται και με τον νόμο δια των διατάξεων
του άρθρου αυτού.

Αρθρο 114
Κώδικας νοσηλευτικής δεοντολογίας
Κρίθηκε σκόπιμο με εξουσιοδότηση από το νόμο προς
έκδοση π.δ/γματος να συνταχθεί και να εκδοθεί ο κώδικας
νοσηλευτικής δεοντολογίας, κατά το πρότυπο της ιατρικής
δεοντολογίας, μετά γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Το νοσηλευτικό
λειτούργημα απαιτεί θεσμοθέτηση τέτοιων κανόνων που
δυστυχώς δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
Άρθρο 115
Νοσηλευτική επιτροπή
Η προτεινόμενη διάταξη αφορά στην επιστημονική ορ
γάνωση της νοσηλευτικής επιτροπής στα νοσηλευτικό ι
δρύματα της χώρας, κατά το πρότυπο της επιστημονικής
επιτροπής της ιατρικής υπηρεσίας. Η σύσταση της επιτρο
πής αυτής κρίνεται απαραίτητη διότι αναβαθμίζει τη νοση
λευτική υπηρεσία με επιστημονικό κύρος.αλλα και θα διευ
κολύνει το έργο των Δ.Σ. των νοσοκομείων που θα έχουν
ένα επί πλέον συμβουλευπκό όργανο για θέματα της νο
σηλευτικής υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 116
Εξομοίωση προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Μετά τη δημοσιοποίηση των νοσοκομείων που ήταν Ι
διωτικού δικαίου (Ευαγγελισμός, Σισμανόγλειο, Κ.Α.Τ. κ.λπ.)
με βάση τις διατάξεις του ν.1397/1983, προβλέφθηκε για
το προσωπικό που υπηρετούσε στα νοσοκομεία αυτά, ότι
μπορούν εφάσον το επιθυμούν, να παραμείνουν ως προ
σωπικό ιδιωτικού δικαίου. Μετά από αυτό έχει προκόψει το
ερώτημα αν το προσωπικό αυτό θα κρίνεται μαζί με τους
συναδέλφους των που έχουν σχέση δημοσίου δικαίου για
κατάληψη θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων ή
γραφείου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1586/1986.
Κρίνουμε ότι είναι απόλυτα δίκαιο το αίτημα του προσωπικού
αυτού, όπως σε περιπτώσεις κρίσεων για την πλήρωση
θέσεων προϊσταμένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους
συναδέλφους τους, δημοσίου δικαίου, και για την άρση κάθε
αμφιβολίας προτείνεται η ψήφιση του άρθρου αυτού.
Άρθρο 117
Απόσπαση ιατρών Ε.Σ.Υ. σε πανεπιστημιακές κλινικές
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1579/1985
(ΦΕΚ 217 Α/23-12-85) με την οποία 'ιατροί Ε.Σ.Υ. μπορεί
με απόφαση του Υ.Υ.Π. και ΚΆ. να υπηρετούν με απόσπαση
σε πανεπιστημιακές κλινικές μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις
από τα ιατρικά τμήματα των πανεπιστημίων...' για δύο χρόνια
και παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44
του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50Α/18-3-88) ίσχυσε μέχρι 31-12-89
και δεν ισχύει πλέον. Κατά την άποψή μας η ισχύς της
πρέπει να παρατηθεί, επειδή ακόμη υπάρχουν κενό στις
πανεπιστημιακές κλινικές από προσωπικό ΔΕΠ κατ' εκτίμηση
τούτο θα είναι απαραίτητο για αρκετό χρόνο, ιδιαίτερα για
τα τρία νέα πανεπιστημιακό νοσοκομεία, θεωρούμε ότι στη
νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να ανοφέρεται ‘μέχρι να
πληρωθούν οι θέσεις ΔΕΠ από πανεπιστημιακούς' χωρίς
χρονικό όρκο.
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‘Αρθρο 118
Ε&νβσ*| Συλλογική Σύμβαση γιατρών και οδοντιάτρων
Το άρθρο αυτό εισάγει μία νέα άποψη για την ίψοιβή
των λειτουργών της υγείας που ασκούν ελεύθερο επάγ
γελμα. Η πολυπλοκάτητα του συστήματος των αμοιβών των
ιατρών, α πολύ χαμηλός σήμερα αμοιβές και η κατά τα
τελευταία χρόνια ανάπτυξη της ιατρικής με νέες ιατρικές
πράξεις, επιβάλλουν την προώθηση της διάταξης αυτής. Τα
συλλογικά όργανα ιατρών και οδοντιάτρων θα είναι οι φορείς
οι οποίοι θα συνάψουν με την πολιτεία σύμβαση για λογα
ριασμό των μελών τους. Πιστεύεται ότι με την υπογραφή
της σύμβασης θα επιτευχθεί ισορροπία κα έντιμη σχέση
ιατρών - ασθενών.

ποιούντα ισχύουν από το 1910, με αποτέλεσμα, σήμερα,
με την αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης,να μην είναι δυ
νατόν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης
ιατρικής, αλλά και στην υποβοήθηση του έργου της Δίκαιο

Με το άρθρο αυτό καλύπτεται ένα νομικό κενό που
δημιουργήθηκε μετά την έκδοση του π.δ/γματος 321/1985
και τη μετατροπή του μαιευτηρίου "ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ" από
ν.π.ι.δ. σε ν.π.δ.δ., το οποίο τελικό ανέλαβε τις υποχρεώσεις
έναντι οργανισμών, τραπεζών ή φυσικών προοώπων από
την ημερομηνία εκείνη και εντεύθεν.

σύνης. Σημειώνεται ότι ειδικοί Ιατροδικαστές ΔΕΝ υπάρχουν
στην ύπαιθρο χώρα, με αποτέλεσμα ιατροδικαστικές πράξεις
να ανατίθενται σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ασχέτων
προς το περιεχόμενο της ειδικότητας, με θλιβερές συνέ
πειες τόσο για τη δικαστική, όσο και την ιατρική διερεύνηση
ενός θανάτου. Η δυνατότητα εκτελέσεως ιατροδικαστικών
πράξεων και από τα Α.Ε.ί., τα οποία εξάλλου είναι εξου
σιοδοτημένα για την εκπαίδευση των νέων ιατρών στην
ειδικότητα αλλά και η καθιέρωση του κλινικού ιατροδικαστή,
με δυνατότητα στελέχωσης των νοσοκομείων με ειδικούς
ιατροδικαστές θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα, τόσο στο
χώρο της ιατρικής (σωματικές βλάβες, μεταμοσχεύσεις, νεκροτομική διερεύνηση των αιφνίδιων θανάτων στα νοσοκο
μεία κ.λ_π.), όσο και τη Γικαιοσύνη το κράτους, αφού θα
υπάρχουν σε ολόκληρη την Επικράτεια ειδικοί ιατροδικα
στές, μέσα στα νοσοκομεία, που θα εξυπηρετούν, κατά
τρόπο σωστό και επιστημονικά απόλυτα τεκμηριωμένο, το
έργο της Δικαιοσύνης.

'Αρθρο 120
Συμμετοχή Προέδρων Ι.Σ. στις γεν. συνελεύσεις του
Π.Ι.Σ.

Άρθρο 124
Εξεταστικές επιτροπές ιατρικών ειδικοτήτων
Ηρακλείου Κρήτης

Η αναγκαιότητα του άρθρου αυτού είναι προφανής. Δεν
είναι δυνατό στις γεν. συνελεύσεις του Π.Ι.Σ. να συμμετέ
χουν μόνο οι εκλέκτορες των κατά τόπους Ιατρικών Συλ
λόγων και να μη συμμετέχουν οι Πρόεδροι των αντίστοιχων
Συλλόγων. Ικανοποιείται άλλωστε πάγιο αίτημα των Ιατρικών
Συλλόγων της χώρας.

Σύμφωνα με το ν.δ/γμα 3366/1955, εξεταστικές επιτρο
πές ιατρικών ειδικοτήτων προβλεπόταν να λειτουργούν μό
νο στην Αθήνα, το δε 1957 προβλέφθηκε τέτοια δυνατότητα
και για τη Θεσσαλονίκη. Το έτος 1980, με το ν. 1076, η
δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε και στα Ιωάννινα, Πάτρα και
Αλεξανδρούπολη, όπου λειτουργούν πανεπιστημιακά ιατρικά
τμήματα. Ετσι, μόνο για το Ηράκλειο Κρήτης, όπου επίσης
λειτουργεί πανεπιστημιακό ιατρικό τμήμα, δεν προβλέπεται
τέτοια δυνατότητα και γι' αυτό προτείνεται η ψήφιση της
διάταξης αυτής.

‘Αρθρο 119
Υποχρεώσεις Μαιευτηρίου "ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ"

Άρθρο 121
Κωδικοποίηση ιατρικής νομοθεσίας
Η ψήφιση του άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία διότι σε
μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία είναι απαραίτητο
και οι ασχολούμενοι με τη νομική επιστήμη αλλά και όλοι
οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να ανατρέχουν σε ένα
ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο που αφορά στην ιατρική
νομοθεσία. Σήμερα υπάρχει μεγάλη πολυνομία και τροπο
ποιήσεις επί τροποποιήσεων των διαφόρων νόμων, έτσι
ώστε να είναι δύσκολη μέχρι αδύνατη η πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στην ιατρική νομοθεσία. Με το π.δ/γμα
αυτό, πιστεύουμε ότι θα απλοποιηθεί πολύ η πρόσβαση των
ενδιαφερομένων αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων σε
διατάξεις της ιατρικής νομοθεσίας.
Άρθρο 122
Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών
Με το άρθρο αυτό εισάγεται η ισοτιμία της υπογραφής
όλων των ειδικευμένων ιατρών, για γνωματεύσεις και πι
στοποιητικά που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση, ανε
ξάρτητα πού ασκεί το λειτούργημα ο ιατρός. Επίσης καθο
ρίζεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικών και συνταγολογίου.
Άρθρο 123
Ιατροδικαστικές πράξεις και θέσεις ιατροδικαστών
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις που
ρυθμίζουν την άσκηση της κυρίας ειδικότητας, της ιατρο
δικαστικής, στον ελληνικό χώρο. Οι διατάξεις που τροπο-

Άρθρο 125
Τροποποίηση ανπκοινοττκών διατάξεων
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973
θεωρείται από την Ε.Ο.Κ. ανπκοινοτική και για το λόγο
αυτό προστίθεται το σχετικό εδάφιο που ανοφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου αυτού. Η διάταξη αυτή δεν επιφέρει
οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, η διάταξη της παρ. 1 εδάφιο
3 του άρθρου 1 του ν. 784/1975 θεωρείται από την Ε.Ο.Κ.
ανπκοινοτική και για το λόγο αυτόν αντικαθίσταται όπως
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η διάταξη
αυτή δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
Άρθρο 126
Συγχώνευση του ανπφυματικού ιατρείου "Ο Καλός
Σαμαρείτης" στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Με το άρθρο αυτό προτείνεται η συγχώνευση του ανπφυμαπκού Ιατρείου "Ο Καλός Σαμαρείτης" στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου που λειτουργεί ως υπηρεσία
του φιλανθρωπικού Σωματείου Άνπφυματική Αδελφότης Ν.
Μαγνησίας", το οποίο συναινεί για τη συγχώνευση αυτή. Το
ιατρείο αυτό έχει προσφέρει κατά το παρελθόν πολλές
υπηρεσίες στο λαό της Μαγνησίας, αλλά σήμερα είναι
αδύνατον να συντηρηθεί και να λειτουργήσει με πς τρέ
χουσες προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ιατρική. Η
συγχώνευση θα αναβαθμίσει τη λειτουργία αυτού, που θα
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λειτουργεί ως πνευμονολογικό κέντρο. Επί πλέον, όλος ο
επιστημονικός εξοπλισμός του ιατρείου αυτού περιέρχεται
και ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του
ν.π.δ.δ. Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
Αρθρο 127
Ρύθμιση πρόσληψης προσωπικού στο Νομαρχιακό
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται νομοθετικό η πρόσληψη
εννέα (9) αδελφών νοσοκόμων και μιας (1) παρασκευαστριας, όλοι του κλάδου ΔΕ, α οποίοι προσλήφθηκαν στο
νομαρχιακό νοσοκομείο Σύρου μετά από άγονες προκτρύξεις, με μειωμένα προσόντα, από το Κοινό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.) με ομόφωνη απόφαση (4/11.5.88) και
επικύρωση της απόφασης αυτής από το Δ.Σ. του νοσοκο
μείου και από το Νομάρχη Κυκλάδων, που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 180/9.9.88. Η ψήφιση της διάταξης αυτής κρίνεται
αναγκαίο διότι η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
την 135/8.11.88 πράξη, επέστρεψε αθεώρητο το χρηματικό
ένταλμα πληρωμής τους με τον ισχυρισμό ότι το προσωπικό
αυτό δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για
την πρόσληψή τους. Ανάλογη ήταν, στη συνέχεια, και η
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την πράξη 147/
11.4.89. Όμοιο είναι και το πρόβλημα της παρασκευαστριας,
η οποία τελικά παραιτήθηκε. Επειδή η απόλυση των εργα
ζομένων δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή, αφού μια
τέτοια απόφαση δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση της
ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου, προτείνεται η ψήφιση
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 128
Κατάργηση χορηγήσεως πτλου προσωπικής ικανότητας
οπτικού
1. Το έτος 1979, με το νόμο 971, ρυθμίστηκαν τα θέματα
ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και η λειτουργία
οπτικών καταστημάτων, εφαρμογής φακών επαφής κ.λπ.
2. Σας διατάξεις του ίδιου νόμου προβλέφθηκαν διάφορες
μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους ασκούσαν, μέχρι τότε, το
επάγγελμα αυτό, καθώς και για όσους είχαν σε λειτουργία
οπτικά καταστήματα ή απασχολούντο σε τέτοια καταστήματα.
3. Επειδή έχουν ήδη συσταθεί Ειδικές Σχολές Οπτικών
στα Τ.Ε.!. και από το έτος 1979, που έγνε ο ανωτέρω
νόμος, έχουν ετεσημανθεί ορισμένες αδυναμίες ot οποίες
χρήζουν νέας ρύθμισης, προτείνεται η ψήφιση των διατά
ξεων που ακολουθούν και με τις οποίες:
Καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 2, 3.
4, 5, και 15 του νόμου αυτού, με τις οποίες παρέχεται
δυνατότητα χορήγησης τίτλου προσωπικής ικανότητας ο
πτικού και σε μη τττυχιουχους οπτικούς, με εξαίρεση τους
υποψήφιους που έχουν λάβει ανεππυχώς μέρος στις εξε
τάσεις και δικαιούνται να προσέλθουν σε επανεξέταση.
Επίσης, εξαιρείται της κατάργησης αυτής η διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 2, με την οποία ορίζεται ότι η αναγνώριση
των πτυχίων ξένων Σχολών Οπτικών και Οπτομετρητών θα
πραγματοποιείται υπό του αρμόδιου φορέως του Υπουρ
γείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Άρθρο 129
Υπαγωγή του Ελληνικού Ανπκαρκιντκού Ινστιτούτου
σπς διατάξεις του ν.δ. 2592/1953
Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, με
τις οποίες ακυρώθηκαν τα π.δ/γματα βάσει των οποίων είχε

δημοσιοποιηθεί το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου "Ελ
ληνικό Ανπκαρκινικό Ινστιτούτο', Αγ. Σάββας, και το διορι
σμό νέας διοικησεως, προέκυψαν προβλήματα στη λει
τουργία του νοσοκομείου λόγω αδυναμίας επιχορηγήσεώς
του από την πολιτεία, αφού αυτό το απαγόρευε ο νόμος
1397/ 1983. Εντούτοις, η σημερινή Κυβέρνηση αποφάσισε
τη συνέχιση της επιχορηγήσεώς του νοσοκομείου καυτή
μετατροπή του με τη σημερινή προτεινόμενη διάταξη σε
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, προκειμένου να διαφυ
λαχθεί η υγεία του ελληνικού λαού και τα συμφέροντα των
εργαζομένων σε αυτό, καθότι η λειτουργία του νοσοκομείου
κατέστη αδύνατη κάτω από άλλες προϋποθέσεις.
Άρθρο 130
Κύρωση απόφασης
Η Υπηρεσία γιο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υ.Π.Κ.Α., με την αριθ. α4β/
οικ.2834/88 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΕΚ.417/21.6.88
τ.Β') συγκρότησε επιτροπή επλογής νέων μαθητών για
εγγραφή στις Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολές. Υστερα από αυτό προτείνεται η προσθήκη άρθρου για κύρωση της απόφασης στο
παρόν νομοσχέδιο.
Άρθρο 131
Κύρωση απόφασης
Με το άρθρο αυτό κυρώνεται η από 28.2.91 απόφαση
του Αναπλ. Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί
σεων, με νόμο, η οποία αφορά στη σύσταση Εθνικού Συμ
βουλίου Μεταμοσχεύσεων. Η απόφαση αυτή συμπληρώνει
νομικό κενό αφ' ενός, και αφ' ετέρου οργανώνει,σε εθνικό
επίπεδο, τη χάραξη πολιτικής των μεταμοσχεύσεων οργά
νων και ιστών στη χώρα μας.
Άρθρο 132
Κύρωση αποφάσεων γα τους οργανισμούς
των νοσοκομείων
Από παραδρομή της Διοικήσεως οι οργανισμοί των νο
σηλευτικών ιδρυμάτων, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που υπήχθησαν
στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953, κατ' ειραρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 του ν. 1397/1983, εξεδόθησαν με μόνη
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Αοφολίσεων και όχι με κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν.1397/1983 και στην παρ. 1 του άρθρου
50 του παρόντος νόμου. Αποτέλεσμα της τυπικής αυτής
παράλειψης είναι να ακυρώνονται γα τυπικούς λόγους οι
οργανισμοί των εν λόγω νοσοκομείων από τα διοικητικά
δικαστήρια, με συνέπεια να χρειάζεται επανέκδοση. με τη
νόμιμη διαδικασία, και στο διάστημα αυτό μέχρι της επανεκδόσεως και της νομιμοποιήσεως των οργανισμών, να
υπάρχουν πλείστες εκκρεμότητες των νοσοκομείων και της
υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων. Με την εν
λόγω διάταξη, επέρχεται νομιμοποίηση των πράξεων αυτών
της διοικήσεως που έχουν τυπική παράλειψη.
Αρθρο 133
Κατάργηση διατάξεων
Με το άρθρο αυτό αναφέρονται οι διατάξεις που καταργούνται στο νομοσχέδιο αυτό.

(ΚΕ.Σ.Υ.),

Αρθρο 134
Ισχύς νόμου
χίκ τοο παρόντος νόμου άρχιζε» από της άημοοιευ-

-ου στην Εφημερίδα της Κυθερνήοεως, εκτός αν
διαφορετικά από τις επί μέρους διατάζεις του.

2ΐ

Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 1992
Of ΥΠΟΥΡΓΟΙ "
ΡΟΕΡΡίΑΣ ΤΗΣ
■ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
Σωτ. Κούβελας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
jd. Χριστοδούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. Καλανιζάκος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
:χ. Παπακωνσταντίνου

Ν. Κλειτος

I. Παλαιοκρασοός
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. Σούρλας
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΐΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ρ. Σουψλίάς

KENT Ρ!Κ Η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Η
ΕΠΓΓΡΟΠΗ

όριάσειςπριθμοι 68/26-11-1991, 69/27-11-1991, 70/
-1991, 72/29-11-1991, 73/2-12-Τ991, ώρα 6.00 μ.μ.
-δριασε το τμήμα Α της Κεντρικής ΝομοπαρασκευαΞπιτροπής οε πέντε συνεδριάσεις και παρευρέθηκαν
Τοούτσός, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της
:τειας, X Φατούρος. αντιπρόεδρος ΣτΕ, Π. Φλώρος
υΛος επικράτειας (εισηγητής), I. Ταμβίσκος, σύμβου-·Σ., Δ. Παπαπετρόπουλος. νομικΟς σύμβουλος του
->ς (εισηγητής), Σ. Βοέλλης, καθηγητής πσνεπιστηΚαλλιμόποιιλος, αναπληρωτής καθηγητής πανεπιt. Α. Ανδρεοιιλάκος, εισαγγελέας εφετων, Ν. Αγγεεφέτης Δ.Δ., X. Πολίτης, δικηγόρος (εισηγητής) και
■ αυλός, επίκουρος καθηγητής πανεπιστήμιου και ε■ εστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, Πρό«.αι Κοινωνικών Αοφακισεων με τίτλο:"Για την Υγεία'.
ιατέας ο Σ. Κοτσιώνης.
-ευρέθηκαν α εκπρόσωποι του υπουργού Β.Κολοβός,
>dAid)TQQ -KCLX :θ. Ιωοννου
>ΉΤρό»ιή ίχ^ητηαε το περιοχήμεγο ταμ νομοσχέδιου
ιπιπωσε της εξής παρατηρηθείς:
Α. Γενικές παρστηρήαεις
νομοσχέδιο πρέπει να υπογροοει από όλους τους
•ούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες
στάξεις του λχ. Αρθρο 10 παρ. 17, άρθρ. 49 παρ.5,
ρ παρ. 9,9.10.
- που αναιρέρονται περισσότερα υπουργοί να τίθενται
«αθιεοωμένη σειρο.
«υ υναφέρονται νόμα, διατάγματα και αποφάσεις να
■τπθεται η περίληψη, αλλά να τίθεται οε παρένθεση,
'ν πρώτη μνεία, ο αριθμός του Φύλλου της Εφ. Κυβ.
394Ί9Β3 (Α. 143)
-~ου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται, μόνο
. ν πρώτη .μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση
ίΐκά γρΟμματα λχ Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

5. Οπου ανψφέρονται αριθυοί να γρόωοντοι πρώτα ολο
γράφως κα μετά σε παρένθβοη αρ^Μχτκώς.
6. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε «λέξεις του
κειμένου, χωρίς να πρέπει, λχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΕΙ,
Υγεία Δημοσίων Υπαλλήλων, Νοσοκομείων, Κλαδική κα
Νοσηλευτική Οργάνωση Πρόεδρος, Αντιπροέδρους, >Νομα.
Προείρικων Δκπαγμάτων κλπ.
7. Όπου ανοφερονταί τίτλοι υπουργείων κα υπουργών
να γράφονται πλήρεις.
8. Οπου ανοφερονταί ο» λέξεις 'γιατρός' κα ‘κρεβάτια*
να διορθψθούν σε: 'ιατρός' χα "κλίνες'.
■S. Κατά την καθαοοργροφή του νομοσχεδίου να προσε
χθεί η ομοιομορφία του κειμένου στη χρήση των καταλήξεων
-ης και -εως.
Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1.
Η Επιτροπή προτείνει να τεθεί ως τίτλος του νομο
σχεδίου: "Μέτρια για την προστασία της υγείας'.
2. Στο άρθρο 1 και στο άρθρο 1 του ν.1397/1983, όπως
αντικαθίστανται:
α) Να τεθεί εντός εισαγωγικών.
β) Η παρ.1 να διατυπωθεί ως εξής: Το Κράτος μεριμνώ
για την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση κα εποπτεια των
κατάλληλων φορέων προς εξασφάλιση της υγείας όλων των
πολιτών.'.
γ) Στην παρ.2, τρίτο στίχο, μετά τη λέξη: 'θα' να προ
στεθεί η λέξη: "του".
3. Στο άρθρο 2 και στο άρθρο 2 του ν.1397/1983, όπως
αντικαθίστανται.
α) Να τεθεί εντός εισαγωγικών.
■β) Στην παρ.2 και στους στίχους 4-6 το κείμενο:
"ο αριθμός .... αυτών να διατυπώθει ως εξής:
‘ο αριθμός των υγειονομικών περιφερειών που περιλαμ
βάνουν ορισμένους νομούς, η έδρα τους και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην εν γένκι λειτουργία
των υπηρεσιών τους'.
4. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ.1, πρώτο στίχο, αντί της- λέξης: "Κεντρική'
να τεθεί η λέξη: 'Περιφερειακή'.
β) Στην παρ.2. δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: "αυτών'
να τεθεί η λέξη: ’.τους'.
γ) στην παρ.3, τρίτο στίχο, να απαλείφθούν α λέξεις:
"με ψήφο".
5. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ.1,-δεύτερο στίχο, να σπαλειφθει η λέξη:
"πενταμελείς', γιατί δεν ορίζεται ότι πρόκειται για συλλογικό
όργανο.
β) Για τη λειτουργία των τριών Ειδκαίιν Γραμματειών
χρειάζονται ανά δύο υπάλληλα κα ρνα τρως ειδικά επι
στήμονες. αλλά δεν προβλεπεται για τους υπάλληλους ο
κλάδος, ο. βαθμός ή η ειδικότης.' και για. τους ειδικούς
επιστήμονες η νομική φύση της σχέσης ως,κατη σύσταση
ισάριθμων θέσεων. Η Επιτροπή συνιστώ την επανεξέταση
του θέματος.
6. Στο άρθρο 5:
α) Η παρ.2
ατυπωθεί ως εξής: "Ο Ειδικές Γραμμα
τείες υπαγονκ
υθείας στον Υπουργό Υγείας,.Πρόνοιας
και Κοινωνικών
-αλίσεων".
β) Η παρ.3
σπαλειφθει γιατί το περιέχομένο της
καλύπτεται απ ,ι.ν πρόβλεψη της παρ.1.
γ) Οι παρ. «; ά ι. ναριθμούνται σε παρ. 3—4, ανπστοίχως.
δ) Στην παρ β < ·■ 0·4 σχεδίου), τρίτο στίχο, μετά τη λέξη
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'λεπτομερώς' να προστεθεί η λέξη: *η οργάνωση- και αντί
της λέξης:-αυτών' να τεθεί η λέξη: 'τους'.
7. Jo άρθρο 6 να απαλειφθεί και το άρθρο 7 να αναριθμηθεί σε άρθρο 6, αλλά η παρ.2 του σχεδίου να αποτελέσει
περιεχόμενο παραγράφου με τον Ιδιο αριθμώ 2 του νέου
άρθρου 7.
8. Στο άρθρο 6 (άρθρο 7 σχεδίου) και στο άρθρο 2 του
ν.1278/1982, όπως αντικαθίσταται:
α) Η αρίθμηση των περιπτώσεων να γίνει με μικρά γράμ
ματα του αλφαβήτου και των υποπεριπτώσεων να γίνει με
δύο μικρά γράμματα του αλφαβήτου,
β) Στην παρ.1:
αα) Στην παρ.2 Β, υποπερ. ζ, το εδάφιο:'Καθένα.... φορέα
του.' ανοφέρεται σε όλες τις υποπεριπτώσεις και αυτό
πρέπει να γραφεί χωριστά σε άλλη γραμμή και όχι συνέπεια
της υποπερ.ζ.
ββ) Στην περ. Γ να διασαφηνισθεί αν πρόκεται για έναν
εκπρόσωπο από κάθε οργάνωση ή έναν εκπρόσωπο για
όλες ας οργανώσεις και να προβλεφθεί ο τρόπος της
εκλογής του.
γγ) Στην περ.Ε, τρίτο στίχο, αντί της λέξης: 'κορυφαίας'
να τεθεί η λέξη: 'ανώτερης'.
δδ) Στην περ. ΙΒ να διαγράφει η λέξη 'ιδρυθησομένων'
και στο τέλος του τρίτου στίχου να προστεθεί η φράση:
‘αφότου ιδρυθούν*.
γ) Η παρ.3 να αποτελέσει την παρ.1 νέου άρθρου με
αριθμό 7.
9. Στο άρθρο 8, παρ.2, στίχοι 6-9, να απαλειφθεί το
κείμενο: 'καθώς
10. Στο άρθρο 9 και στο άρθρο 4 του ν.1278/1982, όπως
αντικαθίστανται:
α) Στην παρ.1, ο πρώτος στίχος, να διατυπωθεί ως εξής:
'Το ΚΕ.Σ.Υ. αποφασίζει εν ολομέλεια για'.
β) Στην παρ. 3, δεύτερο στίχο, αντί: 'έχει την ευθύνη'
να τεθεί: 'μεριμνά*.11
11. Στο άρθρο 10:
α) Στον τίτλο να απαλειφθεί η λέξη: 'Εκπροσώπηση',
β) Στην παρ.1, περ.α, στον πρώτο στίχο, αντί της λέξης:
'Κεντρικής' να τεθεί η λέξη: 'περιφερειακής' και στο τέλος
να προστεθεί η φράση: 'ως πρόεδρο'.
γ) στην παρ.2, δεύτερο στίχο, αντί: 'με' να προστεθεί:
'μετά από'.
δ) Η παρ.4 να διατυπωθεί ως εξής: 'Το ΠΕ.Σ.Υ. επιλαμ
βάνεται για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία, την
προστασία και την προαγωγή της υγείας των κατοίκων της
περιφέρειας καθώς και ας συνθήκες βελτίωσής τους, μετά
από πρόσκληση του προέδρου του ΠΕ.Σ.Υ....'.
ε) Στην παρ.5, δεύτερο στίχο, μετά το άρθρο: 'των' να
προστεθεί η λέξη 'παρόντων'.
στ) Στην παρ.9 να γίνει η εξής διατύπωση:
Ή θητεία των μελών της περ.δ'και σΤτης παρ.1 είναι
τριετής. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη
γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού διορισμού. Επιτρέπεται
η αντικατάσταση αυτών για οποιοδήποτε λόγο για το υπό
λοιπο της θητείας των. Μέχρι να ορισθει ο αντικαταστάτης
το συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του. Η
ολομέλεια του ΠΕ.Σ.Υ. εκλέγει τον αντιπρόεδρο με μυστική .
ψηφοφορία μεταξύ των ιατρών μελών του ΠΕ.Σ.Υ...'.
ζ) Οι παρ. 10-11 να απαλειφθούν και ο παρ. 12-18 να
αναριθμηθούν σε 10-16, ανπστοίχως.
η) Η παρ. 10 (παρ.12 σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής:
"Το ΠΕ.Σ.Υ. αποφασίζει εν ολομέλεια και οι αποφάσεις του
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. του άρθρου αυτού.

θ) Στην παρ.11 (παρ.13 σχεδίου), έβδομο στίχο, αντί των
λέξεων: 'έχει την ευθύνη' να τεθεί η λέξη ‘μεριμνά*.
ι) Η παρ.12 (παρ.14 σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής:
'Στα μέλη του ΠΕ.Σ.Υ. δεν καταβάλλεται αποζημίωση'.
12. Στο άρθρο 12, παρ.4, δεύτερο στίχο, μετά τον αριθ
μό :Ί' να προστεθούν οι λέξεις:'του παρόντος'.
13. Στο άρθρο 13, στον τίτλο, αντί/Ιδιωτικός τομέας* να
τεθεί: 'Ιδιωτικοί φορείς'.
14. Στο άρθρο 14, παρ.1, στον πρώτο στίχο, μετά τη
λέξη: 'Προεδρίας' να προστεθούν οι λέξεις: 'της Κυβέρνη
σης' και στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: 'συναρμόδιου' να
τεθούν οι λέξεις: 'κατά περίπτωση αρμόδιου*.
15. Στο άρθρο 15:
α) οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στις παρ.1 (τε
λευταίο εδάφιο) και 7. μη αναφερόμενες σε λεπτομερειακά
θέματα, δεν είναι συνταγματικά ανεκτές. Η ρύθμιση των
θεμάτων αυτών πρέπει να γίνει με π.δ. και η Επιτροπή
συνιστά την επανεξέταση των θεμάτων.
β) Στην παρ.5, στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: 'Πρό
νοιας' να προστεθούν οι λέξεις: 'και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων·.
γ) Στην παρ.θ στον τρίτο στίχο αντί της λέξης/κατατάσ
σεται' να τεθεί η λέξη: 'εντάσσεται', στον πέμπτο στίχο
αντί της λέξης: 'σε' να τεθεί η λέξη: 'στις' και στον έβδομο
στίχο αντί της λέξης: 'κατατασσομένων' να τεθεί η λέξη:
'ε ντασσομένων.
Εφιστάται οι προσοχή για την προσαρμογή του περιεχο
μένου της παραγράφου αυτής μετά τη νέα διατύπωση της
παρ.7.
δ) Στην παρ.10, στίχοι 3-4, η φράση:'ή να αποχαρακτη
ρίζονται... σταθμοί.' να διατυπωθεί ως εξής:'ή να αποχαρα
κτηρίζονται ως υγειονομικοί σταθμοί αγόνων ή προβλημα
τικών περιοχών.'.
16. Στο άρθρο 17, παρ.5, δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη
'διευθυντής' αντί του κόμματος να τεθεί παύλα.
17. Στο άρθρο 18, η παρ.3, να διατυπωθεί ως εξής: 'Με
απόφαση του νομάρχη καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρ
μοδιότητες. οι υποχρεώσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτο
μέρεια που αφορά τη λειτουργία της διοικούσας επιτροπής.'.
18. Στο άρθρο 20, παρ.2. στον τρίτο στίχο, αντί/κάθε
συναρμόδιου' νο τεθεύ'του κατά περίπτωση αρμόδιου' και
στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: 'μέτρου', να προστεθεί
η φράση: 'η εν γένει έκταση εφαρμογής του,'.
19. Στο άρθρο 25:
α) Στον τίτλο του άρθρου και στην παρ.1, δεύτερο στίχο,
να απαλειφθεί η λέξη/Εθνικό'.
β) Στο τέλος της παρ.1 να προστεθεί η φράση: "που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.'.
γ) Στην παρ.2, στίχοι 1-3, η φράση: 'και ....Κράτους' να
διατυπωθεί ως εξής: 'και η παρακολούθηση, ο συντονισμός
και η υποβοήθηση των ενεργειών.
δ) Στην παρ.3. στον πρώτο στίχο, ανα της λέξης: 'χρη
ματοδοτείται' να τεθεί η λέξη: 'επιχορηγείται', στους στί
χους 3—4 να απαλειφθούν οι λέξεις: 'και', 'έκτακτη' και vc
προστεθεί στο τέλος η φράση: ‘και έσοδα από τυχόν
παροχή υπηρεσιών.'.
ε) Στην παρ.4, πρώτο στίχο, αντί: 'του Υπουργού' να
τεθεί/των Υπουργών' και να προστεθούν οι Υπουργοί Ε
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θνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον τέταρτο στίχο
μετύ τη λέξη:'διθικήσεως· να τεθεί κόμμα κα να προστεθεί
η φράση: ‘τα του ελέγχου της διαχειρίσεως.'.

του από τον όρο: 'στενό περιβάλλον' αν αυτή είναι η έννοιά
του και στον τέταρτο στίχο να προστεθεί 'V στη λέξη:
'στο' και να απαλειφθεί το *σ* από την λέξη:'στην'.

20. Στο άρθρο 26:
α) Στην παρ.1, δεύτερο στίχο, να προστεθεί η φράση:
"που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.' και στους στίχους 4-5 η φρά
ση :'και_..Κράτους' να διατυπωθεί ως εξής:'και η παρακολού
θηση. ο συντονισμός και η υποβοήθηση των ενεργειών'.
β) Στην παρ.2, στίχοι 3—4, να απαλειφθούν οι λέξεις:'και',
'έκτακτη' και να προστεθεί στο τέλος η φράση: ‘και έσοδα
από τυχόν παροχή υπηρεσιών.'.
γ) Στην παρ.3, πρώτο στίχο, αντί: 'του Υπουργού' να
τεθεί.'των Υπουργών* και να προστεθούν ο Υπουργοί Ε
θνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον τέταρτο στίχο,
προ του άρθρου:'τα' να προστεθεί η φράση: 'τα της διοικησεως και τα του ελέγχου της διαχειρίσεως του κέντρου'.

26. Στο άρθρο 33, παρ.1:
1
α) Στους στίχους 2-3 η φράση: 'υπάγεται... απφ 'να
διατυπωθεί ως εξής: 'υπάγεται σαυτόν και αποτελείται^από:

21. Στο άρθρο 27:
α) Στην παρ.1. δεύτερο στίχο, να προστεθεί η φράση:
'που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.' και στους στίχους 4-5 η φράση:'και... Κράτους' νο διατυπωθεί ως εξής: 'και η παρακο
λούθηση, ο συντονισμός και η υποβοήθηση των ενεργειών'.
β) Στην παρ.2, τέταρτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις:
'και' 'έκτακτη' και να προστεθεί στο τέλος η φράση: 'και
έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών.'.
γ) Στην παρ.3, πρώτο στίχο, αντύ'του Υπουργού' να
τεθεύ'των Υπουργών" και να προστεθούν οι Υπουργοί Ε
θνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον τέταρτο στίχο,
προ του άρθρου: *τα' να προστεθεί η φράση: 'τα της
διοικήσεως και τα του ελέγχου της διαχειρίσεως του κέτρου'.
22. Στο άρθρο 28:
α) Στην παρ.1, στίχοι 1-2, αντί:'καθιερώνεται η κατΌίκον
νοσηλεία' να τεθεί: 'καθιερώνεται σύστημα κατΌίκον νοση
λείας.'.
β) Στην παρ.2, στο δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη:'Προεδρίος' να προστεθούν οι λέξεις: 'της Κυβέρνησης', στους
στίχους 4-6, το κείμενο: Ό χρόνος.... κάτοικον', να δια
τυπωθεί ως εξής: Ό χρόνος ενάρξεως του συστήματος
αυτού, κατηγορίες ασθενών, οι τυχόν:, στο στίχο 12 αντί
της φράσης: 'που .... νοσηλεία', να τεθεέ'που συντελούν
στην κάτοικον νοσηλεία', ο στίχο 14—15 να διατυπωθούν
ως εξής: 'νοσηλείας αυτής όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.'.
23. Στο άρθρο 29:
^
α) Στην παρ.1, τρίτο στίχο, αντί του ρήμα^ο^Όυνιστώνται' να τεθεί το ρήμα: 'συσταθούν'.
<'''
β) Στην παρ.2, δεύτερο στίχο, αντί: ’με κοινή απόφαση
του Υπουργού’ να τεθεί: ‘με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών", για να είναι η εξουσιοδότηση εντός των
ορίων του Συντάγματος και δεδομένου όη προβλέπεται
σύσταση θέσεων.
24. Στο άρθρο 30, παρ.3, πρώτο στίχο, αντί:’με κοινή ...
Υπουργού' να τεθεί:'Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών', για να είναι η εξουσιοδότηση εντός των ορίων
του συντάγματος και δεδομένου ότι προβλέπεται σύσταση
θέσεων.
25. Στο άρθρο 32, παρ.1, περ.β, τρίτο στίχο, εφιστάται
ή προσοχή να ελεγχθεί η έννοια του όρου: μικρό περιβάλ
λον που δεν είναι γνωστή και συνιστάται η αντικατάστασή

β) Στην περ.α. δεύτερο στίχο, αντί του ρήματος:'ορατοί'
να τεθεί το ρήμα: 'προτείνεται'.
γ) Στην περβ, ο πρώτος στίχος, να διατυπωθεί ωςΌξής:
“Ενα (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή πανεπιστήμιού.
27. Στο άρθρο 39 να απαλειφθεί η παρ.2 και η παρ.3 να
αναριθμηθεί σε παρ.2
28. Στο άρθρο 40, παρ.1:
α) Στην περ.α η Επιτροπή συνιστά να ορισθεί, ότι τα τρία
από τα τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο υπουργός, πρέπει
να είναι επιστημονικού επιπέδου ή να έχουν σχετική εμπει
ρία.
β) Στην περ. δ να προστεθεί στο τέλος η φράση: 'που
προτείνεται από αυτόν.'.
29. Στο άρθρο 42, παρ.1, στον πρώτο στίχο το ρήμα:
'διαρθρούταΓ να διορθωθεί σε: 'διαρθρώνεται' και στην
περ.γ, δεύτερο στίχο, το άρθρο:'των' να διορθωθεί σεπτού.
30. Στο άρθρο .43, παρ.1,2.3 τρίτο στίχο, να απαλειφθεί
η λέξη:'θα\
V
31. Στο άρθρο jr4 .<
^
α) Στην παρ.Σ.,,έιρώτο στίχο, προ του άρθρου:'τα' να
προστεθεί η φράήρ: 'Οι λεπτομέρειες λειτουργίας,*. ^
β) Στην παρ.3, στίχοι 3-4, να απαλειφθούν οι λέξειςίμπορεί να'.
γ) Στις παρ.4 (δεύτερο στίχο) και 5 (τέταρτο στίχο) προ
της λέξης: 'υγειονομικών' να προστεθεί η λέξη:'κρατικών·.
32. Στο άρθρο 45. παρ.1, τέταρτο στίχο αντί της λέ-'
ξης:'διακομιδών' να τεθεί η λέξη:'μεταφοράς'.
33. Στο άρθρο 47:
α) Στην παρ.3 στον τέταρτο στίχο η λέξη: 'ικανότητα' να
διορθωθεί σε: 'ανικανότητα' και οι στίχοι 5-6 νο διατυπω
θούν ως εξής:'γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο
ενεργεί για λογαριασμό του.'.
β) Στην παρ.4, ο πρώτος στίχος, να διατυπωθεί ως
εξής:Ό ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί
όη αφορά'.
γ) Η Επιτροπή επισημαίνει όη το περιεχόμενο του άρθρου
αυτού έχει δεοντολογικό χαρακτήρα και θα μπορούσε να
αποτελέσει περιεχόμενο κανονισμού άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος και όχι περιεχόμενο νομικού κειμένουΐρφού
προβλέπει την άσκηση των δικαιωμάτων του ασθενή δωρίς
ταυτοχρόνως να προβλέπει η θα γίνει σε περίπτωση μη
πλήρους ενημέρωσης του ασθενή. Επίσης, όπως είνάΓδια
τυπωμένο το άρθρο, δεν καλύπτει την εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη και συνιστάται η επανεξέταση του θέματος.
34. Στο άρθρο 48:
α) Στην περ.1, ο πρώτος στίχος, να διατυπωθεί ως εξής:
Εφεξής τα ιδρυόμενα από το Κράτος νοσηλευτικά ιδρύματα
μπορεί να έχουν".
β) Η παρ.2 να απαλειφθεί γιαή το νομικό καθεστώς των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ιδρύονται με βάση δωρεά η
διάταξη τελευταίας βούλησης θα προβλεφθεί στη σχετική
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σύμβαση που κυρώνεται με νόμο. Οι παρ. 3-4 να αναριθψχθούν σε παρ.2 2-3, ανπστοίχως
γ) Στην παρ.3 (παρ.4 σχεδίου), δεύτερο στίχο, αντί του
ρήματος: 'μετατάσσεται· να τεθεί το ρήμα: ’εντάσσσεται',
γκπί πρόκειται για έναρξη.
35. Στο άρθρο 50:
α) Στην παρ.3, οι στίχοι 3-4, να διατυπωθούν ως εξής:
'αυτών και η υπόδειξη τρόπων αξιοποίησης των προσόδων
από την εκμετάλλευση αυτών.
β) Η παρ. 6 να απαλειφθεί γιατί το περιεχόμενο κατά το
μέρος που δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, στο ν.δ. 2039/1939
και τη βούληση του δωρητή καλύπτεται από τη νέα διατύ
πωση της παρ.3.
36. Στο άρθρο 52, παρ.1, πέμπτο στίχο, η λέξη: 'νοσήλειο'
να ορθογραφηθεί σε 'νοσήλιο'.
37. Στο άρθρο 53, παρ.1, να απαλειφθεί το τελευταίο
εδάφιο: Ή διάταξη.... Δυνάμεων.*, γιατί θα δημιουργήσει
ερμηνευτικά προβλήματα για τα στρατιωτικό νοσοκομεία.
38. Στο άρθρο 54 και στο άρθρο Β του ν.1397/1983,
όπως αντικαθίστανται, παρ.5, τρίτο στίχο, αντί της λέξης:
'Κεντρικής' να τεθεί η λέξη: 'Περιφερειακής·.
39. Στο άρθρο 55:
α) Στην παρ.2, περ.α, η Επιτροπή συνιστό να ορισθεί ότι
τα τέσσερα πρόσωπα, που ορίζει ο υπουργός, πρέπει να
είναι πανεπιστημιακού επιπέδου ή να έχουν σχετική εμπει
ρία.
β) Η παρ.3 να απαλειφθεί γιατί η ρύθμιση αντίκειται στη
βούληση του δωρητή.
γ) Η παρ.4 να απαλειφθεί γιατί αντίκειται σπς συνταγ
ματικές διατάξεις.
δ) Οι παρ. 5-18 να αναριθμηθούν σε παρ.3-16. ανπστοίχως.
ε) Στην παρ. 3 (παρ.5 σχεδίου), στους στίχους 4-5, αντί
των λέξεων: 'έχει σύμφωνα με ' να τεθείΓ’διέπεται από'.
στ) Στην παρ.8 (παρ. 10 σχεδίου), αντί των λέξεων:'είναι
ο φυσικός προϊστάμενος' να τεθεί.’προισταται’.
ζ) Στην παρ.9, στους στίχους 10-11, αντί των λέξεων:'οι
οποίο όταν παύουν’ να τεθούν οι λέξεις: 'όταν δε παύσουν’
και να προστεθεί στο τέλος το εδάφιο: Ό χρόνος της
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για
κάθε συνέπεια.’.
η) Στην παρ.13 (παρ.15 σχεδίου), στον τρίτο στίχο, να
απαλειφθούν ο λέξεις'είναι άμισθο’ και στον πέμπτο στίχο
να απαλειφθούν ο λέξεις:’και μερικής απασχόλησης’.
40. Στο άρθρο 56:
α) Στην παρ.1, πέμπτο στίχο, αντί της λέξης:'Κεντρικής·
να τεθεί η λέξη.•'Περιφερειακής’.
β) Στην παρ.7 η Επιτροπή επισημαίνει ότι μπορεί να
δημιουργηθούν προβλήματα, σε περίπτωση που μεταφερ
θούν εγκαταστάσεις (πχ μηχανήματα), γιατί θα αποξενωθεί
το νοσοκομείο από περιουσιακά του στοιχεία.
41. Στο άρθρο 57, το πρώτο εδάφιο, να διατυπωθεί ως
εξής'Στα νοσοκομεία του ν.δ. 2952/1953 καθώς και στα
νοσηλευτικά ιδρύματα των άρθρων 48 και 52 του παρόντος
νόμου λειτουργούν υποχρεωτικά φαρμακεία.’.
42. Στο άρθρο 59:
α) Στον τίτλο αντί της λέξης: 'αναπαραγωγής’ και στην
παρ.1, τέταρτο στίχο, αντί των λέξεων: ’αναπαραγωγής του
ανθρώπου’ να τεθεί η λέξη: 'γονιμοποίησης’.

β) Στην παρ.2. στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: 'σε' και
στο δεύτερο στίχο, μετά το 'ή’ να προστεθεί η λέξη:
'ειδικώς'.
43. Στο άρθρο 61:
α) Ο τίτλος να διατυπωθεί ως εξής: Εθνικό Συμβούλιο
ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας'.
β) Στην παρ.1, στους στίχους 2-3, να διορθωθεί η επω
νυμία σύμφωνα με τη νέα διατύπωση.
γ) Στην παρ.2, περ.β, να απαλειφθεί το δεύτερο εδά
φιο:’Με την... Υγείας.’.
δ) Το περιεχόμενο του άρθρου αυτού δεν είναι θέμα του
Β'Κεφαλαίου, αλλά του Α Κεψαλαιου και συνιστάται η μετοφορά του.
44. Στο άρθρο 62.
α) Η παρ.2 να προταχθεί της παρ.1 και να γίνει νέα
αρίθμηση.
β) Στην παρ.2 (παρ.1 σχεδίου), ο πρώτος στίχος, να
διατυπωθεί ως εξής.’Με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
καθορίζονται οι’.
γ) Επίσης το περιεχόμενο του άρθρου δεν είναι θέμα του
Β' Κεφαλαίου, αλλά του Α’Κεφαλαίου και συνιστάται η με
ταφορά του.
45. Στο άρθρο 63:
α) Στην παρ.2, α στίχοι 3-7, να διατυπωθούν ως εξής:
'ιατροί οι οποίοι έχουν κριθεί ετπτυχώς να καταλάβουν θέση,
πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλλει
υποψηφιότητα σε προκηρυχθείσες θέσεις με ας διαδικασίες
που προβλέπει ο ν. 1397/1983 και δεν έχουν ακόμη κριθεί
εφόσον κριθούν σε σειρά διορισμού και διορισθούν, θα είναι
και αυτοί μόνιμοι δημόσοι λειτουργοί.'.
β) Στην παρ. 4, στους στίχους 3-5 το κείμενο: ’είναι...
θητεία’ να διατυπωθεί ως εξής: ’ασκούν δημόσο λειτούρ
γημα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό
νου’.
γ) Σπς παρ. 5. τρίτο στίχο και 6, τέταρτο στίχο, αντί
των λέξεων: ’και επί θητεία’ και ’επί θητεία’ να τεθούν οι
λέξεις: ‘με ειδική σύμβαση'.
δ) Στην παρ. 7, στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: ’απα
σχόλησης' να προστεθούν οι λέξεις: ’ και οι ιατροί σύμ
βουλοι νοσοκομείων’ και στους στίχους 3-4 το κείμενο: 'σε
εταιρεία ... αντικείμενα.’ διατυπωθεί ως εξής: ’σε προσωπική
εταιρεία ή ΕΠΕ με αντίστοιχο αντικείμενα ή στη διοίκηση
Α.Ε.’.
ε) Στην παρ. 8, ο τέταρτος στίχος, να διατυπωθεί ως
εξής: ’υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, νο επιλέξουν μία από πς δύο θέσεις, άλλως θεωρούνται παραιτηθέντες από τη θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ’.
στ) Στην παρ. 9, στους στίχους 2-3, το κείμενο: ’υποχρεούνται... ΕΣΥ.’, να διατυπωθεί ως εξής: 'θεωρούνται
παραπηθέντες από τη θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ’.
Πάντως οι διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 8, 9 και 10
απαιτούν τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων λόγω αρμοδιότητας.
46. Στο άρθρο 64:
α) Στην παρ. 3, το τελευταίο εδάφιο: "Πρόσληαη ...
απαγορεύεται’ να απαλειφθεί γιατί η προβλεπομένη ρύθμιση
δεν έχει σχέση με πς άλλες ρυθμίσεις της παραγράφου
αυτής. Αν Ομως η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία να ενταχθεί
σε άλλο σχετικό χώρο.
β) Στην παρ. 4, στους στίχους 1-2, το κείμενο: ’πλην...
Δυνάμεων,’ να απαλειφθεί, γιατί ο νόμος αυτός δεν ρυθμίζει
θέματα των νοσοκομείων των ΑΕΙ και των Ενόπλων Δυνά
μεων, ούτε εφαρμόζεται επ' αυτών. Αν όμως η μνεία της
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γγ) Η περ. β να διατυπωθεί ως εξής: Ή δωροληψία κα
ιδίως η λήψη «σοιβής και η αποδοχή οποιοσδήποτε άλλης
περιουσιακής παοοχής για την παροχή οποιονδήπστε ια
47.
Στο άρθρο 65, η παρ. 3, να απαλειφθεί. γιατί δε λύνει τρικών υπηρεσιών."
δδ) Στην περ. γ, α στίχοι 4-6, να διατυπωθούν ως εξής:
κανένα πρόβλημα"πλην της συνεργασίας για αποκλεισπκώς επιστημονικούς
λόγους.'.
46 Στο άρθρο 66, η παρ. 4, να διατυπωθεί ως εξής:
εε) Οι περ. δ. στ. ζ. έως θ και ιδ να απαλειφθούν, γκπί
•Σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα και οι περ. ε, η κα
του 4ου βαθμού των υποψηφίων κωλύονται να Λψιμετέχουν
ιε αναριθμούντα σε περ. δ ε κα στ, αντιστοίχως.
στο συμβούλιο επιλογής και οφείλουν να ζητήσουν την
στστ) Στην περ. ε (περ. η σχεδίου) η λέξη: "μεταχείρηση"
εξαίρεσή τους από την κρίση όλων των υποψηφίων της
να ορθσγραφηθεί σε: 'μεταχείριση'.
θέσεως’.
ζζ) Η περ. στ (περ. ιε σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής:
Ή παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των
49. Στο άρθρο 67, στην παρ. 2:
διατάξεων που διέπουν την οικεία υπηρεσιακή μονάδα πε
α) Στην περ. α, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: "Κεντρική"
να τεθεί η λέξη: 'Περιφερειακή·.
ρίθαλψης'·
β) Στην παρ. 2:
β) Η περ. β να διατυπωθεί ως εξής: "Ενα (1) ανώτερο
οα) Στο τέλος της περ. γ να προστεθεί το εδάφιο: Τβ
5ικοσπκό λειτουργό ως πρόεδρο, που ορίζεται από τον
τη διακοπή υπολογίζεται μόνο ο χρόνος κατά τον οποίο ο
πρόεδρο, του οικείου δικαστηρίου στον οποίο απευθύνεται
τιμωρούμενος έχει τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα.".
ο Υπουργός Δικαιοσύνης'.
ββ) Στην πεο. ε, πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: "άσκηση"
γ) Η περ. δ να διατυπωθεί ως εξής: "Ενα 1) εκπρόσωπο
ΔΕΠ του εγγύτερου ιατρικού τμήματος ΑΕΙ, με τον ανα
να προστεθεί το άρθρο: "του".
γ) Στην παρ. 3, μετά το δεύτερο στίχο, να προστεθεί το
πληρωτή του, που ορίζεται από αυτό".
κείμενο: "τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περιπτώσεις
β. γ, δ. και ε του άρθρου αυτού αδικήματα, καθώς και για
50. Στο άρθρο 68:
α) Στην παρ. 1, περ. α, στο τέλος, να προστεθεί η φράση:
τα ακόλουθα: την χρησιμοποίηση της θέσης για εξυπηρέ
τηση ατομικών συμφερόντων ή τρίτων, την ατελή και μη
'και είναι προσωποπαγής’.
έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την αδικαιολό
β) Στις παρ. 1, περ β και 2, περ. α, με τις προβλεπάμενες
γητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, άρνηση ή
ρυθμίσεις προσβάλλεται το δεδικαιομένο και η Επιτροπή
παρελκυστική καθυστέρηση παροχής υπηρεσίος, την μη
αυνιστά να απαλειφθούν. Αν όμως η διαδικασία είναι μακρώ.
υπορεί να καταργηθει η δευτεροβάθμια διοικητική κρίση, όχι
πρέπουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, τους προϊστα
όμως το δεδικασμένο δικαστικών αποφάσεων*,
μένους και λοιπούς υπαλλήλους, την μη έγκαιρη κατάρτιση
εκθέσεων, ως και την σύνταξη έκθεσης ουσιαστικών προ
γ) Η παρ. 4 να διατυπωθεί ως εξής:
σόντων από προϊστάμενο κριτή, χωρίς την ετπβαλλομένη
*4. Ο διορισμός των ιατρών που δικαιώνονται με αποφά
σεις των διοικητικών δικαστηρίων ή των δευτεροβάθμιων
αμεροληψία και αντικειμενικότητα την παράβαση της εκ των
κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας ετηβαλλομένης εχεμύ
συμβουλίων κρίσεως, ανατρέχει στην ημερομηνία εκδόσεως
της ακυρούμενης διοικητικής πράξης, ο διαδρομών εκτός
θειας. την χρησιμοποίηση πληροφοριών τις οποίες έχουν
πτηρεσίας χρόνος προσμετράται για κάθε περίπτωση, εκτός
από την υπηρεσία τους, για να αποκομίσουν όφελος οι Ιδιοι
της απολήψεως αποδοχών αναδρομικά, αυτοί δε υπηρετούν
ή τρίτοι, την φθορά λόγω κακής χρησιμοποίησης, την ε
στη θέση για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ως προς το
γκατάλειψη ή παράνομη χρησιμοποίηση πράγματος που α
αθεστώς εργασιακής σχέσης, ισχοόουν οι διατάξεις της
νήκει στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ.".
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού".
δ) Στην παρ. 4, στους στίχους 2-3 το κείμενο: "με
δ) Στην παρ. 5, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: "Εφετείων"
στοιχεία... αυτού", να διατυπωθεί ως εξής: "της παρ. 1, περ.
ό τεθεί η λέξη: "δικαστηρίων·.
α και β, του άρθρου αυτού.",
ε) Στην παρ. 5.
51. Στο άρθρο 69:
οα) Στον πρώτο στίχο αντί: "παρ. Ια και 1β να τεθεί:
α) Στην παρ. 4, στο στίχο 10. να απαλειφθεί η φράση:
"της παρ. 1 περ. α και β, του άρθρου αυτού.".
<c-·χαρακτηρίζεται ’ και στους στίχους 13-14 αντί του
ββ) Ο δεύτερος στίχος και « περ. α και β να διατυπωθούν
‘εωενού
ο τρόπος... αντικειμενοποιήσεως" να τεθεί:
ως εξής: "υποχρεωτικά με ποινή οριστικής παύσης και
ο υπολογισμός κατά αντικειμενικό τρόπο",
σωρευπκώς με ποινή προστίμου". Η διατύπωση αυτή κρίθηκε
β) Στην παρ. 11, στον έβδομο στίχο, προ του ρήματος:
αναγκαία, γιατί διαφορετικά μόνο η μία από τις δύο ποινές
χαρακτηρίζονται να προστεθεί το: ’να" και στον ενδέκατο
θα μπορούσε να επιβληθεί. Η επιτροπή επισημαίνει ότι,
^ιχο. προ της λέξης: ’προβληματικές" να προστεθεί το:
εφόσον στην παρ. 2, περ. δ, προβλέπεται η οριστική παύση
σι".
αυτοτελως, δεν κρίνεται σκόπιμο και η επιβολή προστίμου
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
52. Στο άρθρο 76, παρ. 1. τρίτο στίχο, το ρήμα: "μπορούν"
γγ) Η περ. γ της παρ. 5 επειδή προβλέπει ρύθμιση άσχετη
° διορθωθεί σε: "μπορεί".
με το περιεχόμενο της παρ. 5 να αποτελέσει περιεχόμενο
νέας παραγράφου με αριθμό 6 και να διατυπωθεί ως εξής:
53. Στο άρθρο 77:
Ή διάταξη του άρθρου 192. παρ. 1, του π.δ. 611/1977
α) Στην παρ. 1:
εφαρμόζεται και σε περίπτωση εκκρεμούς πειθαρχικής δίω
αα) Οι στίχοι 1-3 να διατυπωθούν ως εξής:
ξης των ιατρών". Οι παρ. 6-9 αναριθμούνται σε παρ. 7-10,
Πειθαρχικά αδικήματα των ιατρών ΕΣΥ είναι τα προβλεαντιστοίχως.'
ομενα από τις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού
στ) Στην παρ. 7 (παρ. 6 σχεδίου), οι στίχοι 2-3 να
“δικά και τα επόμενα: "
διατυπωθούν ως εξής:
Μ) Στο τέλος της περ. α να τεθεί κόμμα και να προστεθεί
"αδικήματα της παρ. 4 το άρθρου 207 του π.δ. 611/1977,
Φόοση: "εκτός από τα επιτρεπόμενα στην παρ. 3 του
τα αδικήματα της παρ. 1 περ. β, γ, δ, του νόμου αυτού,
°ορου 63 του παρόντος νόμου".
για το αδίκημα της χρησιμοποίησης θέσης για εξυπηρέτηση
ηρώ&λαίίΚ αυτής κρίνετε αναγκαία μπορεί να παρατεθεί
αυτόνομα οτο Α' Κεφάλαω.
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ατομικών συμφερόντων ή τρίτων, της ατελούς ή μη έγκαρης
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και για τα αδι
κήματα της παρ. 4 του άρθρου 207 του π.δ. 611/1977.'.
ζ) Στην παρ. 8 (παρ. σχεδίου):
αα) Ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: Τα πει
θαρχικά όργανα είναι αρμόδια να επιβάλλουν τις εξής'.
ββ) Η περ. γ να διατυπωθεί ως εξής. Το κεντρικό
πειθαρχικό συμβούλιο κάθε άλλη ποινή'.
γγ) Να προστεθεί στο τέλος το εξής εδάφιο: ‘Για το
ιατρικό προσωπικό των κέντρων υγείας αρμόδια είναι τα
πειθαρχικά όργανα του Υπαλληλικού Κώδικα'.
η) Στην παρ. 10 (παρ. 9 σχεδίου), πρώτο στίχο, η λέξη:
'αναλογικά' να διορθωθεί σε: 'σναλόγως'.
54. Στο άρθρο 78.
α) Η παρ. 1 να απαλειφθεί. γιατί η ρύθμιση καλύπτεται
από την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 63.
β) Η παρ. 3 να απαλειφθεί, γιατί μετά την απάλειψη της
παρ. 1 εξέλειπε ο σκοπός της πρόβλεψής της.
γ) Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το άρθρο περιορίζεται
στο περιεχόμενο της παρ. 2, χωρίς αρίθμηση παραγράφου
και αντί της λέξης: 'που'να τεθούν οι λέξεις: 'το οποίο'
στον τέταρτο στίχο.
55. Στο άρθρο 79 το περιεχόμενό του να κατανεμηθεί
σε δύο παραγράφους, ως εξής:
αα) Ί. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1397/1983
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ί. Με απόφαση... ανανεώνεται.'
Στην παράγραφο που αντικαθίσταται να γίνουν οι εξής
διορθώσεις: στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'στο'
και στον τέταρτο στίχο το άρθρο 'την' να διορθωθεί σε:
'στην'.
ββ) *2. Στο άρθρο 40 του ν. 1397/1983 προστίθεται νέα
παράγραφος με αριθμό *5' ως ακολούθως:
'5. Με την διαδικασία ... υγειονολόγος ιατρός'.
Στην παράγραφο που προστίθεται να γίνουν οι εξής
διορθώσεις: στον ένατο στίχο αντί: Όι πιο πάνω' να τεθεί:
'οι ανωτέρω' και το κείμενο των στίχων 13-16: 'όπου ...
γιατρός.' να προταχθεί στο κείμενο του εδαφίου.
56. Στο άρθρο 80:
α) Στο δεύτερο στίχο να απαλειφθεί το ρήμα: ’υπάγονται'
και στον τέταρτο στίχο μετά το κλείσιμο της παρένθεσης
να τεθεί κόμμα.
β) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο, η λέξη: 'προκαταρτικά' να
διορθωθεί σε: 'προκαταρκτικά'.
ν) Στην παρ. 5, δεύτερο στίχο, να τεθεί κόμμα μετά τη
λέξη: 'αγόνων'.
57. Στο άρθρο 82, παρ. 3, τρίτο στίχο, στη θέση της
λέξης: 'ορίζεται' να τεθεί η λέξη: 'εκδιδόμενη' και στον
τέταρτο στίχο, προ του άρθρου: Ό\ να προστεθεί το ρήμα:
'ορίζεται'.
58. Στο άρθρο 83:
α) Στην παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί: "Με απόφαση' να
τεθεί: 'Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση', για να είναι η
εξουσιοδότηση εντός των ορίων του Συντάγματος.
β) Στην παρ. 3, πρώτο στίχο, προ της λέξης: 'μπορεί'
να προστεθεί η φράση: 'Με απόφαση των Υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων' και στο δεύτερο στίχο, να
απαλειφθεί το κόμμα και αντί της λέξης: 'ειδικά' να τεθεί:
'στα νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή
ν.π.δ.δ.'.

59. Στο άρθρο 84:
α) Στην παρ. 1, στον πρώτο στίχο, αντί: ’άρθρου 83'
τεθεί: ‘αμέσως προηγούμενου άρθρου’ και στο δεύπ
στίχο μετά τη λέξη: 'νόμού να προστεθεί η λέξη: 'παρόν
και το ρήμα: 'καθιερούται' να διορθωθεί σε: ‘καθιερώνει
β) Στην παρ. 2, στον τρίτο στίχο, μετά τη λέξη: 'χο;
γείταΓ να προστεθεί η φράση: 'από τον Υπουργό Υγεί
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων', στον τέταρτο στι,
μετά τη λέξη: 'εντατικολογία' να τεθεί τελεία και το κείρε
των στίχων 4-7: 'το οποίο...Υπουργείου' να απαλειφθεί στον όγδοο στίχο, αντί των λέξεων: 'επικυρωθεί και εγκ.
θεΓ να τεθεί η λέξη: 'εκδοθεί".
γ) Στην παρ. 4, το τελευταίο εδάφιο να διατυπωθεί ι
εξής: Ή κατοχή τίτλου εξειδίκευσης στην εντατικολο>
δεν αποτελεί τυπικό προσόν για την πλήρωση θέσης Ετ
μελητή Β' σε ΜΕΘ. Η κατοχή του τίτλου αυτού λαμβάνει
υπόψη στην ποιοτική αξιολόγηση και κρίση των υποψηφίι
σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας κ
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται σύμφωνα με τ
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου
δ) Στην παρ. 5:
αα) Στο πρώτο εδάφιο, δεύτερο στίχο, μετά τη λέξ:
'διορίζονται' να προστεθούν οι λέξεις: σε ΜΕΘ', οι οποίε
να απαλείφθούν από τον τέταρτο στίχο.
ββ) Στο δεύτερο εδάφιο, πρώτο στίχο, αντί των λέξεω\
'καταβάλλεται σ' αυτούς" να τεθεί η λέξη: ' λαμβάνουν'.
γγ) Σχετικό με τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής r
Επιτροπή παρατηρεί ότι πρέπει να συσταθούν θέσεις κε
να ορισθεί η νομική φύση της σχέσης και συνιστό τη\
επανεξέταση του θέματος.
ε) Στην παρ. 6, τρίτο στίχο, η λέξη: 'αναλογούν' vc
διορθωθεί σε: 'αναλογών'.
60. Στο άρθρο 85, παρ. 2, τέταρτο στίχο, αντί: 'tol
Υπουργού" να τεθεί: "των Υπουργών Οικονομικών και'.
61. Στο άρθρο 89:
α) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, να απαλειφθεί η λέξη:
'κοινή'.
β) Στην παρ. 6, πρώτο εδάφιο μετά την περ. δ, τέταρτο
στίχο, αντί της λέξης: 'διοικητικού· να τεθεί η λέξη: 'Προ
σωπικού'.
γ) Στην παρ. 9, δεύτερο στίχο, το ρήμα: 'καταλάβουν'
να διορθωθεί σε: 'καταλαμβάνουν'.
δ) Στην παρ. 10, οι στίχο 5-6, να διατυπωθούν ως εξής:
"λειτουργοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό
νου.'.
62. Στο άρθρο 90:
α) Στην παρ. 1, έκτο στίχο, μετά τη λέξη: 'αυτού' αντί
της τελείας να τεθεί κόμμα και να προστεθούν ο λέξεις:
'οι οποίες' και στον έβδομο στίχο να απαλείφθούν α λέξεις:
'α πιο πάνω διατάξεις'.
β) Σην παρ. 2, στους στίχους 6-7, αντί του κειμένου:
'που ορίζεται τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου, στον
οποίο απευθύνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με το νόμιμο
αναπληρωτή".
63. Στο άρθρο 91:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής:
'Σκοποί και αρχές'.
β) Στην παρ. 1, στίχοι 1-2, το κείμενο: 'Σκοπός ...
συντονισμός' να διατυπωθεί ως εξής: Το Κράτος μεριμνά
για την προώθηση και το συντονισμό'.
γ) Στην παρ. 2, στίχοι 1-2, το κείμενο: Ή ιίκιχιατρική ...
τομεοποίησης' να διατυπωθεί ως εξής: 'Γιο τον ανωτέρω
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σκοπό Εφαρμόζοντα α αρχές της διάρθρωσης σε τομείς·.
64. Στο άρθρο 92:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής:
‘Διάρθρωση σε τομείς*.
β) Στην παρ. 4, στην περ. α, δεύτερο στίχο, να απαλειφθεί
η λέξη: 'υπάλληλος·, στην περ. β, δεύτερο στίχο, αντί της
λέξης: "ορίζεται" να τεθεί η λέξη: "Συλλόγου" να προστεθεί
η φράση: "που προτείνεται από αυτό" και στον έβδομο στίχο
μετά τη λέξη: "είναι" να προστεθεί η λέξη: "μέλη".
65. Στο άρθρο 93:
α) Στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο, προ της λέξης: "θέσεις"
να προστεθεί το κείμενο:" συνιστώνται, με π.δ. που εκδίδεται
με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, στον πέμπτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: "που
συνιστώνται". στον έκτο στίχο να απαλειφθεί το κόμμα μετά
το συντετμημένο τίτλο "Τ.Ε.Ψ.Υ." και να προστεθεί η λέξη:
"και" και στον όγδοο στίχο, προ της λέξης: "μεταφέρονται"
να απαλειφθεί η λέξη: "και" και μετά την Ιδια λέξη να
προστεθεί η λέξη: "δε".
β) Στην παρ. 7 στον πέμπτο στίχο αντί των λέξων: "προς
τις" να τεθεί η λέξη: "στις" και στον έκτο στίχο αντί της
λέξης: "αντίθετα" να τεθεί η λέξη: "αντίστροφα".
66. Στο άρθρο 94, παρ. 5, στίχοι 1-2, το κείμενο: "Για
... ακούσιας" να απαλειφθεί και να περιληφθεί στην ειση
γητική έκθεση.
67. Στο άρθρο 96:
α) Σχετικά με τη ρύθμιση της παρ. 2 η Επιτροπή παρατηρεί
ότι η παραπομπή στο δικαστήριο είναι γραφειοκρατική δια
δικασία που επιβαρύνει και το δικαστήριο. Παραπομπή στο
δικαστήριο θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που είχε
αντιρρήσεις ο εισαγγελέας και όχι σε κάθε περίπτωση. Η
Επιτροπή συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
β) Στην παρ. 4, όγδοο στίχο, αντί της λέξης: "χωρίς" να
τεθεί η λέξη: "μπορεί" γιατί η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει,
σε περίπτωση που διαφέρουν οι γνωματεύσεις των δύο
ιατρών, να έχει τη δυνατόητα ο εισαγγελέας να διατάξει
την εισαγωγή του ασθενή, μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση,
αν συμβεί να συντρέχει σοβαρός λόγος και συνιστά την
επανεξέταση του θέματος.
γ) Στην παρ. 6. στίχοι 2-3, το κείμενο: "ο ίδιος ...
Πρωτοδικείο" να διατυπωθεί ως εξής: "ο ίδιο με αίτησή του
ζητεί να ετπληφθεί το πολυμελές πρωτοδικείο·.
68. Στο άρθρο 97, η παρ. 1, να διατυπωθεί ως εξής:
"Κατά της απόφασης του πρωτοδικείου χωρεί έφεση και
ανακοπή κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Το
ένδικο μέσο της ανακοπής μπορεί να ασκήσει ο ετπστημονικός διευθυντής της Μονάδας Ψυχικής Υγείας που νοση
λεύεται ο ασθενής. Τα ένδικα αυτά μέσα ασκούνται μέσα
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της από
φασης.".
65. Στο άρθρο 99, παρ. 4 η Επιτροπή παρατηρεί ότι
πρέπει να προβλεφθει ποιος αποφασίζει για την παράταση
της νοσηλείας του ασθενή, καθώς και τι γίνεται στον
ενδιάμεσο χρόνο, από τη λήξη του εξαμήνου μέχρι να
αποφασισθεί η παράταση της νοσηλείας.

70. Στο άρθρο 102 ο τίτλος να διατυπωθεί ως εξής:
"Αναβάθμιση των νοσηλευτικών υπηρεαών*.
71. Στο άρθρο 105, παρ. 4. τρίτο στίχο, η λέξη: "τριτοβύθμας" να ορθογραφηθεί: 'τριτοβάθμιας'.
72. Στο άρθρο 109, παρ. 1, τέταρτος στίχος, η λέξη:
"εντάγηκε" να διορθωθεί οε: "εντάχθηκε".
73. Στο άρθρο 114, παρ. 2:
α) Στους στίχους 1-2, αντί: "οι Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολές" να τεθεί:
"οι οργανισμοί Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών*.
β) Στον τέταρτο στίχο, αντί της λέξης: "οφείλουν" να
τεθεί η λέξη: "μπορεί" κα να απαλειφθεί η λέξη: ‘στους1.
γ) Στον πέμπτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: ‘οργα
νισμούς τους".
δ) Στο τέλος του εβδόμου στίχου να προστεθεί η φράση:
"κατά τη νόμιμη διαδικασία'.
74. Στο άρθρο 118:
α) Η παρ. 2 να προταχθεί της παρ. 1 και να γίνει νέα
αρίθμηση παραγράφων.
β) Στην παρ. 2 (παρ. 1 σχεδίου) το κείμενο του πρώτου
στίχου: "Καθορίζεται
75. Στο άρθρο 119, παρ. 2. στίχοι 1 και 3, αντί: "διευθυ
ντή-τρία" και "νοσηλευτή-τρια" να τεθούν: "διευθυντή" και
"νοσηλευτή", σνπστοίχως.
76. Στο άρθρο 121, τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη: "σχέση"
να προστεθεί η λέξη: "εργασίας·.
77. Στο άρθρο 123, παρ. 2, τρίτο στίχο, αντί της λέξης:
"αναδράμει" να τεθεί η λέξη: "ανατρέχει".
78. Στο άρθρο 124, ο τέταρτος στίχος, να διατυπωθεί
ως εξής: "δικαίου οργανισμούς, τράπεζες και φυσικά πρό
σωπα, οι οποίες είχαν".
79. Στο άρθρο 125, έβδομο στίχο, αντί: "προστίθεται
παράγραφος η οποία έχει ως εξής:" να τεθεί: "προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:".
80. Στο άρθρο 126:
α) Στην παρ. 1, στους στίχους 3—4, να απαλειφθεί η
φράση: "με αναμόρφωση
β) Στην παρ. 2, στον πρώτο στίχο, η λέξη: "κωδικοποίση"
νο διορθωθεί σε: "κωδικοποίηση" και στον τέταρτο στίχο,
να απαλειφθεί η φράση: "κατά την πρώτη εφαρμογή".
81. Στο άρθρο 128 να παρατεθεί το κείμενο της από
φασης που κυρώνεταε
82. Στο άρθρο 130, στον πρώτο στίχο, αντί της λέξης:
"που" να τεθεί: "τα οποία" και στον τρίτο στίχο αντί της
λέξης: "και" να τεθεί: "οι οποίοι".
83. Στο άρθρο 131, προτελευταίο στίχο, αντί της λέξης:
"αντίκειται" να τεθεί: "είναι αντίθετη".
Αθήνα 2-12-1991
Ο Πρόεδρος
Α. Τσούτσος

Ο Γ ραμματέας
Σ. Κοτσιώνης

Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 1992
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ι.Τα άρθρα 3,6 και 7 του ν. 1278/82 (ΚΕΣΥ)
2. Τα άρθοα 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 24 , 26. 27, 28, 29, 31, 32, 33. 35, 39, 41 και 42 και οι
παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 1397/83.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ΝΔ 127/74 και η
παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ΝΔ 67/68.
4. Οι παράγραφοι 2,3,4,5,6,8,9.10,11,12 του άρθρου 7 κσι
η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 1579/85.
Τα άρθρα 13 και 26 του ν.1579/85.
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 1579/85.
5. Το άρθρο 32 του ν. 1729/87.
6. Το άρθρο 19 του ν. 1771/88.
7. Τα άρθρα 42,43,44,52,53,60 και 62 του ν. 1759/88.
Ε. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.1821/88
και το άρθρο 4 του ν. 1821/88.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
1. "Αρθρο 1
Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 1397/83
2. Αρθρο 2
Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 1397/83
3. Άρθρο 6
Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 1278/82
4. Άρθρο 9
Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 1278/82
5. Άρθρο 11
Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 1397/83
6. Άρθρο 40
Αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 1579/85
7. Άρθρο 54
Αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 1397/83
Ε. Άρθρο 60
Αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 1397/83
9. Άρθρο 79
Αντικαθίσταται η παραγρ.1 του άρθρου 40 του ν. 1397/83
10. Άρθρο 86
Αντικαθίσταται η παρσγρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1892/90.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 1278/1982
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες1
1.
Το ΚΕΣΥ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
c Έχει ουσιαστική ευθύνη γα το σχεδίασμά , τον προ
γραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και
κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρα
τηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών
προτάσεων στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
β. Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσος πολιτικής όσον
αφορά την υγεία που παραπέμπεται άαυτό και εισηγείται
μέτρο για την ιιλοποίηση των προγραμματικών στόχων.
γ. Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει
την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορ
θωτικά μέτρα.
δ. Έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου των περι
φερειακών Συμβουλίων Υγείας όταν με την προώθηση της
διοικητικής αποκέντρωσης δια νόμου δημιουργηθούν τα πε

ριφερειακά Συμβούλια Υγείας και γνωμοδοτεί για την κατα
νομή των πιστώσεων μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών
της Χώρας.
2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες α αρμοδιότητες που
είχαν το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμ
βούλιο Ογκολογίας, οι Επιτροπές Οπτικών, το Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την άσκηση του επαγγέλματος
Ψυχολόγων, η Επιτροπή Γενετικής και Οικογενειακού Προ
γράμματος, το Συμβούλιο θεμάτων Υγείας και Αναπτύξεως
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, τα Περιφερειακά Επιστημονικά
Συμβούλια Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού
και το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Κρίσεως Ιατρικού
και Οδοντιατρικού Προσωπικού, που ασκούνται από Ειδικές
Επιστημονικές Επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με
τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος.
3. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκ δίδονται μετά από
πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να
προσδίδονται στο ΚΕ.Σ.Υ και άλλες αρμοδιότητες.
Άρθρο 6
Συμβούλια Επιλογής Ιατρικού και
Οδοντιατρικού προσωπικού.
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
συνιστώνται Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και
Οδοντιατρικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
(Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.).
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα και η περιφέρεια
αρμοδιότητας κάθε Συμβουλίου
2. Τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδο
ντιατρικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αποτελού
νται από:
α) Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προ
σωπικού Ιατρικού Τμήματος Α.Ε.Ι. και κατά προτεραιότητα
εκείνου που λειτουργεί στην περιφέρεια αρμοδιότητας του
Συμβουλίου.
Ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκο
μείου για το οποίο κρίνονται οι γιατροί, που προτείνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Ένα (1) γιατρό, που προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) από υποιίκήφιους που προτείνονται από
κάθε Ιατρικό Σύλλογο της Περιφέρειας αρμοδιότητας του
Συμβουλίου.
δ) Ένα διευθυντή ή υφηγητή και έναν επιμελητή ή ειδι
κευμένο βοηθό της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας με την
θέση για την οποία γίνεται η κρίση που εκλέγονται με κλήρο
από κατάλογο ονομάτων, που καταρτίζει ο Υπουργός Υγείας
και Πρόνοιας, μετά από πρόταση των Ιατρικών Εταιρειών
και των συνδικαλιστικών ιατρικών φορέων.
Από τον ίδιο κατάλογο ορίζεται με κλήρο σαν εισηγητής
στο Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου για κάθε ειδικότητα
των θέσεων που προκηρύσσονται γιατρός που έχει απο
κτήσει την ίδια ή συγγενική ειδικότητα πριν 10.6 ή 3
τουλάχιστον χρόνια αντίστοιχα με την κρίση θέσεων διευ
θυντών επιμελητών κα ειδικευμένων βοηθών.
Στα πρωτοβάθμια Συμβούλια επιλογής προεδρεύει ο για
τρός που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
3. Οι εκπρόσωποι των κατά την προηγούμενη παράγραφό
φορέων ορίζονται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την
αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού εκπρο
σώπου του το πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας.
4. Η συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και 4ου
βαθμού και η σχέση γάμου με τον υποψήφιο αποτελεί
κώλυμα συμμετοχής στα Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. και το μέλος Οφεί
λει να ζητήσει την εξαίρεσή του από την κρίση όλων των
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υποψηφίων της θέσεως.
Αρθρο 7
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιλογής
1 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ουνιστάται Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και
Οδοντιατρικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και
αποτελεϊται από:
α) Τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. ως Πρόεδρο, με αναπλη
ρωματικό μόλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με
αναπληρωματικό μέλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ) Έναν ανώτερο δικαστικό λειτουργό που ορίζεται από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
δ) Έναν ανώτερο Υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρό
ναος
ε) Εναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προ
σωπικού Ιατρικών Τημάτων των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή συγγενικής
ειδικότητας με τις θέσεις για τις οποίες γίνεται η κρίση
που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας με
κλήρο από το σύνολο των εκπροσώπων που προτείνουν τα
Ιατρικό Τμήματα των Α.Ε.Ι. της Χώρας.
Σαν εισηγητής στο Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου γιατρός, που έχει αποκτήσει την ειδι
κότητα της θέσης για την οποία γίνεται η κρίση πριν 15,
10 ή 5 χρόνια αντίστοιχα για την κρίση θέσεων διευθυντών,
επιμελητών ή ειδικευμένων βοηθών.
2. Το Β/βάθμιο Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό κα
τόπιν ενστάσεως κατά των αποφάσεων των Α/βάθμιων
Συμβουλίων Κρίσεως και επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρι
κού προσωπικού.
Την ένσταση ασκούν είτε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι:
Ιατροί ή Οδοντίατροι ή ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.
3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμό
ζεται και για το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου.
4. Τα Συμβούλια Επιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι
ποσόντο τα 4/5 των μελών τους.
Ν. 1397/1983
Εθνικό σύστημα υγείας.
Άρθρο 3
Περιφερειακό συμβούλια υγείας
1 Στην έδρα κάθε υγειονομικής περιφέρειας ουνιστάται
περιφερειακό συμβούλιο υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.).
2. Τα ΠΕ.Σ.Υ. είναι όργανα α) γνωμοδσπκά σε θέματα
προγραμματισμού β) εποπτειας και ελέγχου του συστήματος
παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια τους και γ)
παρακολούθησης της λειτουργικής απόδοσης του συστή
ματος σε περιφερειακό επίπεδο και της εφαρμογής προ
γραμμάτων υγείας, σύμφωνα με τον εθνικό προγραμματισμό
«α το γενικό συντονισμό του ΚΕ.Σ.Υ..
3. Τα ΠΕ.Σ.Υ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους της
προηγούμενης παραγράφου γνωμοδοτούν και εισηγούνται
στο ΚΕ.Σ.Υ. με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από
σχετικό ερώτημα.
4. Οι πρόεδροι των ΠΕ.Σ.Υ. ή οι νόμιμοι αναπληρωτές
τους μετέχουν στην ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., έχουν όμως
δικοιωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν την περιφέ
ρεια τους.
νομαρχιακά συμβούλια εκφράζουν γνώμη στα
£. -Υ. για θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας στο νομό
τους.
Άρθρο 4
Συγκρότηση-λειτουργία-όργα να-εκπροσώπηση

1

ΠΕ.Σ.Υ.
: Τα ΠΕ.Σ.Υ. αποτελούνται από τα παρακάτω μέλη:
°
εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων της υγειο

νομικής περιφέρειας που ορίζονται από τον πανελλήνιο
ιατρικό σύλλογο, μετά από προτάσεις των ιατρικών συλλό
γων της περιφέρειας.
β) Έναν εκπρόσωπο των οδοντιατρικών συλλόγων της
υγειονομικής περιφέρειας που ορίζεται από την ελληνική
οδοντιατρική ομοσπονδία, μετά από προτάσεις των οδο
ντιατρικών συλλόγων της περιφέρειας.
γ) Έναν εκπρόσωπο των φαρμακευτικών συλλόγων της
υγειονομικής περιφέρειας, που ορίζεται από τον πανελλήνιο
φαρμακευτικό σύλλογο μετά από προτάσεις των φαρμακευ
τικών σιιλλόγων της περιφέρειας.
δ) Από έναν εκπρόσωπο του διδακτικού επιστημονικού
προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ιατρικών οδοντιατρικών και φαρ
μακευτικών τμημάτων των ΑΕΙ που λειτουργούν στην υγειο
νομική περιφέρεια, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο
του αντίστοιχου τμήματος.
ε) Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων νοσηλευτικού προ
σωπικού της υγειονομικής περιφέρειας που ορίζεται από
την ενιαία δευτεροβάθμια πανελλήνια οργάνωση νοσηλευ
τικού προσωπικού, μετά από προτάσεις :ων αντίστοιχων
πρωτοβάθμιων συλλόγων που ανήκουν σαυτή. Αν δεν υ
πάρχει ενιαία δευτεροβάθμια οργάνωση ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
από υποψηφίους που προτείνονται ένας από κάθε δευτε
ροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
στ) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης της
υγειονομικής περιφέρειας που ορίζεται από την κεντρική
ένωση δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας (ΚΕΛ.Κ.Ε.) μετά
από προτάσεις των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων
της Ελλάδας (Τ.Ε.Δ.Κ.Ε.) της περιφέρειας.
ζ)Έναν εκπρόσωπο των εργατικών κέντρων της υγειο
νομικής περιφέρειας που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Ε. μετά
από προτάσεις των εργατικών κέντρων της περιφέρειας.
η) Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών επαγγελματι
κών οργανώσεων των αγροτών της υγειονομικής περιφέ
ρειας που ορίζεται από την οικεία ανώτατη συνδικαλιστική
επαγγελματική οργάνωση αγροτών, μετά από προτάσεις
των αντίστοιχων πρωτοβάθμιων σιιλλόγων.
θ) Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών στοιχειώδους και
μέσης εκπαίδευσης που υπηρετούν στην υγειονομική περι
φέρεια, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ εκπροσώπων, που ορί
ζονται από τη ΔΟΕ την ΟΛΜΕ και την ΟΛΤΕ μετά από
πρόταση των πρωτοβάθμιων αντίστοιχων οργανώσεων της
περιφέρειας.
ι) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από αυτό, ο οποίος ορίζεται
από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
ια) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλί
σεων ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται απάυτό, ο οποίος ορί
ζεται από τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ιβ) Δυο πρόσωπα με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική
δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, που
ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
2. Οι εκπρόσωποι ορίζονται σε προθεσμία 30 ημερών από
την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας. Αν κάποιος φορέας δεν ορίζει εμπρόθεσμα
τον εκπρόσωπό του τον ορίζει ο Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας. Για κάθε μέλος ορίζεται με την ίδια διαδικασία
ο αναπληρωτής του.
3. Η συγκρότση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας.
4. Στα ΠΕ.Σ.Υ. μετέχουν χωρίς ψήφο οι πρόεδροι των
διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων της υγειονομικής
περιφέρειας.
5. Η θητεία των μελών των ΠΕ.Σ.Υ. είναι 3ετής. Στην
πρώτη εφαρμογή του νόμου η θητεία των μελών των ΠΕ.Σ.Υ.
λήγει με τη λήξη της θητείας των μελών των ΚΕ.Σ.Υ.
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Επιτρέπεται ελεύθερα η αντικατάσταση μέλους ΠΕ.Σ.Υ.
για οποιοδήποτε λόγο για το υπόλοιπο της θητείας του. Η
αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με
τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.
Μέχρι να ορισθεί ο αντικαταστάτης το συμβούλιο λει
τουργεί νόμιμα από τα λοιπά μέλη του. Η ολομέλεια του
ΠΕ.Σ.Υ. εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο με
μυστική ψηφοφορία Ο πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των
γιατρών-μελών του ΠΕ.Σ.Υ.
6. Το ΠΕ.Σ.Υ. εκπροσωπείται από πρόεδρο και σε περί
πτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο.
7. ‘Οργανα του ΠΕ.Σ.Υ. είναι η ολομέλεια και η εκτελε
στική επιτροπή.
8. Η ολομέλεια είναι το αποφασιστικό όργανο του ΠΕ.Σ.Υ.
για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της και οι αποφάσεις
του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που
βρίσκονται στη συνεδρίαση. Για τη συγκρότηση απαρτίας
απαιτείται η παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον
των μελών του ΠΕ.Σ.Υ. Μέλος του ΠΕ.Σ.Υ. που απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχείς συνε
δριάσεις αντικαθίσταται.
9. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο,
τον ανππρόεδρο και ένα (1) μέλος του, που εκλέγεται από
την ολομέλεια στην πρώτη της συνεδρίαση με μυστική
ψηφοφορία. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται στην ολο
μέλεια τα θέματα για συζήτηση, συντάσσοντας ειδική εισή
γηση για κάθε θέμα. Η εισαγωγή των θεμάτων για συζήτηση
στην ολομέλεια γίνεται πρωτοβουλία της ή ύστερα από
ανάθεση της ολομέλειας ή ύστερα από παραπομπή του
ΚΕ.Σ.Υ. Η εκτελεστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την
προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της ολομέλειας.
Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να προτείνει τη σύσταση
ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου στα πλαίσια των σκοπών του ΠΕ.Σ.Υ.
Η συγκρότηση των προτεινόμενων επιτροπών και ομάδων
εργασίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρό
νοιας μετά από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του
ΚΕ.Σ.Υ. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε επιτροπής η
ομάδας εργασίας καθορίζονται το έργο, ο τρόπος λειτουρ
γίας, οι υποχρεώσεις των μελών της, η καταβολή ή μη
αποζημίωσης στα μέλη κατά συνεδρίαση ή εφάπαξ και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
10. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΠΕ.Σ.Υ.
ασκούν το έργο τους με πλήρη απασχόληση. Με επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 1,3,4 και 6 του ν. 1256/1982
(ΦΕΚ 65/Α-), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.
1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α’), τους καταβάλλεται μηνιαία αμοιβή
που το ύψος της καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ
πουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας.
Για τα λοιπά μέλη του ΠΕ.Σ.Υ. και τα μέλη των επιτροπών
και ομάδων εργασίας της προηγούμενης παραγράφου, η
αποζημίωση κατά συνεδρίαση η εφάπαξ ορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας
με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων του ν. 1256/
1982. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και στον πρόεδρο
και τον αντιπρόεδρο, εφόσον δεν δικαιούνται να παίρνουν
τη μηνιαία αμοιβή της παραγράφου αυτής.
11. Στη νομαρχία της έδρας κάθε ΠΕ.Σ.Υ. λειτουργεί
γραμματεία αυτού. Η γραμματεία στελεχώνεται με υπαλλή
λους της νομαρχίας και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται
στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Οι υπάλληλοι αυτοί το
ποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού. Η γραμματεία συγκε
ντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα
για το έργο του συμβουλίου και διεξάγει κάθε εργασία
σχετική με το έργο αυτό.

12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρότί
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομυ
και Υγείας Πρόνοιας μπορεί να συνιστωνται στο Υπουργ
Υγείας Πρόνοιας και να προσθέτονται στον οργανισμό τ
θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργ
σιας ιδιωτικού δίκαιου για την εξυπηρέτηση του έργου τ
ΠΕ.Σ.Υ. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερο κλάδο κα
αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος απο πέν
(5) για κάθε ΠΕ.Σ.Υ. Με το π.δ/γμα σύστασης ορίζοντα;
προσόντα για την κατάληψη των θέσεων αυτών και η αμοξ
των προσλαμβανομένων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
διατάξεις του ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281). Οι υπάλληλοι π;
προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές υπηρετούν στις έδρ*
των ΠΕ.Σ.Υ.
13. Στον προύπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Πρ;
νοιας γράφονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο φορέα και κωδιι
αριθμό πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών λειτουργώ
του ΚΕ.Σ.Υ. και των ΠΕ.Σ.Υ.
14. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας μετ
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπο
λειτουργίας των ΠΕ.Σ.Υ., οι υποχρεώσεις και τα καθηκοντ
των μελών τους και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής
η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος οργάνωσης και λει
τουργίας της γραμματείας των ΠΕ.Σ.Υ. και κάθε άλλη σχε"
ττκή λεπτομέρεια.
Άρθρο 6
Νοσοκομεία.
1. Νοσοκομεία ιδρύονται μόνο ως Ν.Π.Δ.Δ. Η ίδρυση, r
κατάργηση, η συγχώνευση νοσοκομείων και η μεταφορά της
έδρας τους γίνεται με πρόγραμμα που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση
τυχόν αρμόδιου Υπουργού, όταν πρόκειται γιο μετατροπή
ή συγχώνευση, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Η οργάνωση,
λειτουργία και διοίκηση των νοσοκομείων διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953, όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και από τις διατάξεις του
νόμου αυτού. Η ίδρυση νοσοκομείου με οποιοδήποτε άλλη
νομική μορφή και η χρησιμοποίηση της ονομασίας 'νοσο
κομείο' ή παρεμφερούς από ιδιωτικές κλινικές απαγορεύε
ται Εν πόση περιπτώσει προκειμένου περί ιδιωτικών κλινι
κών η αναφορά ‘ιδιωική κλινική" είναι υποχρεωτική.
2. Νοσοκομειακές μονάδες, που λειτουργούν κατά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού ως υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και
των ασφαλιστικών οργανισμών ή Ν.Π.Ι.Δ. εφόσν επιχορη
γούνται με οποιοδήποτε τρόπο από το δημόσιο ή οι δαπάνες
λειτουργίας τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό Ν.Π.ΔΔ.
μετατρέπονται μέσα ο ένα χρόνο από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού σε Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στις διατάξεις του
Ν_Δ. 2592/1953 ή συγχωνεύονται με νοσηλευτικό ιδρύματσ
που υπάγονται στις διατάξεις αυτού του ν.δ. Σε περίπτωση
που μέσα στο χρόνο αυτόν δε μετατραπουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
δε συγχωνευτούν με Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται Ν.Π.Ι.Δ. και διακό
πτεται η επιχορήγησή τους.
Εφόσον δεν επιχορηγούνται συνολικά ή μερικά, σύμφωνα
με ας διατάξεις της παραγράφου αυτής, μετατρέπονται
στην ίδια προθεσμία σε αυτελή και αυτοδιοικουμενο Ν.Π.1.Δ
Με πρόταση της διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκουν
μπορούν να μετατραπούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και νο υπαχθούν σας
διατάξεις του Ν.Δ. 2592/ 1953. Η μετατροπή των μονάδων
αυτών σε νομικά πρόσωπα ή η συγχώνευση γίνεται με
π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού. Το προσωπικό
πλην του ιατρικού που υπηρετεί σας μονάδες αυτές που
μετατρέπονται σε Ν.Π.Δ.Δ. κατά τη δημοσίευση των π.δ/των
μετατροπής, εντάσσεται ύστερα απο κρίση του αρμόδιου
υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον συγκεντρώνει τα νόμιμα
προσόντα και είναι ηλικίας μέχρι 55 ετών, σε αντίστοιχες
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θέσεις που συνιστώνται με τον οργανισμό του νοσοκομείου.
Η ένταξη γινετα ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Το προσωπικό που δεν συγκεντρώνει το νόμιμα προσόντα
ή δεν υποβάλλει αίτηση ένταξης εξακολοιΛεί να υπηρετεί
με τις iforr προϋποθέσεις που υπηρετούσε και στη μονάδα
που μετατρέπεται σε προσωρινές θέσεις, που καταργούνται,
όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Μέχρι να εκδοθεί
ο νέος οργανισμός και να γίνει η ένταξη στις θέσεις που
προβλέπονται από αυτόν, το προσωπικό εξακολοιΛεί να
διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο
δημοσίευσης του π.δ/τος μετατροπής.
3.
Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαι
ρούνται τα νοσοκομεία των Α.Ε.1. και των ενόπλων δυνά
μεων.

ε. Τα νοσοκομεία που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως
Μ Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από το κρότος υπάγονται στις
διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 ή διακόπτεται η επιχορήγησή
τους Η υπαγωγή γίνεται με π.δ/γμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μέσα σ' ένα
χρονο υπό τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για το προ
σωπικό που υπηρετεί κατά την υπαγωγή εφαρμόζεται η
διαταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Η υπαγωγή
δεν είναι υποχρεωτική για νοσοκομεία που έχουν ιδρυθεί
με διαθήκη ή πράξη δωρεάς, που περιλαμβάνει ρητή αντί
θετη διάταξη, που μπορεί να επιχορηγούνται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του
ΚΞ.Σ.Υ.. Τα νοσοκομεία των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου αυτού είναι υποχρεωμένα σε προθεσμία 5 μηνών
οπό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να δηλώσουν την
υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953
αλλιώς διακόπτεται η επιχορήγησή τους.
5. Τα νοσοκομεία, που έχουν ιδρυθεί ως Ν.Π.Δ.Δ. και δεν
υπάγονται στις διατάξεις του Ν_Δ. 2592/1953, μπορεί να
υπάγονται στο νομικό καθεστώς του ν.δ/τος αυτού με
π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού.
6. Τα δημοτικά νοσοκομεία από την έναρξη ισχύος του
νόυου αυτού υπάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953.
7. Μετά την έναρξη του ισχύος του νόμου αυτού η ίδρυση,
η επέκταση σε δύναμη κρεβατιών και η μετατροπή ιδιωτικών
κλινικών κατά αντικείμενο ή νομική μορφή της επιχείρησης
απαγορεύονται. Επίσης μετά παρέλευση τριμήνου από τη
δηυοσιευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η μεταβίβαση
ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων, καθώς και η μεταβίβαση
υεοίδιων σιχιμετοχής Εταιρικών μεριδίων και ονομαστικών
μέτοχων ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν με εταιρική
μοοφη. Οι κύριοι ανωνύμων μετοχών υποχρεώνονται να
μετοτρεφουν τις μετοχές σε ονομαστικές σε προθεσμία 3
μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, γνώμη του ΚΕΣΥ, η
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 3 ακόμα μήνες. Οι
μετοχές που δεν θα μετατραπούν εμπρόθεσμα σε ονομασπ*ές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, εκτός αν λόγοι
ανώτερης βίος εμπόδισαν τον κύριο των μετοχών ή το
νόμιμό αντιπρόσωπό του από το να πραγματοποιήσει τη
μετατροπή. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση
οπού ο κύριος των μετοχών είναι κάτοικος εξωτερικού, η
mo πάνω προθεσμία παρατείνεται για ένα μήνα. Μετά την
πάροδο της προθεσμίας εκδίδονται μετοχές στο όνομα του
^ημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
εμπορίου και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία
λεΓπείιέρ^'' Των μ£'το^ί*)ν· όπως και κάθε άλλη σχετική
®® έλεγχος γιο την τήρηση από τις ιδιωτικές κλινικές,
τα ι ωτικα ιατρεία και τα εργαστήρια των κείμενων νομο
θετικών διατάξεων ασκείται από το ΚΕ.Σ.Υ.
Αρθρο 7
Εποπτεια νοσοκομείων.

1. Όλα τα νοσοκομεία, οποιοσδήποτε νομικής μορφής,
υπάγονται στην εποπτεια του Υπουργού Υγείας και Πρόναος, ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο ανήκουν. Η
εποπτεια ασκείται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών
υγείας, τον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού,
επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου και γενικά στον
τρόπο λειτουργίας τους. Τα νοσοκομεία, που υπάγονται στις
διατάξεις του Ν_Δ. 2592/1953 και τα Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορη
γούνται από το κράτος, υπόκεινται και στον έλεγχο του
τρόπου διοίκησης και της οικονομικής τους διαχείρισης. Η
διάταξη της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα νοσοκομεία
των ενόπλων δυνάμεων.
2. Για την άσκηση της εποπτείας, σε κάθε νοσοκομείο
-Ν.Π.Ι.Δ. συνισταται πενταμελές εποπτικό συμβούλιο, που
αποτελείτπι από:
α) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που
ορίζεται για τα περιφερειακά νοσοκομεία από την ΚΕΔΚΕ
και για τα νομαρχιακά από την ΤΕΔΚΕ.
β) Έναν εκπρόσωπο των γιατρών και άλλων επιστημόνων
της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείο του άρθρου 11 του
νόμου αυτού, που εκλέγεται από αυτούς και έναν εκπρό
σωπό των υπόλοιπων εργαζομένων στο νοσοκομείο, που
εκλέγεται από αυτούς.
γ) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται στην εποπτεια του,
ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας
και
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΠΕ.Σ.Υ. της περιφέρειας
που έχει την έδρα του το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται
με απόφαση της ολομέλειάς του. Ο εκπρόσωπος του
ΠΕ.Σ.Υ. δεν μπορεί να είναι από τους εργαζόμενους στο
νοσοκομείο. Μέχρι της συγκρότησης του ΠΕ.Σ.Υ. ορίζεται
εκπρόσωπος από το ΚΕ.Σ.Υ. Για κάθε μέλος ορίζεται με
την ίδια διαδικασία και ο αναπληρωτής του.
3. Η θητεία των μελών είναι τριετής και η συγκρότηση
του συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, με την οποία ορίζονται και οι πρόεδρος και
αντιπρόεδρός του. Τα μέλη που χάνουν την ιδιότητα με
την οποία διορίστηκαν αντικαθίστανται. Αντικατάσταση μέ
λους γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας και ο αντικατα
στάτης ορίζεται με την ίδια διαδικασία Οι συνεδριάσεις του
εποπτικού συμβουλίου γίνονται σε χώρο του νοσοκομείου,
που υποχρεούται να παραχωρεί το διοικητικό του συμβούλιο.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται διοικητικός
του υπάλληλος που ασκεί καθήκοντα γραμματέα του επο
πτικού συμβουλίου. Στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου
καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση ή εφάπαξ, που
ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
και Πρόνοιας.
4. Τα εποπτικά συμβούλια ασκούν την εποπτεια στο
νοσοκομείο, που έχουν διοριστεί , σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 του άρθρου αυτού και ειδικότερα:
α) Παρακολουθούν την εκτέλεση και εφαρμογή των νό
μων, αποφάσεων και εγκυκλίων της διοίκησης, που αφορούν
στη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά την άσκηση
του έργου του νοσοκομείου.
β) Γνωμοδοτούν για τον προϋπολογισμό του νοσοκομείο,
για κάθε αναμόρφωσή του, για τον απολογισμό και τον
ισολογισμό του.
γ) Γ νωμοδοτούν πάνω στις προτάσεις της διοίκησης του
νοσοκομείου, που αναφέρονται σε μεταβολή του οργανισμού
του.
δ) Προτείνουν στο Υπουγργείο Υγείας και Πρόνοιας ή
στο οικείο ΠΕ.Σ.Υ. τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας του νοσοκομείου και ζητούν τη διενέργεια
διοικητικού ελέγχου από αρμόδια όργανα για συγκεκριμένες
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του νοσοκομείου.
ε) Ελέγχουν την εκτέλεση των δαπανών του νοσοκομείου
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και ιδιαίτερα αυτών που βαρύνουν τις κρατικές επιχορηγή
δ) τρία (3) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας.
σεις.
στ) Εγκρίνουν τη σκοπιμότητα προμήθειας εξοπλισμού
Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
και εκτέλεσης έργων, που η δαπάνη τους υπερβαίνει το
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και ο
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ. 1ε περί
αντιπρόεδρος αυτού, ο οποίος προσφέρει στο Νοσοκομείο
πτωση μη έγκρισης το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα
τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, εκτός αν με
προσφυγής σ:ον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας που απο
πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβασθούν αρμοδιό
τητες του σε συντονιστή.
φασίζει. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
μπορεί ν αυξάνεται το ύψος του ορίου αυτού.
5. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής. Η θητεία των
5. Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου καλείται υπο
μελών είναι 3ετής και η συγκρότηση του συμβουλίου γίνεται
χρεωτικά και συμμετέχει χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του
με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Οι αποφάσεις του
διοικητικού συμβουλίου. Γ ιατροί, που ασκούν την ιατρική σαν
διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου κοινοποιούνται υ
ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορούν να διορισθούν πρόεδροι
ποχρεωτικά στο εποπτικό συμβούλιο. Τα πρακτικά συνε
δριάσεων του διοικητικού συμβουλίου είναι στη διάθεση του
και αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται
ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμ
εποπτικού συμβουλίου.
6. Παράλειψη της διοίκησης των νοσοκομείων για την
βουλίου για οποιοδήποτε λόγο για το υπόλοιπο της θητείας
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού συνιστά παρά
του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη
βαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. Μέχρι να
458 του Π.Κ.. εκτός αν ο νόμος προβλέπει βαρύτερη ποινή.
ορισθεί ο αντικαταστάτης, το συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα
7. Με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
από τα λοιπά μέλη του.
Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται ειδικότερα ο τρόπος λει
6. Τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων, που έχουν
τουργίας και άσκησης του έργου των εποπτικών συμβου
συσταθεί με πράξη εν ζωή ή διάταξη τελευταίας βούλησης,
λίων, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και η διαδικασία εκλο
συγκροτούνται από τα πρόσωπα που ρητά ορίζονται στην
γής των μελών τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
ιδρυτική πράξη. Εάν ο αριθμός των μελών αυτών είναι
μικρότερος από τον αριθμό των μελών, που ορίζεται στην
Αρθρο 9
Διοίκηση νοσοκομείων.
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο
συγκροτείται από πρόσωπα που ορίζει η ιδρυτική πράξη και
1. Τα νοσοκομεία που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ.
2592/1953 διοικούνται από διοικητικά συμβούλια, που απο
από πρόσωπα της παραγράφου 2, μέχρι να συμπληρωθεί ο
αριθμός των μελών, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
τελούνται από πέντε (5) μέλη, για όσα έχουν έως τριακόσια
(300) κρεβάτια και από επτά (7) μέλη για τα υπόλοιπα.
Υγείας και Πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση, στα διοικηπκά
σιχιβούλια των νοσοκομείων αυτών μετέχει ένας εκπρόσω
2. Τα πενταμελή συμβούλια αποτελούνται από:
πος των γιατρών και λοιπών επιστημόνων της ιατρικής
α) Έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων
επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου που
υπηρεσίας του νοσοκομείου και ένας εκπρόσωπος των
υπόλοιπων εργαζομένων στο νοσοκομείο, που εκλέγονται
εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπό
λοιπων εργαζομένων στο νοσοκομείο που εκλέγεται από
αντίστοιχα από αυτούς.
7. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προϊσταται
αυτούς.
όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης που
και των περιφερειακών ιατρείων τους, που υπάγονται ο
ορίζεται από την ΤΕΔΚΕ του νομού που εδρεύει το νοσο
αυτό, συντονίζει και ελέγχει το έργο τους, εκπροσωπεί το
κομείο και
γ) Δύο (2) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό
νοσοκομείο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων
Υγείας και Πρόνοιας.
του διοικητικού συμβουλίου.
8. Ο πρόεδρος των πενταμελών και οι πρόεδρος και
3) Τα επταμελή συμβούλια αποτελούνται από:
α) Έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων
αντιπρόεδρος των επταμελών διοικητικών συμβουλίων προ
επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου που
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο με πλήρη
εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπό
απασχόληση. Σ αυτούς καταβάλλεται μηνιαία αμοιβή, που
λοιπων εργαζομένων στο νοσοκομείο που εκλέγεται από
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
αυτούς.
Υγείας και Πρόνοιας. Στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμ
βουλίου καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση που
β) Δύο (2) εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που
ορίζοντα: για τα περιφερειακά και τα ειδικά νοσοκομεία από
ορίζεται με όμοια απόφαση. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.
την ΚΕΔΚΕ και για τα νομαρχιακά από την ΤΕΔΚΕ και
γ) Τρία (3) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό
1256/1982 (ΦΕΚ 65).
Υγείας και Πρόνοιας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
4.
Κατεξαιρεση. το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού ορίζονται « αρμοδιότητες των διοικητικών συμβουλίων, ο
Νοσοκομείου Αθηνών Ή ΕΛΠΙΣ', που υπάγεται σας διατά
τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του
προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών τους, η διαδικασία
ξεις του Ν_Δ. 2592/1953 σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκλογής όσων εκλέγονται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ
παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, αποτελείται
από επτά (7) μέλη:
ρεια.
10. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου κάθε νο
α) το Δήμαρχο Αθηναίων ή δημοτικό σύμβουλο, που
σοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
ορίζεται απ' αυτόν ως Πρόεδρο.
γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, που ορίζεται
διαδικασίας για την πρώτη πλήρωση των θέσεων γιατρών
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων
του Ε.Σ.Υ. Μέχρι να γίνει η συγκρότηση, τα διοικητικά
συμβούλια εξακολουθούν να λειτουργούν με τη σύνθεση
επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου που
που έχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπό
11. Με π. δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
λοιπων εργαζομένων στο Νοσοκομείο που εκλέγεται από
Υγείας και Πρόνοιας, είναι δυνατό να συνιστώνται σε καθένα
αυτούς.
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από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953 από μία
θέση συντονιστή με πενταετή θητεία και βαθμό α η β' της
κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στη θέση αυτή διορίζονται
τττυχιούχοι ανώτατης σχολής με αξιόλογη πείρα σε διευ
θυντικό καθήκοντα ή ειδική μετεκπαίδευση σε θέματα ορ
γάνωσης και λειτουργίας νοσοκομείων ή διοίκησης επιχει
ρήσεων. Ο διορισμός γίνεται μετά από προκήρυξη των
θέσεων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του νοσο
κομείου και γνώμη του Π.Ε.Σ.Υ. στην περιφέρεια του οποίου
το νοσοκομείο έχει την έδρα του, εφόσον το τελευταίο
αυτά συμβούλιο έχει συγκροτηθεί 0 συντονιστής ασκεί
καθήκοντα διοικητικού προϊσταμένου των υπηρεσιών του
νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών
ιατρείων, που υπάγονται σ' αυτό, συντονίζει και κατευθύνει
το έργο τους, εκτελεί καθήκοντα τακτικού εισηγητή στο
διοικητικό συμβούλιο και μεριμνά για την υλοποίηση των
αποφάσεών του. Με την απόφαση της παργράφου 9 του
άρθρου αυτού, καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και οι
λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων του.
Το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου μπορεί με α
πόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο συντονιστή.
Στα παραπάνω νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία διορίζεται
συντονιστής, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικη
τικού τους συμβουλίου δεν προσφέρουν υπηρεσίες με πλήρη
απασχόληση και δικαιούνται να λαμβάνουν μόνο την απο
ζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου
αυτού.
Άρθρο 10
Οργάνωση νοσοκομείων.
1. Όλα τα νοσοκομεία οργανώνονται και λειτουργούν
σύμφωνα με τον οργανισμό τους. Η έκδοση, αναμόρφωση
και τροποποίηση των οργανισμών γίνεται μέσα στα πλαίσια
που ορίζει ο νόμος αυτός με κοινή απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Πρό
νοιας και του τυχόν άλλου συναρμόδιο, Υπουργού, ύστερα
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και
σύμφωνη γνώμη του ΠΕ.Σ.Υ. στην περιφέρεια του οποίου
το νοσοκομείο έχει την έδρα του, εφόσον έχει συγκροτηθεί
ΤΟ ΠΕ.Σ.Υ.
2. Κάθε νοσοκομείο απαρτίζεται από τις υπηρεσίες: α)
ιατρική, β) νοσηλευτική και γ) διοικητική. Στην ιατρική υπη
ρεσία υπάγονται εκτός από τους γιατρούς του νοσοκομείου
και οι υπόλοιποι επιστήμονες, που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και
περίθαλψης, καθώς και οι φαρμακοποιοί του νοσοκομείου.
3. Με τον οργανισμό του νοσοκομείου ορίζονται ιδίως η
νομική του μορφή, η επωνυμία του, ο συνολικός αριθμός
κοεβαπων και η κατανομή τους στους τομείς, οι τομείς και
τα τμήματα της ιατρικής υπηρεσίας, η διάρθρωση της νο
σηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας και οι ειδικότερες
αρμοδιότητες τους, οι κλάδα προσωπικού, α κατά κλάδο
και κατηγορία θέσεις και η διαβάθμισή τους με επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου αυτού, για τις
θέσεις του ιατρικού προσωπικού.
ί· Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να ορί
ζεται ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων, ανάλογα
με τη δύναμη σε κρεβάτια και την κατηγορία, σύμφωνα με
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
Ειδικότερα μπορεί να θεσπίζονται ειδικοί συντελεστές
καθορισμού του αριθμού των θέσεων προσωπικού κατά
κλάδο με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης μεταξύ τους
αναλογίας που απαιτείται για την πλήρη και ισόρροπη λει
τουργία όλων των υπηρεσιών κάθε νοσοκομείου.
περίπτωση έκδοσης π. δ/τος αυτού η αναμόρφωση,

τροποποίηση ή συμπλήρωση οργανισμού νοσοκομείων γί
νεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
5.
Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του
προσωπικού των νοσοκομείων, ο τρόπος άσκησης του έρ
γου του και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με ενιαίο
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με από
φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη
του ΚΕ.Σ.Υ. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ορί
ζεται και ο τρόπος λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων
του νοσοκομείου και υπηρεσίας ϋ αυτά των γιατρών όλων
των βαθμιδών και ειδικοτήτων σε τακτές ημέρες και ώρες.
Άρθρο 11
διάρθρωση ιατρικής υπηρεσίας.
1. Η ιατρκή υπηρεσία του νοσοκομείου διαρθρώνεται σε
τομείς που ο καθένας τους απαρτίζεται απο τμήματα αντι
στοίχων και συγγενικών ειδικοτήτων. Οι τομείς είναι:
α) Παθολογικός
β) Χειρουργικός
γ) Εργαστηριακός
δ) Ψυχιατρικός και
ε) Κοινωνικής ιατρικής.
Οι οδοντρογιατροί υπάγονται στο χειρουργικό τομέα κάθε
νοσοκομείου μπορεί, εφόσον υπάρχουν περισσότερα από
ένα οδοντιατρικά τμήματα, να ορίζεται και αυτοτελής οδο
ντιατρικός τομέας.
2. Κάθε κλινικός τομέας έχει ορισμένο αριθμό κρεβατιών
που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τμήματά του. Η δύναμη
κάθε τομέα δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) κρεβάτια.
3. Κάθε τμήμα έχει επιστημονική αυτοτέλεια.Επιστημονι
κός υπεύθυνος του τμήματος είναι γιατρός αντίστοιχης
ειδικότητας ή άλλος επιστήμονας της ιατρικής υπηρεσίας
που υπηρετεί στο τμήμα, με βαθμό διευθυντή. Όταν δεν
υπάρχει διευθυντής, επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος
είναι επιμελητής Α.
4. Οι γιατροί του τομέα και οι λοιποί επιστήμονες εκτός
από τους ειδικευόμενους γιατρούς εκλέγουν κάθε τρία
χρόνια το διευθυντή του τομέα από τους διευθυντές των
τμημάτων του. Ο διευθυντής του τομέα είναι υπεύθυνος για
το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των τμημά
των, την εφαρμογή και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων, στα πλαίσια των αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ. και
του ΠΕ.Σ.Υ. παρακολουθεί και βεβαιώνει την εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση των γιατρών, εισηγείται στην επιστημονική
επιτροπή τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και
έχει τη διοικητική ευθύνη του τομέα.
5. Στα τμήματα λειτουργεί αντίστοιχο τακτικό εξωτερικό
ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε εξω
τερικούς αρρώστους. Τα εξωτερικά ιατρεία είναι πλήρως
συγκρατημένες μονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια του
αντίστοιχου τομέα και έχουν ίδια νοσηλευτική και γραμμα
τειακή εξυπηρέτηση, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 5 του
προηγούμενου άρθρου.
6.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύ
στερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται η διαδικασία
και ο τρόπος παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών πρόληψης
και περίθαλψης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14
Κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία
1.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νομό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωμένες
οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού και περι
φερειακά ιατρεία, ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέ
ντρων υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η έδρα κάθε
κέντρου υγείας και η περιοχή ευθύνης του, η έδρα και η
περιοχή ευθύνης των περιφερειακών ιατρείων του και συ-

νιστώνται ot θέσεις του προσωπικού του. που προσθέτονται
στις θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό του νοσο
κομείου, στο οποίο υπάγεται το κέντρο υγείας.
Η έδρα κάθε κέντρου υγείας ορίζεται με κριτήριο την
ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Τα
περιφερειακά ιατρεία των κέντρων υγείας διακρίνονται σε
ιατρεία με ορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας και σε
ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας.
Κριτήριο για τον καθορισμό της έδρας περιφερειακού
ιατρείου 24ωρης ετοιμότητας αποτελεί η εξασφάλιση πα
ροχής υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους περιοχών με ειδικές
χωροταξικές συνθήκες και δύσκολη συγκοινωνιακή πρόσ
βαση στο κέντρο υγείας.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων υγείας και των
περιφερειακών ιατρείων τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του οικείου νοσοκομείου στον οποίο εγγράφονται κάθε
χρόνο πιστώσεις, για τον σκοπό αυτόν, σε ιδαίτερο φορέα
και κωδικούς αριθμούς.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ εκ δίδεται ενιαίος εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας των κέντρων υγείας και των περι
φερειακών ιατρείων τους με τον οποίο ορίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, τα καθήκοντα
και · οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 15
Σκοπός των κέντρων υγείας
1. Σκοπός των κέντρων υγείας είναι:
α) Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο
σύνολο του πληθυσμού της περιοχής τους και σε όσους
προσωρινά διαμένουν σ'αυτή.
β) Η νοσηλεία και παρακολούθηση αρρώστων που βρί
σκονται στο στάδιο της ανάρρωσης ή μετά την έξοδό τους
από το νοσοκομείο.
γ) Η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοσηλεία σε έκτα
κτες περιπτώσεις έως τη διακομιδή των αρρώστων στο
νοσοκομείο.
δ) Η διακομιδή αρρώστων με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή
με οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς σε έκτατες περι
πτώσεις, στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο,
ε) Η οδοντιατρική περίθαλψη.
στ) Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντιατρικής και
η υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού.
ζ) Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα.
η) Η ιατρική της εργασίας.
θ) Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής.
0 Η ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα οικογενειακού
προγραμμαπσμού.
ια) Η εκπαίδευση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού
υγείας.
ιβ) Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
ιγ) Η παροχή φαρμάκων σε δικαιούχους, αν δε λειτουργεί
φαρμακείο στην περιοχή τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετό
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ μπορεί ν'αναθέτονται στα κέντρα
υγείας και άλλες αρμοδιότητες.
Άρθρο 17
Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας κέντρων υγείας
αστικών περιοχών
1.
Στα κέντρα υγείας αστικών περιοχών υπηρετούν:
α) Γ ιατροί των ειδικοτήτων των αντίστοιχων τομέων των
νοσοκομείων.
β) Οικογενειακοί γιατροί, που ανήκουν στον παθολογικό
τομέα των νοσοκομείων.
θέσεις οικογενειακών γιατρών καταλαμβάνουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, παιδίατροι ή γιατροί γενικής
ιατρικής για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα ηλικίας μέχρι

14 ετών και γιατροί γενικής ιατρικής ή παθολόγοι για τις
υπόλοιπες ηλικίες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ μπορεί να ορίζεται
η δυνατότητα πρόσληψης οικογενειακών γιατρών και άλλων
ειδικοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα απαιτούμενα γίαυτό προσόντα.
2. Υπεύθυνος για το συντονισμό της επιστημονικής λει
τουργίας του κέντρου υγείας είναι γιατρός με βαθμό διευ
θυντή που εκλέγεται από τους γιατρούς του κέντρου υγείας.
Οι γιατροί της περίπτωσης ατης παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο
υγείας και τον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο
υπάγεται το κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργα
σίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου και
του κέντρου υγείας.
3. Τα κέντρα υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία του νοσο
κομείου περιθάλπουν τους πολίτες ύστερα από παραπομπή
του οικογενειακού ιατρού ή απευθείας σε τακτή ωρα υστερία
από προουνεννόηση
4. Οι οικογενειακοί γιατροί δέχονται τους αρρώστους στο
κέντρο υγείας ή τα περιφερειακά ιατρεία και σε ειδικές
περιπτώσεις τους επισκέπτονται και τους περιθάλπουν στο
σπίτι τους. Στα περιφερειακά ιατρεία του κέντρου υγείας
προσφέρει υπηρεσία ομάδα οικογενειακών γιατρών. Οι πο
λίτες έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του οικογενειακού
τους γιατρού, μεταξύ των γιατρών των κέντρων υγείας της
πόλης όπου κατοικούν. Η επιλογή γίνεται κάθε χρόνο το
Σεπτέμβριο. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα στη διάρκεια του
χρόνου να ζητήσουν την αλλαγή του οικογενειακού τους
γιατρού, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους στο διοικητικό
συμβούλιο του νοσοκομείου, που αποφασίζει τελικά. Οι
οικογενειακοί γιατροί, όταν απαιτείται, παραπέμπουν τους
αρρώστους για ειδικές εξετάσεις στους γιατρούς της πε
ρίπτωσης ο' της παραγράφου ι του άρθρου αυτού ή τα
εργαστήρια του κέντρου υγείας ή τα εξωτερικό ιατρεία του
νοσοκομείου ή για την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Κάθε
οικογενειακός γιατρός έχει την ιατρική φροντίδα 1.800
ατόμων. Επιτρέπεται να αναλάβει τη φροντίδα μέχρι 2.500
ατόμων.
Οι οικογενειακοί παιδίατροι έχουν τη φροντίδα 1.200
παιδιών. Επιτρέπεται να αναλάβουν τη φροντίδα μέχρι 2.000
παιδιών.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζεται για τον οικογενειακό γιατρό και παι
δίατρο επίδομα, ανά 100 άτομα άνω των 1.800 ή 1.200
οντίστοιχα. Το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου μπορεί
να αναθέτει στον οικογενειακό γιατρό ή παιδίατρο που έχει
στη φροντίδα του πολίτες κάτω από 1.800 ή 1.200 αντί
στοιχα και την παροχή συγκεκριμένων ιατρικών υπηρεσιών
στο κέντρο υγείας.
Μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 1.800 ή 1.200 ο
γιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει την ιατρική
Φροντίδα οποιοσδήποτε κάτοικου της πόλης που υπηρετεί,
εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι αδυναμίας συνεργασίας.
Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός υποβάλλει δικαιολογημένη
αναφορά, με αίτηση εξαίρεσης του συγκεκριμένου ατόμου,
στον υπεύθυνο γιατρό του κέντρου υγείας. Ο υπεύθυνος,
εφόσον κάνει δεκτή την αναφορά, παραπέμπει τον ενδια
φερόμενο σε άλλον οικογενειακό γιατρό του κέντρου.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδιο διοδικασια, ο
γιατρός μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ιατρικής
φροντίδας από αυτόν σε συγκεκριμένο πολίτη. Ο καθημε
ρινός χρόνος εργασίας των οικογενειακών γιατρών κατανέμεται στο κέντρο υγείας, στα περιφερειακό ιατρεία του
και σε επισκέψεις στα σπίτια των αρρώστων, σύμφωνα με
πρόγραμμα εργασίας, που καταρτίζεται από το κέντρο υ
γείας, στα πλαίσια του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Άρθρο 20
Συγχώνευση υγειονομκών σταθμών και αγροτικών
5.
To ωράριο λειτουργίας των κέντρων υγείας ασηκων
ιατρείων.
περιοχών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
1. Οι υγειονομικοί σταθμοί και τα αγροτικά ιατρεία του
Ποονοιας. ενιαία ή κατά περιοχή. Η απόφαση αυτή εκδίδεται
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που έχουν συσταθεί έως
μετά από πρόταση του αρμόδιου ΠΕ.Σ.Υ. εφόσον έχει
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συγχωνεύονται στα κέντρα
συγκροτηθεί. Για τις ώρες και τις ημέρες, που δεν λειτουρ
υγείας κα τα περιφερειακά ιατρεία τους, που συνιστώνται
γεί το κέντρο υγείας ορίζονται από το γιατρό του κέντρου
κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με την απόφαση
υγείας, που έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της επι
σύστασης κάθε κέντρου υγείας ορίζονται και οι υγειονομικοί
στημονικής λειτουργίας του, οικογενειακοί γιατροί που ε
σταθμοί κα τα αγροτικά ιατρεία που συγχωνεύονται σαυτό
φημερεύουν.
με την έναρξη λειτουργίος τους.
Άρθρο 18
2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης σύστασης κάθε
Οργάνωση και λειτουργία κέντρων υγείας
κέντρου υγείας, όλες οι θέσεις των υγειονομικών σταθμών
μη αστικών περιοχών.
κα αγροτικών ιατρείων, που συγχωνεύονται στο κέντρο
ι. Στο κέντρα υγείας μη αστικών περιοχών και στα
υγείας, καταργούνται. Το προσωπικό, πλην του ιατρικού,
περιφερειακά τους ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες γιατροί
που κατά την ημερομηνία αυτή υπηρετεί στις θέσεις που
των αντίστοιχων τομέων του νοσοκομείου στο οποίο υπά
καταργούνται. κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις του κέ
γεται το κέντρο υγείας, ως εξής:
ντρου υγείας και η προϋπηρεσία του στο δημόσιο ή σε
α) Οι γιατροί που κατέχουν θέσεις γενικού γιατρού υπη
Ν.Π.Δ.Δ. υπολογίζεται σύμφωνα με ας ισχύουσες διατάξεις
ρετούν στην έδρα του κέντρου υγείας ή περιφερειακού
κατά το χρόνο της κατάταξης. Όσοι πλεονάζουν κατατάσ
ιατρείου του που έχει οριστεί ως 24ωρης ετοιμότητας.
σονται σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχου κλάδου, που
β) Οι γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίες ορί
συνιστώνται με την απόφαση σύστασης του κέντρου υγείας
ζονται με την απόφαση σύστασης κάθε κέντρου υγείας,
και καταλαμβάνουν θέση που μένει κενή στο μέλλον. Όσο
τοποθετούνται σαυτά και προσφέρουν υπηρεσίες κατά τα
χρόνο υπηρετούν σπς προσωρινές θέσεις εξελίσσονται
κτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους.
σύμφωνα με το καθεστώς, που ίσχυε πριν από την κατάταξη.
γ) Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που επισκέπτονται περιο
Υπάλληλοι που δεν συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα
δικά το κέντρο υγείας.
για την κατάληψη αντίστοιχης θέσης στο κέντρο υγείας,
Οι γενικοί γιατροί πέρα από την υπηρεσία τους στο
κατατάσσονται σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχου κλάδου,
κέντρο υγείας ή το περιφερειακό ιατρείο εκτελούν και
που συνιστώνται με την απόφαση σύστασης και εξελίσσονται
επισκέψεις στα σπίτια των αρρώστων, όταν το κρίνει ανα
με το καθεστώς που ίσχυε πριν από την κατάταξη. Η
γκαίο ο γενικός γιατρός, εκτελούν και οι γιατροί των κλι
κατάταξη και κατάληψη θέσης γίνονται μετά από κρίση του
νικών ειδικοτήτων της περίπτωσης β'.
αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι προσωρινές θέσεις
2. Τα κέντρα υγείας λειτουργούν σε τακτό 8ωρο ωράριο
καταργούνται, όταν κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και εφημερεύουν όλες τις
λοιπές ημέρες και ώρες. Τα περιφερειακά ιατρεία των
Άρθρο 21.
κέντρων υγείας λειτουργούν σε τακτό ωράριο, που καθο
Ψυχιατρική περίθαλψη.
ρίζεται από τον υπεύθυνο γιατρό του κέντρου υγείας. Τα
περιφερειακά ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας λειτουργούν σε
1. Η ψυχιατρική περίθαλψη παρέρχεται από:
τακτό οκτάωρο καθημερινό ωράριο και έχουν εφημερία
α) Τα κέντρα ψυχικής υγείας (β) τους ψυχιατρικούς τομείς
γενικών νοσοκομείων και γ) τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία.
ετοιμότητας για τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες.
2. Το κέντρα ψυχικής υγείας συνιστώνται με κοινή από
3. Στα κέντρα υγείας μη αστικών περιοχών λειτουργεί
μονάδα νοσηλείας για παραμονή άρρωστων, που έχουν
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονο
μικών και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.,
αναγκη από βραχυχρόνια ιατρική παρακολούθηση.
ως αποκεντρωμένες μονάδες ειδικών ψυχιατρικών νοσοκο
4. Σε έκτακτες ανάγκες, κάθε γιατρός του κέντρου υγείας
μείων ή νομαρχιακού γενικού νοσοκομείου στο οποίο λει
είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
κέντρο υγείας οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, εφόσον κληθεί
τουργεί ψυχιατρικός τομέας. Τα κέντρα ψυχικής υγείας
από το γιατρό εφημερίας.
βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευ
5. Υπεύθυνος για το συντονισμό της επιστημονικής λει
τική και λειτουργική διασύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο
τουργίας του κέντρου υγείας είναι γιατρός με βαθμό διευ
υπάγονται και με το ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο της
θυντή, που υπηρετεί σ' αυτό και εκλέγεται από τους γιατρούς
υγειονομικής περιφέρειας.
του κέντρου υγείας.
3. Σκοπός του κέντρου ψυχικής υγείας εινα η ψυχοκοινωνική μέριμνα, η συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα
Άρθρο 19
και η διοφώτιση, η πρόληψη, η θεραπεία και η συμβολή στην
Διασύνδεση κέντρου υγείας με το νοσοκομείο
1· Τα κέντρα υγείας βρίσκονται σε άμεση επιστημονική,
αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη του αρρώστου.
Τα κέντρα ψυχικής υγείας μπορεί να περιλαμβάνουν και
νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το
νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.
ιατροπαιδαγωγούς σταθμούς, καθώς και μονάδες μερικής
2. Η κάλυψη των αναγκών των κέντρων υγείας και των
νοσηλείας (ημερήσιας ή νυκτερινής).
περιφερειακών ιατρείων τους σε ιατρικό προσωπικό των
4. Στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων
περιπτώσεων β· και γ της παραγράφου 1 του προηγούμενου
παρέχεται βραχεία νοσηλεία. Οι άρρωστοι που έχουν ανάγκη
άρθρου προγραμματίζεται με απόφαση του διοικητικού συμ
από μακρόχρονη νοσηλεία παραπέμπονται στο ειδικό ψυ
βουλίου του νοσοκομείου μετά σύμφωνη γνώμη της επιστη
χιατρικό νοσοκομείο. Οι ψυχιατρικοί τομείς των γενικών
μονικής επιτροπής. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται ιδιαί
νοσοκομείων βρίσκονται σε επιστημονική και νοσηλευτική
τερα ο χρόνος υπηρεσίας στο κέντρο υγείας των γιατρών
διασύνδεση με το ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο της υγιειοτης παραπάνω περίπτωσης β\
νομικής περιφέρειός τους. Αν δεν λειτουργεί ειδικό ψυχια
3. Ειδικότερα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
τρικό νοσοκομείο στην περιφέρεια, εφαρμόζεται η διάταξη
των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας ορίζονται ο τρότης παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου αυτού. Τα νοσηλευτικά
τος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και κάθε
ιδρύματα ψυχικών παθήσεων, που λειτουργούν κατά τη
σχετική λεπτομέρεια.
δημοσίευση του νόμου αυτού, μετονομάζονται αε ειδικά
TOU.
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ψυχιατρικά νοσοκομεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ ορίζεται
ο τρόπος αναδιοργάνωσής τους, με στόχο την αποασιιλοποίηση των ασθενών.
5. Στο ΚΕ.Σ.Υ συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάζεις
της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1278/ 1982 (ΦΕΚ 105)
ειδική επιτροπή για τη μελάτη και διατύπωση προτάσεων
στο ΚΕ.Σ.Υ για κάθε θάμα, που αφορά στον προγραμματι
σμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυ
χικής υγείας.
6. Σε κάθε κέντρο ψυχικής υγείας, με την κοινή απόφαση
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ή άλλη όμοια, συνιστώνται και προσθέτονται οε ιδιαίτερους κλάδους στον
οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το κέντρο,
θέσεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων ε
παγγελμάτων υγείας καθώς και θέσεις νοσηλευτικού, διοι
κητικού και βοηθητικού προσωπικού.
Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων ψυχικής υγείας
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου,
στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο αντίστοιχες πιστώσεις
σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικό αριθμό.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ εκδίδεται ενιαίος εσωτερικός κανο
νισμός λειτουργίας των κέντρων ψυχικής υγείας και καθο
ρίζεται ο τρόπος διασύνδεσής τους με τα νοσοκομεία,
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου αυτού
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Αρθρο 24
Γιατροί του εθνικού συστήματος υγείας (Ε.Σ.Υ.).
1. Οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων
οποιοσδήποτε νομικής μορφής και των κατά τις διατάξεις
του νόμου αυτού κέντρων υγείας, εκτός από τα νοσοκομεία
των ενόπλων δυνάμεων και των Α.Ε.Ι., συνιστώνται ως
θέσεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Οι γιατροί αυτοί είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και
απαγορεύεται ν'ασκούν την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα
ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν
σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να
κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση. Επί
σης απαγορεύεται να είναι οι ίδιοι ή συγγενείς τους μέχρι
δευτέρου βαθμού ιδιοκτήτες ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευ
τικής επιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα
αντικείμενα. Στο ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνονται και οι
οδοντογιατροί.
Αρθρο 25
2. Οι θέσεις του κλόδου γιατρών Ε.Σ.Υ συνιστώνται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, κατά νοσοκομείο κατ
κέντρο υγείας ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβού
λου του αντίστοιχου νοσοκομείου και σύμφωνη γνώμη του
αομόδιου ΠΕ.Σ.Υ.
Κατεξαίρεση σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κοινή απόφαση σύστασης
των θέσεων αυτών εκδίδεται και με τη σύμπραξη του τυχόν
αρμόδιου για την εποπτεια του αντίστοιχου νοσοκομείου
Υπουργού και χωρίς τη γνώμη των διοικητικών ουμβοιιλίων
των νοσοκομείων.
Οι θέσεις κάθε νοσοκομείου και των κέντρων υγείας και
των περιφερειακών ιατρείων, που υπάγονται σαυτό, προσθέτονται στον οργανισμό του και οι δαπάνες μισθοδοσίας
των γιατρών που διορίζονται σ'αυτές βαρύνουν ας πιστώ
σεις του προϋπολογισμού1 του.
3. Οι θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. διαβαθμίζονται
σε θέσεις α) διευθυντών, β) επιμελητών Α', γ) επιμελητών
Β και δ) βοηθών οδοντογιατρόν. Οι θέσεις διευθυντών και
επιμελητών Α' και Β συνιστώνται κατά ειδικότητα.
4. Σε όλα τα νοσοκομεία της παρ.ΐ του άρθρου 24 του

νόμου αυτού και σε όσα λειτουργούν ως υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ
ή Ν.Π.Ι.Δ., πλην των πανεπιστημιακών και των ενόπλων
δυνάμεων, υπηριετούν αποκλειστικά γιατροί του κλάδου για
τρών Ε.Σ.Υ. που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού και ειδικευόμενοι Πρόσληψη γκπρών ή
παροχή υπηρεσιών από γιατρούς με οποιαδήποτε άλλη
σχέση απαγορεύεται.
Αρθρο 26
Προσόντα.
1. Για την πρόσληψη σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ
απαιτούνται τα παριακάτω τυπικό προσόντα:
α) Ελληνική ιθαγένεια
β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ) Τίτλος αντίστοιχης με τη θέση ειδικότητας
δ) Ηλκία σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 2.
Το όρκο ηλικίας ισχύει για τον πρώτο διορπσμό σε οποια
δήποτε θέση του κλάδου.
2. Ειδικότερα:
α) Για την κατάληψη θέσης επιμελητή Β απαιτείται η
κατοχή του τίτλου της ειδικότητας και ηλικία μέχρι 45 ετών.
β) Γ ια την κατάληψη θέσης επιμελητή Α' απαιτείται η
άσκηση ειδικότητας για 4 τουλάχιστο χρόνια και ηλικία μέχρι
50 ετών και
γ) για την κατάληψη θέσης διευθυντή απαιτείται η άσκηση
της ειδικότητας για 7 τουλάχιστο χρόνια και ηλικία μέχρι
55 ετών.
Για την κατάληψη θέσεων από οδοντογιατρούς απαιτείται:
α) Για θέση βοηθού άδεια άσκησης επαγγέλματος και
ηλικία μέχρι 35 ετών.
β) Για θέση επιμελητή Β' η άσκηση του επαγγέλματος
για 5 χρόνια και ηλικία μέχρι 40 ετών.
γ) Για θέση επιμελητή Α' η άσκηση του επαγγέλματος
για 9 χρόνια και ηλικία μέχρι 45 ετών και
δ) Γ ια θέση διευθυντή η άσκηση του επαγγέλματος για
12 χρόνια και ηλικία μέχρι 50 ετών.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, σε κάθε
νοσοκομείο δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας της προηγούμενης
παριαγράφου, αλλά αρκεί για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι
να μην έχουν υπερβεί τα εξήντα τρία (63) χρόνια. Για τις
θέσεις γιατρών κέντρων υγείας το όριο ηλικίας των 63 ετών
ισχύει έως πέντε (5) χρ>όνιο από την έκδοση της απόφασης
σύστασης του κέντρου υγείας.
Έλληνες γιατροί, που κατά τη δημοσίευση του νόμου,
αυτού εργάζονται σε νοσοκομεία ή επιστημονικό κένιρα της
αλλοδαπής, μέσα σ ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού μπορούν να προσλαμβάνονται σε θέσεις γιατρών
Ε.Σ.Υ. ανεξάρτητο από την ηλικία τους, εφόσον κατά την
προκήρκιξη της θέσης δεν υπερβαίνουν τα εξήντα τρία (63)
χρόνια.
4. Σε θέσεις επιμελητή Β γιατρών των κέντρκυν υγείας
που για την κατάληψή τους απαιτείται ειδικότητα γενικής
ιατρκκής, μπορούν να διορίζονται και γιατροί χωρπς ειδικό
τητα. εφόσον ασκούν τη γενική ιατρική πέντε (5) τουλάχιστς
χρόνια. Οι γιατρκκ αυτοί, μετά το διορκσμό τους, υποχρεώ
νονται σε εξάμηνη ειδική μετεκπαίδευση σε νοσοκομείο
όπως ειδικότερα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργοί
Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
Μετά τη συμπλήριωση της εξάμηνης μετεκπαίδευσης ε
γιατροί αυτοί λαμβάνουν τον τίτλο της ειδικότητας γενικήι
ιατρικής. Ο τίτλος απονέμεται με απόφαση του Υπουργοί
Υγείας και Πριόνοιας με βάση το πιστοποιητικό άσκησης kc
απόδοσης που χορηγείται από την Επιστημονική Εππροπ
του νοσοκομείου όπου μετεκπαιδεύτηκε ο γιατριός, συμφων
με την παριάγριαφο 2 του άρ>θρ>ου 12 του νόμου αυτοί
Γ ιατροί, που λαμβάνουν την ειδικότητα σύμφωνα με τι
διατάξεις αυτές κι έχουν υπηρετήσει ως μόνιμοι ή με θητεί
σε θέσεις υγειονομικών σταθμών κα αγροτικών ιατρεύω
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λογίζονται σε κάβε περίπτωση ότι ασκούν την ειδικότητα
της γενικής ιατρικής κατά το μισό χρόνο της υπηρεσίας
τους αυτής, μετά τα πέντε χρόνια.
5. Ο χρόνος άσκησης της ιατρικής ειδικότητας σε νο
σοκομεία και επίσημα επιστημονικά κέντρα της αλλοδαπής
από γιατρούς που απόκτησαν ειδικότητα εκεί αναγνωρίζεται
αφού ο γιατρός πάρει τον τίτλο της ειδικότητας σύμφωνα
με τις διατάζεις της ελληνικής νομοθεσίας. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται τα νοσοκομεία και τα επιστημονικά
κέντρα της αλλοδαπής, των οποίων αναγνωρίζεται ο τίτλος
ειδικότητας. Γιατροί που εργάσθηκαν ως ειδικοί σε νοσο
κομεία και επιστημονικά κέντρα χωρών που δεν χορηγούν
■πίλο ειδικότητας, εφόσον αποκτήσουν τον τίτλο κατά τις
διατάζεις της ελληνικής νομοθεσίας, αναγνωρίζεται ότι ά
σκησαν την ειδικότητα στην αλλοδαπή για όσο χρόνο προ
κύπτει αν από τον συνολικό αριθμό των ετών που εργάσθηκαν αφαιρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση
της ειδικότητας αυτής στην Ελλάδα. Τα νοσοκομεία αυτό
και τα επιστημονικά κέντρα καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ.. Σε γιατρούς, που σύμφωνα με τις διατάζεις του
Ν.Δ. 546/1970 (ΦΕΚ 110) έχουν προϋποθέσεις απόκτησης
τίτλου ειδικότητας και αποκτούν τον τίτλο, αναγνωρίζεται
ο χρόνος άσκησης της ειδικότητας από τότε που συγκε
ντρώνουν τις προϋποθέσεις κτήσεις τίτλου σύμφωνα με το
ν.δ/γμα αυτό.
6. Γιατροί, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού
ειδικεύονται διορισμένοι με τη διαδικασία των διατάζεων
που ισχύουν, κρίνονται αφού πάρουν τον τίτλο της ειδικό
τητας, για την κατάληψη θέσης γιατρού Ε.Σ.Υ. ανεζάρτητα
από την ηλικία τους, εφόσον δεν είναι πάνω από εζήντα
τριών (63) ετών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
γιατροί υποψήφια μετά δύο άγονες συνεχείς προκηρύζεις
για κατάληψη θέσης, μπορεί να γίνεται μείωση του απαιτούμενου χρόνου άσκησης της ειδικότητας. Η δεύτερη από
■πς συνεχείς προκηρύζεις πρέπει να γίνει μέσα σε έζη (6)
μήνες από την πρώτη.
Άρθρο 27
Διαδικασία πλήρωσης θέσης.
1. Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
γίνεται ύστερα από προκήρυζή τους, με επιφύλαζη των
διατάζεων της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού. Η προ
κήρυξή γίνεται κατά νοσοκομείο, μετά από απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από το
αντίστοιχο ΠΕ.Σ.Υ., εφόσον το συμβούλιο αυτό έχει συ
γκροτηθεί.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, οι θέσεις
των νοσοκομείων προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουρ
γού Υγείας και Πρόνοιας.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,
κάθε γιατρός μπορεί να υποβάλει αίτηση και να κριθεί για
τρεις (3) μόνο θέσεις του ίδιου ή και άλλων νοσοκομείων.
4. Οι υποψήφιοι γιατροί κρίνονται από τα συμβούλια
επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του άρ
θρου 6 του ν. 1278/1982.
Για την κρίση και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων
λαμβάνονται υπόψη:
α) Η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς
οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).
β) Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριό
τητα.
Υ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκ
παιδευόμενου).
δ) Η αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά και δράση.

ε) Οι εκθέσεις των επιτροπών αξιολόγησης του νοσοκο
μείου της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού.
Οι επιστημονικές εργασίες των γιατρών συνιστούν κρι
τήριο υπεροχής κατά την αξιολόγηση και επιλογή για την
κατάληψη θέσης, μόνο εάν έχουν δημοσιευθεί σε αναγνω
ρισμένα ειδικά επιστημονικά περιοδικά που εκδίδονται από
επίσημους επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα ή σε ξένη
χώρα. Τα περιοδικά αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από σύμφωνη γνώ
μη του ΚΕ.Σ.Υ.
Για τον πρώτο διορισμό στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ.
εφαρμόζονται τα κριτήρια α, β. γ και δ. ΤΑ συμβούλια
επιλογής κατατάσσουν τους υποψηφίους, με τη σειρά α
ξιολόγησης τους, για κάθε θέση για την οποία έχουν
υποβάλει υποψηφιότητα. Εάν κριθεί ότι δύο υποψήφιοι έχουν
ίσα προσόντα προτάσσεται κατά σειρά: α) εκείνος που
υπηρετεί στον κλάδα γιατρών Ε.Σ.Υ. β) εκείνος που στο
πρόσωπό του συντρέχει περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγου
και γ) εκείνος που διαμένει στο νομό που βρίσκεται το
νοσοκομείο 5 τουλάχιστο χρόνια συνεχώς. Η γ περίπτωση
δεν ισχύει για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε κάθε θέση
διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης, ή ο επόμενος,
εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του.
Δε διορίζεται ο γατρός που α) δεν είναι γραμμένος στα
μητρώα αρρένων ή γα γυναίκες στα γενικά μητρώα δημο
τών, β) δεν έχει εκπληρώσει ας στρατιωτικές του υπο
χρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί, γ) είναι ανυπότατκος
ή καταδικασμένος γα λιποταξία, δ) έχει στερηθεί τα πολιτικά
του δικαιώματα, γα όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, ε) έχει
καταδικασθεί γα κακούργημα, έγκλημα κατά των ηθών,
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή
καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, δωροδοκία, δόλια
χρεωκοπία ή γα εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία
του δημοκρατικού πολιτεύματος και στ) δεν είναι υγιής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
ύστερα από προτάσεις των ιατρικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.
της χώρας και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να κατατάσσονται
και να αξιολογούνται ιεραρχικά τα στοιχεία συγκριτικής
αξιολόγησης των υποψηφίων γα διορισμό γατρών, όπως:
οι επιστημονικοί άτλοι, οι επιστημονικές εργασίες και δη
μοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, η
μετεκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χρόνος
άσκησης της ειδικότητας, ο χρόνος προϋπηρεσίας σε νο
σοκομεία και άλλες μονάδες περίθαλψης, ο χρόνος υπη
ρεσίας στην ύπαιθρο, ο βαθμός του πτυχίου και κάθε άλλο
στοιχείο που μπορεί να συμπεριληφθεί στην έννοια των
κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
αυτού.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας και
Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι
παθήσεις και βλάβες της υγείας, που εμποδίζουν το διορισμό
γιατρών, καθώς και οι αρμόδιες επιτροπές για την πιστο
ποίηση της υγείας και αρτιμέλειας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά
από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο γατρός γα το διορισμό
του.
7. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών.
8. Δε γίνονται δεκτά δικαιολογητικά μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής τους.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται η διαδικασία και ο
τρόπος προκήρυξης των θέσεων, η προθεσμία και ο τρόπος
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υποβολής δικαιολογητικών από τους υποψήφιους, τα καθή
κοντα των μελών των συμβουλίων των άρθρων 6 και 7 του
ν. 127Β/1982 και των εισηγητών τους και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Ένσταση κατά της απόφασης του συμβουλίου
επιλογής στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιλογής του άρ
θρου 7 του ν. 1278/1982 δεν αναστέλλει το διορισμό.
10. Περιοχές, όπου οι κοινωνικές, γεωγραφικές, συγκοι
νωνιακές και οικιστικές συνθήκες συνιστούν αποδειγμένα
αντικίνητρο για την κατάληψη θέσεων ιατρικού δυναμικού
στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ή τα 24ωρης ετοιμό
τητας περιφερειακά ιατρεία τους, μπορεί με π.δ/γμα. που
εκδϊδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ
βέρνησης και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερο από γνώμη του
ΚΕ.Ι.Υ, να χαρακτηρίζονται ως προβληματικές και άγονες
περιοχές. Περιοχή με την έννοια της διάταξης αυτής μπορεί
να θεωρηθεί ολόκληρος νομός ή ξεχωριστά πόλη ή χωριό
που είναι έδρα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας ή περιφε
ρειακού ιατρείου 24ωρης εφημερίας.
Οι άγονες και προβληματικές περιοχές διακρίνονται σε
Α και Β κατηγορίας. Κατηγορίας Α είναι α περιοχές όπου
οι συνθήκες, που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής ως κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους, παρουσιάζο
νται ιδιαίτερα οξυμένες. Η διάκριση γίνεται με το π.δ/γμα
χαρακτηρισμού τους. Με το ίδιο ή άλλο όμοιο π.δ/γμα,
μπορεί να θεσπίζονται ειδικά, οικονομικά, υπηρεσιακά ή
ηθικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών σας θέσεις των
νοσοκομείων και κέντρων υγείας ή περιφερειακών ιατρείων
24ωρης εφημερίας, που έχουν την έδρα τους σπς περιοχές
αυτές.
11. Σε κάθε νοσοκομείο συγκροτούνται επιτροπές αξιο
λόγησης οι οποίες κρίνουν όλους τους γιατρούς που υπη
ρετούν στο νοσοκομείο και το κέντρο υγείας, αξιολογούν
το ιατρικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και τη γενι
κότερη υπηρεσιακή επίδοση και απόδοσή τους. Το ειδικό
τερα κριτήριο για την αξιολόγηση, η διαδικασία και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη
του ΚΕ.Σ.Υ. Η παραπάνω κρίση για τους βοηθούς και
επιμελητές Β' και Α' γίνεται κάθε τρία χρόνια και για τους
διευθυντές κάθε πέντε χρόνια. Η αξιολόγηση γίνεται από
επιτροπή η οποία συγκροτείται:
Α) για τους διευθυντές, από τους διευθυντές των τομέων
του νοσοκομείου, με πρόεδρο το διευθυντή του τομέα στον
οποίο ανήκει ο κρινόμενος. Όταν κρίνεται ο διευθυντής του
τομέα, η επιτροπή προεδρεύεται από τον αρχαιότερο διευ
θυντή.
Β) για τους βοηθούς και τους επιμελητές Α'και Β από:
α) το διευθυντή του τομέα στον οποίο ανήκει ο κρινόμενος. ως πρόεδρό τους.
β) το διευθυντή του τμήματος στο οποίο υπηρετεί ο
γιατρός.
γ) τον αρχαιότερο από τους υπόλοιπους διευθυντές του
ίδιου ν_νέο του νοσοκομείου και
δ) δυο γιατρούς ίδιου βαθμού με τον ιωινόμενο που
εκλέγονται από τους ομοιόβαθμους γιατρούς του τομέα. Οι
γιατροί αυτοί πρέπει να είναι αρχαιότεροι από τον κρινόμενο, αλλιώς το συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα χωρίς αυ
τούς.
12. Κάθε θέση γιατρού Ε.Σ.Υ. επαναπροκηρυσσεται, όταν
ο γιατρός που την κατέχει συμπληρώσει σαυτη υπηρεσία
εννέα (9) χρόνων αν πρόκειται για θέσεις βοηθού και
επιμελητή Β' ή Α' και δέκα (10) χρόνων αν πρόκειται για
θέση διευθυντή. Για την κατάληψη της θέσης αυτής υπο
βάλλουν υποψηφιότητα γιατροί που υπηρετούν στον κλάδο.
Ο γιατρός που κατέχει τη θέση που επαναπροκηρυσσεται
έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επανατοποθέ
τησή του σ'αυτή. Αν το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προ

κρίνει άλλον υποψήφιο για την κατάληψη της θέσης, τότε
αυτός τοποθετείται σε οποιαδήποτε ομοιόβαθμη κενή θέση
νοσοκομείου ή κέντρου υγείας ή τοποθετείται ως υπερά
ριθμος με τον ίδιο βαθμό και προσφέρει τις υπηρεσίες του
σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.
Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας μετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. και γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας.
13. Ο αριθμός των υπεραρίθμων της προηγούμενης πα
ραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%)
του συνόλου των θέσεων του αντίστοιχου βαθμού κατά
ειδικότητα.
14. Για πέντα (5) χρόνια από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να μετακαλούνται από
το εξωτερικό Έλληνες γιατροί, αναγνωρισμένης επιστημο
νικής αξίας και κύρους με αποδειγμένο κλινικό ή εργαστη
ριακό ή ερευνητικό έργο και με αποδειγμένη από επίσημους
επιστημονικούς τίτλους προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση
αναγνωρισμένων νοσηλευτικών, ερευνητικών ή εκπαιδευτι
κών κέντρων της αλλοδαπής και να προσλαμβάνονται σε
θέσεις διευθυντών τμημάτων νοσοκομείων με σύμβαση ερ
γασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου, που μπορεί
ν ανανεώνεται. Οι επιστημονικοί ήτλοι και τα αποδεικτικά
στοιχεία του επιστημονικού έργου κρίνονται και αξιολογού
νται από ειδική επιστημονική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ., που
συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του
άρθρου 4 του ν. 1278/1982.
Οι γιατροί αυτοί λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών
της θέσης που διορίζονται και επί πλέον ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) στο βασικό μισθό της θέσης για τα
νοσοκομεία Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρού
πολης. Ιωαννίνων, Πατρας και Ηρακλείου και εκατό τοις
εκατό (100%) για τα νοσοκομεία των άλλων πόλεων. Οι
γιατροί αυτοί στη διάρκεια που υπηρετούν στις θέσεις αυτές
υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις
που θεσπίζονται με το νόμο αυτόν για τους γιατρούς Ε.Σ.Υ.
Οι θέσεις που καταλαμβάνουν κατά τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής σε κάθε νοσοκομείο δεν μπορεί να
υπερβαίνουν το δέκο τοις εκατό (10%) του συνόλου των
θέσεων του αντίστοιχου βαθμού, σε κάθε όμως περίπτωση
το λιγότερο θα είναι μία.
15. Οι γιατροί Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
κατάληψη άλλης ομοιόβαθμης θέσης.
Αρθρο 28
Εξέλιξη στον κλάδο
1. Η βαθμολογική εξέλιξη των γιατρών και οδοντογιατρών
γίνεται με την κατάληψη κενής θέσης αμέσως ανώτερου
βαθμού από αυτόν που έχουν μετά από προκήρυξη της
θέσης και κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του νόμου αυτού.
2. Η εξέλιξη σε ανώτερο βαθμό κατά την προηγούμενη
παράγραφο γίνεται μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στον
κατεχόμενο βαθμό. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) χρόνων
ο γιατρός, που δεν θα κριθεί ικανός για κατάληξη θέσης
ανώτερου βαθμού, μένει στάσιμος βαθμολογικά. Στην περί
πτωση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρό
νοιας. ο γιατρός τοποθετείται με τη διαδικασία της παρα
γράφου 12 του προηγούμενου άρθρου σε οποιαδήποτε
ομοιόβαθμη κενή θέση γαατρού ή ως υπεράριθμος σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Η διάταξη της
παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τους γαατρους που έχουν
το βαθμό του διευθυντή.
3. Οι οδοντογιατροί που έχουν το βαθμό του βοηθού γιο
να εξελιχθούν βαθμολογικά σε θέση επιμελητή Β ποέπει
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ειδικευόμενων γατοών και καθορίζει τα κοπηρια για τον
νο έχουν συμπληρώσει σε κόβε περίπτωση πέντε (5) χρόνια
ορισμό των μονάδων, που παρέχουν εκπαίδευση για την
άσκησης του επαγγέλματος.
4.
Ο αριθμός των υπεράριθμων γιατρών της παραγράφου απόκτηση ειδικότητας, το χρόνο εκπαίδευσης κατά ειδικό
τητα σε κάθε νοσοκομείο και τον αριθμό των εκπαιδευό
2 του άρθρου αυτού δεν μπορεί νο υπερβαίνει το δύο τοις
μενων άαυτό γατρών.
εκατό (2%) των θέσεων του αντίστοιχου βαθμού κατά ει
δ) Καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευ
δικότητα.
σης των γιατρών, των άλλων επιστημόνων της ιατρικής
Αρθρο 29
υπηρεσίας, του νοσηλευτικού προσωπικού και του προσω
Χρόνος εργασίας
πικού λοιπών επαγγελμάτων υγείας. Η εφαρμογή του προ
1. Οι γιατροί Ε.Σ.Υ. εργάζονται πέντε (5) εργάσιμες
γράμματος αυτού συντονίζεται, κατά υγειονομική περιφέ
ημέρες την εβδομάδα σε συνεχές πρωινό οκτάωρο ημερηρεια, από την περιφερειακή επιτροπή εκπαίδευσης, που
ο,ως. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
συνιστάται σε κάθε ΠΕ.Σ.Υ. σύμφωνα με -πς διατάξεις της
υστέρα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθοοίζεται το καθημερινό
παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου αυτού και υλο
πρωινό ωράριο εργασίας ενιαία για όλα τα νοσοκομεία και
ποιείται από την επιστημονική επιτροπή κάθε νοσοκομείου.
κέντρα υγείας ή ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε
ε) Εγκρίνει προτάσεις γιο τη λειτουργία υποχρεωτικών
περιοχής. Τα ΠΕ.Σ.Υ., εφόσον έχουν συγκροτηθεί, μπορούν,
και προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ιεράρχες
ύστερο από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νο
εποπτεύει, συντονίζει και αξιοποιεί την εκτέλεση και από
σοκομείου και γνώμη της ολομέλειας των γιατρών του
νοσοκομείου και κέντρων υγείας που υπάγονται σ'αυτό, νο
δοσή τους.
εγκρίνουν, για τα νοσοκομεία της περιφέρειάς τους, την
2.
Με το π.δ/γμα. που εκ δίδεται με πρόταση του Υπουρ
γού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.,
τροποποίηση του καθημερινού ωράριου ή τον ορισμό δια
ορίζονται οι προύποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία γα
κεκομμένου ωράριου.
2. Οι γιατροί Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών, πέρα από το
την απόκτηση πτλου ειδικότητας. Για όσους έχουν συμπλη
ρώσει τις προϋποθέσεις γα την απόκτηση πτλου ειδικότη
τακτικό ωράριο εργασίας, υποχρεούνται και σε ενεργό ε
τας έως την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγμα
φημερία μέσα στο νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας και σε
τος, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημο
εφημερία ετοιμότητας. Οι γιατροί εφημερίας ετοιμότητας
σίευση του νόμου αυτού.
καλούνται στο νοσοκομείο από το γιατρό ενεργού εφημε
Άρθρο 32
ρίας σε έκτακτες περιπτώσεις. Στους γιατρούς ενεργού
εφημερίας καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απα
Άδειες
1. Στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. χορηγείται κάθε χρόνο
σχόληση. που καθορίζεται σύμφωνα με πς διατάξεις που
ισχύουν για τον καθορισμό της υπερωριακής αποζημίωσης.
άδεια 22 εργάσιμων ημερών. Από το χρόνο αυτόν αφαιρείται
Οι γιατροί εφημερίας ετοιμότητας παίρνουν αποζημίωση για
ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία. Εφό
υπερωριακή απασχόληση, μόνο για το χρόνο που καλούνται
σον το ζητήσουν οι γατροί με αίτησή τους, τα 2/3 τουλά
και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο ή στο
χιστον της κανονικής άδειας πρέπει να χορηγούνται για τη
κέντρο υγείας, με εξαίρεση την εφημερία ετοιμότητας των
χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου,
οικογενειακών γιατρών και των γενικών γιατρών περιφε
έκτος αν έκτακτες ανάγκες επιβάλλουν την παρουσία τους
ρειακών ιατρείων 24ωρης ετοιμότητας, για την οποία κα
στη θέση τους. Η άδεια χορηγείται από το διοικητικό
θορίζεται πάγια αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουρ
συμβούλιο του νοσοκομείου, μετά από γνώμη του διευθυντή
γών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
του τομέα, στον οποίο ανήκουν οι γατροί Οι γατροί με
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθο
ειδικότητα ακπνολόγων διατηρούν το δικαίωμα πριόσθετης
ρίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της
άδειας σύμφωνα με πς κείμενες διατάξεις. Στους γιατρούς
παραγράφου αυτής.
Ε.Σ.Υ. μπορεί να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για συγκε
3. Οι γιατροί όλων των βαθμών και ειδικοτήτων υποκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, μέχρκ ένα (1) χριόνο με απο
χρεούνται σε υπερωριακή απασχόληση στα εξωτερικά ια
δοχές και μέχρι δύο (2) χρόνια χωρίς αποδοχές, σε κάθε
τρείο γα την αντιμετώπιση αναγκών πρωτοβάθμιας περί
βαθμό, γα μετεκπαίδευση ή παρακολούθηση ειδικών επι
θαλψης (τακτικών εξωτερικών αρρώστων), εφόσον στο κα
στημονικών σεμιναρίων και μετεκπαιδευτικών πρ>ογρ>αμμάτων
νονικό ωράριο λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων δεν
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η μετεκπαιδευηκή άδεια
καλύπτονται οι ανάγκες αυτές ή ειδικές περιπτώσεις άρ
χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
ρωστων επιβάλλουν την εξέταση και παρακολούθησή τους
μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ-Υ· και γνώμη του οικείου
σε χρόνο διάφορο από εκείνον της κανονικής λειτουργίας
ΠΕ.Σ.Υ. Γιο τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας γο το ε
των εξωτερικών ιατρείων.
ξωτερικό απαιτείται η αποδειγμένη άρπα γνώση από το
Η ανάγκη γα την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση
γατρό της γλώσσας της ξένης χώριας όπου μεταβαίνει.
των γατρών κρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του
2. Γ ιατροί, που παίρνουν εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές,
νοσοκομείου ύστερα από γνώμη της επιστημονικής επιτρο
υποχρεώνονται να υπηριετήοουν στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ.
πής του άρθρου 12 του νόμου αυτού που με απόφασή του
μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας διπλάσιο χρόνο. Σε
ορίζει τις ώρες, το χρόνο και τις ημέρες υπερωριακής
αντίθετη περίπτωση υποχρεώνονται να επιστρέφουν στο
απασχόλησης κάθε γιατρού.
διπλάσιο το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν κατά το
Αρθρο 31
χρόνο της άδειας. Η είσπρχτξη γίνεται σύμφωνα με πς
Εκπαίδευση γατρών
διατάξεις του νόμου γα την είσπρκιξη των δημόσιων εσό
1.
Στο ΚΕ.Σ.Υ. συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις της δων.
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 επιτροπή εκπαίδευ
3. Στους γατρούς των νομαρχιακών νοσοκομείων και των
σης και μετεκπαίδευσης γατρών. Το ΚΕ.Σ.Υ. μετά από
κέντρκιΐν υγείας μη αστικών περιοχών και των περιφερειακών
εισήγηση της επιτροπής αυτής:
ιατριείων τους 24ωρης εφημερίας χορηγείται, ύστερα από
α) Εισηγείται τον καθορισμό, διαχωρισμό, συγχώνευση ή
αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρό
κατάργηση των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων.
νοιας και σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του
β) Εκτιμά πς ανάγκες και γνωμοδοτεί γα τον αριθμό των
νοσοκομείου του άρθρου 12 του νόμου αυτού εκπαιδευτική
γατρών που απαιτούνται κατά ειδικότητα.
άδεια με αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα γα κάθε τριετία για
Υ) Καταρτίζει τα προγράμματα γα την εκπαίδευση των
παριακολούθηση μετεκπαιδευπκών προγραμμάτων ή για α-

50

πασχάληση σε ερευνητική εργασία σε περιφερειακά νοσο
κομεία, πέρα από την εκπαιδει/πκή άδεια της παρ. 1 του
άρθρου αυτού και με εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου αυτού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια
5. Στους γιατρούς χορηγούνται αναρρωτικές άδειες και
επιπλέον στις γυναίκες άδειες κύησης και λοχείας σύμφωνα
με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζεται η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις λήψης άδειας γιατρών για παρακολούθηση
επιστημονικών συνεδρίων.
'Αρθρο 33
Απόσπαση-μετακίνηση
1. Οι γιατροί Ε.Ι.Υ. μπορεί να αποσπώνται για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και κέ
ντρο υγείας Κάθε γιατρός μπορεί να αποσπάται μέχρι δύο
Φορές σε κάθε βαθμό και για χρονικό διάστημα όχι μεγα
λύτερο των έξη (6) μηνών συνολικά. Από τη διάταξη αυτή
εξαιρούνται οι γιατροί-μητέρες με παιδιά κάτω των 6 ετών.
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας, με σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΕ.Σ.Υ., εφόσον
έχει συγκροτηθεί, αν πρόκειται για απόσπαση στην ίδια
υγειονομική περιφέρεια και του ΚΕ.Σ.Υ., αν πρόκειται για
απόσπαση σε άλλη υγειονομική περιφέρεια.
Σε έκτακτες ανάγκες η απόσπαση γίνεται και πριν από
τη γνωμοδότηση του ΠΕ.Σ.Υ. και του ΚΕ.Σ.Υ. αντίστοιχα.
Στην περίπτωση αυτή η γνώμη τους διατυπώνεται στην
πρώτη μετά την απόσπαση συνεδρίαση. Αν η γνώμη του
ΠΕ.Σ.Υ. ή ΚΕ.Σ.Υ. είναι αρνητική, η απόσπαση ανακαλείται.
2. Ο χρονικός περιορισμός της προηγούμενης παραγρά
φου δεν ισχύει όταν πρόκειται για απόσπαση των υπερά
ριθμων γιατρών των παραγράφων 12 του άρθρου 27 και 2
του άρθρου 28 του νόμου αυτού.
3. Στους γιατρούς που μετακινούνται εκτός της έδρας
τους καταβάλλεται προσαύξηση επί του βασικού μισθού τους
πενήντα τοις εκατό (50%).
Αρθρο 35
Πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές.
1.
Πειθαρχικά αδικήματα των γιατρών Ε.Σ.Υ. είναι:
α) Η άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος ή η
κατοχή άλλης θέσης κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 24 του νόμου αυτού.
β) Η λήψη αμοιβής γιο οποιοσδήποτε μορφής παροχή
ιατρικών υπηρεσιών,
γ) Η δωροληψία.
δ) Η αποδοχή οποιοσδήποτε χαριστικής περιουσιακής
παροχής και να δεν συνιστά δωροληψία από πρόσωπα στο
οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
ε) Η συνεργασία με γιατρούς που ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα ή με ιδιωτικές κλινικές, καθώς και η παράβαση
της διάταξης του άρθρου 24 παράγρ. 2. εδάφιο προτελευ
ταίο, της οποίας μοναδική κύρωση αποτελεί η πειθαρχική
ευθύνη του γιατρού Ε.Σ.Υ. εφόσον σ αναγραφόμενες δρα
στηριότητες των συγγενικών του προσώπων καλύπτουν
ουσιαστικά δική του απαγορευμένη δραστηριότητα ή συνερ
γασία.
στ) Η χρησημοποίηση της θέσης για εξυπηρέτηση συμ
φερόντων δικών τους ή τρίτων.
ζ) Η παράβαση κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας,
η) Η ατελής και μη έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων
τους.
θ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθη

κόντων, η άρνηση ή η παρελκυστική καθυστέρηση παροχής
υπηρεσίας.
ι) Η άνιση μεταχείριση των αρρώστων στην παροχή
ιατρικών φροντίδων ή η απρεπής συμπεριφορά προς αυτούς.
ια) Η μη πρέπουσα συμπεριφορά τους προς τους πολίτες,
τους προϊσταμένους και λοιπούς υπαλλήλους.
ιβ) Η μη έγκαιρη κατάρτιση εκθέσεων, ως και η σύνταξη
έκθεσης ουσιαστικών προσόντων από προϊστάμενο κριτή,
χωρίς την επιβαλλόμενη αμεροληψία και αντικειμενικότητα,
ιγ) Η παράβαση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας,
ιδ) Η χρησημοποίηση πληροφοριών τις οποίες έχουν από
την υπηρεσία τους, για να αποκομίσουν όφελος οι ίδιοι ή
τρίτοι.
ιε) Η φθορά λόγω κακής χρησιμοποίησης, η εγκατάλειψη,
η παράνομη χρησιμοποίηση πράγματος, που ανήκει στο
Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
ιστ) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο και
ιζ) Η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των
νόμων που διέπουν το νοσοκομείο.
2. Πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο μέχρι των αποδοχών τριών μηνών,
γ) Διακοπή του δικαιώματος για την υποβολή υποψηφιό
τητας για κατάληψη θέσης ανώτερου βαθμού από ένα (1)
μέχρι πέντε (5) χρόνια,
δ) Οριστική παύση και
ε) Αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος προσω
ρινά μέχρι δύο (2) χρόνια ή οριστικά.
3. Η διακοπή του δικαιώματος για υποβολή υποψηφιότη
τας, για κατάληψη θέσης ανώτερου βαθμού μπορεί να
επιβληθεί για τα αδικήματα β έως ιε' της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού.
4. Η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλ
ματος μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα αδικήματα με στοι
χεία α', β και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται υποχρεω
τικά για το αδίκημα με στοιχείο θ' της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού και μπορεί να επιβληθεί γιο τα αδικήματα β
έως ζ της ίδιας παραγράφου.
6. Κάθε πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις εξής
ποινές:
α) Το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου-Ν.Π.Δ.Δ.
έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο μέχρι των αποδοχών δε
καπέντε (15) ημερών.
β) Το περιφερειακό πειθαρχικό συμβούλιο τις ποινές με
στοιχεία α' έως γ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ) Το κεντρικό πειθαρχικό συμβούλιο τις ποινές με στοι
χεία δ και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
7. Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν την άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος και την ιατρική δεοντολογία εξακο
λουθούν να ισχύουν.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.
Άρθρο 39
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
1. Οι γιατροί Ε.Σ.Υ. που απολύονται λόγω συνταξιοδότησης απαγορεύεται να ασκουν το επάγγελμα με οποιαδή
ποτε μορφή.
2. Απαγορεύεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος
στους γιατρούς που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της
ηλικίας τους.
3. Απαγορεύεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος
στους πανεπιστημιακούς γιατρούς καθώς και στους γιατρούς
πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και συμβασιουχους με το
δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το
δημόσιο.
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σχετική λεπτομέρια για την εφαρμογή των διατάξεων της
Αρθρο 41
προηγούμενης παραγράφου.
Μετεκπαίδευση γιατρών.
3.
Σε όλο το προσωπικό των νοσοκομείων και κέντρων
1. Για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγ
υγείας που ανακηρύσσονται σύμφωνα με ας διατάξεις του
γέλματος απαιτείται και η συμπλήρωση κάθε πέντε (5)
άρθρου αετού ως καλλίτερα καταβάλλεται ως ειδική αμοιβή
γρονια ογδόντα (80) ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευχρηματικό ποσό ίσο με το μισό του βασικού μισθού κάθε
mwv μαθημάτων, που το πρόγραμμά τους καθορίζεται από
υπαλλήλου.
την επιτροπή εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης του άρθρου
31 του νόμου αυτού καθώς και η συμπλήρωση είκοσι (20)
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u#)u>v παρακολούθησης μετεκπαιδευπκών προγραμμάτων ε
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του
πιλογής του γιατρού ή οδοντογιατρού.
Νομοθετικού Διατάγματος 67/68 περί λήψεως μέτρων δια
Κάθε γιατρός και οδοντογιατρός υποχρεούται να προ
την κάλυφιν υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου και ρυθσκομίζει μέσα οε δύο (2) μήνες από τη σα»πλήρωση κάθε
μίσεως συναφών θεμάτων.
πενταετίας, επίσημη βεβαίωση για την παρακολοιΛηση αυ
Άρθρον 5.
τών των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
2. Εις τους τυχόντος ή τυγχάνοντας αναβολής καταιά2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ξεως, κατά τος εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί στρα
ανακαλείται η άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού
επαγγέλματος, από το γιατρό ή οδοντογιατρό που δεν
τολογίας υποχρέους υπηρεσίας υπαίθρου ιατρούς, παρέχε
ται δί αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
προσκομίζει την παραπάνω βεβαίωση μετεκπαίδευσης.
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος επαναχορηγείται όταν
ισόχρονος αναστολή εκπληρώσεως τούτης.
υποβληθεί η βεβαίωση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
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και θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από
Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών
γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο χρόνος έναρξης της πρώτης
αναγκών της υπαίθρου.
Άρθρον 4.
πενταετίας και καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε
2. Απαλλόσονται των υποχρεώσεων του παρόντος οι
σχετική λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων των
ασκήσαντες το ιατρικόν επάγγελμα ελευθέρως ή υφ' οιανπροηγούμενων παραγράφων.
δήποτε υπαλληλικήν σχέοιν, τουλάχιστον επί διετίαν, εις
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για επαγγελματική προ
την ύπαιθρον πλην του Νομού Αττικής, του τέως Δήμου
βολή από γιατρούς και οδοντογιατρούς που ασκούν την
Θασοαλονίκης, του Νομού Πειραιώς, εκτός των νήσων
ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα οποιουδήποτε ακαδημαϊκού
Αιγίνης. Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων και Μεθάνων
τίτλου ή τίτλου θέσης που κατείχε ο γιατρός κατά την
εφ' όσον ήσαν εγκατεστημένοι εις τος περιοχής αυτός και
υπηρεσία του στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ.
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την προ
ουχί μόνον εγγεγραμμένοι εις τους αντίστοιχους Ιατρικούς
σωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντια
Συλλόγους. Η έγκατάστάσις αυτή αποδεικνύετοι δια βεβαιώ
σεων της οικείας Αστυνομικής Αρχής και του οικείου Κέ
τρικού επαγγέλματος από δύο μέχρι δώδεκα μήνες και σε
περίπτωση υποτροπής μέχρι και την οριστική ανάκληση. Η
ντρου Κοινωνικής Πολιτικής.
ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας.
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Αρθρο 42
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού
Βράβευση νοσοκομείων και κέντρων υγείας.
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Άρθρο 7.
ύστερο από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. ανακηρύσσονται
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
κάθε χρόνο, με βάση το επιστημονικό και νοσηλευτικό τους
2. Σκοπός του Ε.ΚΆ.Β. είναι ο συντονισμός της παροχής
έργΌ, τη λειτουργική πληρότητα και την παραγωγική από
σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας
δοση τους τα καλλίτερα:
ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των
α) Εννέα (9) νοσοκομεία της χώρας και συγκεκριμένα:
πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
οο) Δύο (2) της Αθήνας.
3. Το Ε.ΚΆ.Β. διοικείται απά εννεαμελές διοικητικό συμ
ββ) Ένα (1) της Θεσσαλονίκης.
βούλιο που αποτελείτα από:
ΥΥ) Ένα (1) του Πειραιά ή της Πάτρας ή του Ηρακλείου
α) Τέοοερα (4) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό
ή των Ιωαννινων ή της Αλεξανδρούπολης.
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποία
δδ) Τέσσερα (4) από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας
ο ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρό
και
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
εε) Ένα (1) ψυχιατρικό από όλη τη χώρα,
β) Δύο (2) εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που
β) Εντεκα (11) κέντρα υγείας μη αστικών περιοχών και
προτείνονται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
συγκεκριμένα:
γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ε.ΚΑ.Β.
αα) Ένα (1) της Θράκης,
που εκλέγονται από τους εργαζομένους σ αυτό και
ββ) Δύο (2) της Μακεδονίας.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ
ΥΥ) Ένα (1) της Ηπείρου,
λόγου.
δδ) Ένα της Θεσσαλίας
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι 3ετής και η
εε) Δύο (2) της Στερεός Ελλάδας και Εύβοιας,
συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
στστ) Δύο (2) της Πελοπονήσου.
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ορί
ζζ) -να (1) της Κρήτης και
ζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.
Πη) Ενα (1) των άλλων νησιών.
Ο διατάξεις των παραγράφων 5. 7. 8. (εδ. 1 και 2) και
2.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 9 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983 εφαρμόζονται και για το
-’στερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται ειδικότερα τα
Ε.ΚΆ.Β. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΆ.Β.
■Φίτήρια για την επιλογή και συγκριτική αξιολόγηση των
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
νοσοκομείων και κέντρων υγείας για την ανακήρυξη των
ν.1505/1984.
καλλίτερων καθώς και η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε
4. Με π. δ/γμα που εκ δίδεται με πρόταση των Υπουργών
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Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ύστερα από γνώμη του
Κ.Ε.Σ.Υ. καταρτίζεται ο οργανισμός του Ε.ΚΆ.Β.
Με τον οργανισμό ορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών
του, συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού κατά κλάδο και
ορίζονται τα προσόντα για την κατάληιί*1) τους.
5. Με τον οργανισμό του Ε.ΚΆ.Β. μπορεί να συνιστώνται
στις πρωτεύουσες των νομών περιφερειακές υπηρεσίες που
λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα για την προσφο
ρά υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής τους στα πλαί
σια του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου αυτού.
Η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των
παραρτημάτων ορίζονται με τον οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του διοικητικού
συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσω
τερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των πα
ραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό ορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρειο
6. Η στελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.
γίνεται αποκλειστικά από γιατρούς του κλάδου γιατρών
Ε.Σ.Υ. που συνιστώνται και πληρούνται σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του ν. 1397/1983.
8. Κέντρα Άμεσης Βοήθειας (Κ.Α.Β.) και Σταθμοί Πρώτων
Βοηθειών που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε πόλεις
της Χώρας, ως οργανικές υπηρεσίες νοσηλευτικών ιδρυμά
των, συγχωνεύονται με τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. που
συνιστώνται και λειτουργούν αντίστοιχα στις πόλεις αυτές
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου.
9. Ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, πλην των κτιριακών,
τα αυτοκίνητα και άλλα μεταφορικά μέσα των μονάδων που
συγχωνεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 με
το Ε.Κ.Α.Β.
Όλες οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων μονάδων
περιέχονται και ασκούνται από το Ε.Κ.Α.Β. και τα παρατήματά του.
10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, ύστερα
από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να συνιστώνται σπς πρω
τεύουσες των νομών Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Κ.Α.Β.) ως
αυτοτελή και αυτοδύναμα ν.π.δ.δ.
Με το συστατικό ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθ
μίζονται τα θέματα διοίκησης οργάνωσης και λειτουργίας
των συνιστώμενων Κ.Α.Β.
Τα συνιστώμενα κατά την παράγραφο αυτή Κ.Α.Β. μπο
ρούν να συναστούν παραρτήματα και σε άλλες πόλεις πρωτεύουσες νομών της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας.
Στην περίπτωση αυτή στα παραρτήματα αυτά συγχωνεύονται
τα παραρατήματα του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί στις
πόλεις αυτές. Τα θέματα που προκύπτουν, από τη συγχώ
νευση αυτή ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα σύστασης
των Κ.Α.Β.και άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα. Τα ΚΆ.Β.
που συνιστώνται σύμφωνα με αυτή την παράγραφο υπάγο
νται στο συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β. όπως ειδικότερα καθορί
ζεται με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από
γνώμη του ΚΕΣΥ.
11. Το Ε.Κ.Α.Β. και τα Κ.Α.Β., που συνιστώνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συνδέονται και συνερ
γάζονται με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άλλες μονάδες
παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως ειδικότερα ορίζεται με
απόφαση τοι; νπουργού Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ.
12.
Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγγράφονται κάθε χρόνο
σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό πιστώσεις για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των Ε.ΚΆ.Β. και ΚΆ.Β. που
συνιστώνται με το άρθρο αυτό.
Άρθρο 8
Μεταφορά επειγόντων περιστατικών
1. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΚΆ.Β. και
των παραρτημάτων του ή των Κ.Α.Β. σύμφωνα με ας
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, με απόφαση του οι
κείου νομάρχη συνιστάται σε κάθε νομό, πλην της Αττικής,
θεσαλονίκης και Αχαιός. 'Κέντρο Άμεσης Βοήθειας' (Κ.Α.Β.
ως ειδικό γραφείο ή υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας, που
εδρεύει σε νοσηλευτικό ίδρυμα του ν.δ. 2592/1953, για τη
μεταφορά των έκτακτων περισταακών, μέσα ή έξω από το
νομό. Η στελέχωση από υπαλλήλους του Δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα,
η ένταξη των ασθενοφόρων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή οποιοσδήποτε άλλου φορέα του δημοσίου τομέα,
ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης όλων των δαπανών του
Κ.Α.Β. καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με
αποφάσεις του οικείου νομάρχη.
Μετά τη λειτουργία των μονάδων του προηγούμενου
άρθρου τα Κ.Α.Β. της παραγράφου αυτής καταργούνται.
Άρθρο 13
Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται η διάρθρωση και ο
τρόπος λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των
τμημάτων επειγόντων περιστατικών και τρόπος παροχής
της επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας από τα
νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και από κάθε στα
τική ή κινητή υγειονομική ή νοσηλευτική μονάδα.
Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια
αναγκαία για την καλύτερη αντιμετώπιση των αρρώστων.
2. Ο τρόπος παροχής της ιατρικής και φαρμακευτικής
περίθαλψης, η συνταγογραφία, η εκτέλεση αυτής και των
εργαστηριακών εξετάσεων από τα αγροτικά ιατρεία, υγειο
νομικούς σταθμούς, κέντρα υγείας και τις μονάδες πρωτο
βάθμιας περίθαλψης και πρόληψης της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του ν. 1471/1984, όπως αυτή τροποποιείται και
συμπληρώνεται με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού
καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρμόδιου κατά περί
πτωση υπουργού.
3. Ειδικές μονάδες χρόνιων παθήσεων και αποσιιλοποίησης, αξιολόγησης προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγ
γελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, καθώς και ξενώνες
με στόχο την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των
ψυχικά αρρώστων, συνιστώνται και λειτουργούν ως επιστη
μονικά τμήματα ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες νο
σηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953 και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 21 του ν. 1397/1983.
Ξενώνες μπορούν να λειτουργούν στο νοσηλευτικά ιδρύ
ματα και για αρρώστους άλλων παθήσεων.
4. Η σύσταση στα νοσοκομεία και ο τρόπος λειτουργίας
των μονάδων, που κρινονται αναγκαίες για την εφαρμογή
ειδικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόλη
ψης, νοσηλείας, εκπαίδευσης, έρευνας και αξιολόγησης,
καθώς και προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρ
τισης και επαγγελματικής απασχόλησης ατόμων με ειδικά
προβλήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υ
γείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
2 του ν. 1471/1984, οι οποίες έχουν εφαρμογή και σπς
μονάδες πρόληψης.
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5 Για την εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων των
παραγραφών 3 και 4 του άρθρου αυτού σε ιδρύματα και
ειδικά κέντρα στο εσωτερικά η εξωτερικό εφαρμόζονται οι
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοοιους υπαλλήλους, με εξαίρεση τις προυποθέσις προϋπη
ρεσίας και ορίου ηλικίας και με την υποχρέωση πλήρους
και αποκλειστικής προσφοράς υπηρεσιών στο Δημόσιο ή
Ν π λ λ για χρόνο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος
της 5ετιας.
Για πς ανάγκες των εκπαδευπκων προγραμμάτων, μπορεί
να μετακαλούνται ειιδκοί επισήμονες της αλλοδαπής, Έλ
ληνες ή αλλοδαποί Οι δαπάνες των μετακαλουμένων βα
ρύνουν τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων και φορέων,
που τους μετακαλούν. Για τη μετάκληση απαιτείται προη
γούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.
Αρθρο 26
Κίνητρα γιατρών
1. Γιατροί που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχριεωτική
υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το ν.δ/γμα 67/1968 και έχουν
επιλεγεί για διορισμό σπς θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.,
που προκηρύχτηκαν με την απόφαση Α3β/7500/15.6.1984,
δεν έχουν κώλυμα για το διορισμό τους, αλλά αμέσως μετό
από αυτόν αποσπώνται για ένα χρόνο σε κέντρο υγείας ή
νομαρχιακό νοσοκομείο ανάλογα με πς ανάγκες της υπη
ρεσίας.
2. Γ ιατροί που κατέχουν τέως συναφείς ειδικότητες μπο
ρούν να καταλάβουν θέση επιμελητή Α'ή διευθυντή σπς
ειδικότητες αυτές, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2 και 4
χρόνια αντίστοιχα από τη λήψη της συναφούς ειδικότητας.
3. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονο
μικών οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν.1397/
1983 μπορεί να εφαρΜόζονται και σε άγονες ειδικότητες
γιατρών ή άλλων κλάδων προσωπικού κατά περιοχή.
4. Γ ια την εκπαίδευση των γιατρών του Ε.Σ.Υ. σε ιδρύματα
και ειδικό κέντρα στο εσωτερικό ή εξωτερικό δεν απαιτού
νται οι προϋποθέσεις της προϋπηρεσίας και ορίου ηλικίας,
σύμφωνα με πς διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
μόνιμους δημόσιους υπάλληλους.
5. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Kci Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μπορεί να μεταφέρονται επιστημονιικά τμήματα, ειδικές μο
νάδες κα: οι θέσεις του επιστημονικού και λοιπού προσω
πικού αυτών από ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο του
Ε.Σ.Υ. μέσα στην περιοχή του νομού, εφόσον το επιβάλλει
η διάρθρωση των νοσοκομείων για την κάλυψη των αναγκών
περίθαλψης του πληθυσμού. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέριεται
«οι το προσωπικό που υπηρετεί σπς μονάδες αυτές. Η
απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1397/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
’Αντί των εκπρόσωπων των γιατρών, των άλλων επιστη
μόνων και των λοιπών εργαζομένων, σύμφωνα με πς πα
ραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα διοικητικά
συμβούλια των νοσοκομείων που ιδρύονται με την παρά
γραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού και μέχρι να
εκλεγούν εκπρόσωποι τους ορίζονται ισάριθμα πρόσωπα
από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας κα Κοινωνικών Ασφα
λίσεων.
4.
Οι θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., που συστήθηκαν
με την κοινή υπουργική απόφαση Α3β/7068/4.6.19844Φ.Ε.Κ.
382) κα κατανεμήθηκαν στα μαιευτήριο ‘ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ'
Αθήνας μεταφέρονται στο νοσοκομείο - μαιευτήριο του ν.δ.
2592/1953 κα του ν. 1397/1983, που ιδρύθηκε με το π.δ.
321/1985 (Φ.Ε.Κ. 115).
Οι γιατροί που έχουν διοριστεί μέχρι τη δημοσίευση του
νόμου αυτού σπς μεταφερόμενες θέσεις, είναι γιατροί του
νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρονται οι θέσεις .

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1729
Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία
των νέων κα άλλες διατάξεις.
Αρθρο 32.
1. Ο χρονικός περιορισμός της παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 1397/1983 προσαυξάνεται κατά δώδεκα (12) μήνες
όταν ο γιατρός που αποσπάται δηλώσει όπ επιθυμεί ή
αποδέχεται την παραμονή του πέραν του εξαμήνου, εφ'
όσον η υπηρεσιακή ανάγκη εξακολουθεί να υφίσταται.
Η παράταση της απόσπασης γίνεται με την ίδια διαδικασία
της αρχικής απόσπασης.
2. Η προηγούμενη παράγραφος έχει αναδρομική ισχύ και
για περιπτώσεις παρατάσεων απσπάσεων που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, εφ όσον συγκεντρώνουν πς πιο πάνω προϋ
ποθέσεις.
3. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των παρ.
1,2 και 3 του άρθρου 16 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου
43 του ν. 1397/1983 και πάντως όχι πέραν των έξι (6)
μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, οι γιατροί των
υγειονομικών σταθμών, αγροτικών ιατρείων και μονάδων
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που έχουν συσταθεί και λειτουρ
γούν με οποιαδήποτε μορφή από το Δημόσιο, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα ταμεία και
οποιονδήποτε άλλο φορέα κοινωφελούς χαρακτήρα, μπορεί
να αποσπώνται με απόφαση του οικείου νομάρχη σε εφαρ
μογή των διατάξεων του ν. 1491/1984 στα νοσοκομεία και
κέντρα υγείας του νομού για κάλυψη των αναγκών τους.
4. Κατά το διάστημα της απόσπασης οι γιατροί συνεχίζουν
να λαμβάνουν πς τακτικές τους αποδοχές από το φορέα
που ανήκουν οργανικά, ενώ οι πρόσθετες αποδοχές από
υπερωριακή απασχόληση (εφημερία κ.λπ.) βαρύνουν τα νο
σοκομεία ή κέντρα υγείας που αποσπώνται.
6.
Για μια τετραετία οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. μπορούν να
Η παράγραφος αυτή έχει αναδρομική εφαρμογή και στους
διεκδικούν θέσεις ανώτερου βαθμού χωρίς την προϋπόθεση
γιατρούς των φορέων που αναφέρονται στην προηγούμενη
του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.1397/1983.
παράγραφο, που ήδη με οποιονδήποτε τρόπο προσφέρουν
Αρθρο 18
πς υπηρεσίες τους σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία.
Ρυθμίσεις για την ένταξη νοσοκομείων στο Ε.Σ.Υ.
2. Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλών των νοσοκοΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1771
μειων, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά
Τροποποίηση κα συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής
φων 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 1397/1983 μπορεί να
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κα άλλες δια
καθορίζεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου
τάξεις.
9 του ίδιου νόμου με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Αρθρο 19
Ρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τήρηση της αρχής
Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1397/1983 δεν έχουν
Τής πλειοιίηφίας του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων
εφαρμογή για τα μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Ιατρικής που υπη
των εργαζομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα
ρετούν ως γιατροί του Ε.Σ.Υ. στην έδρα του Τμήματος, του
ύε το άρθρο 9 του ν. 1397/1983.
οποίου είναι μέλη.
3 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 17SS
Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της
κα νωνικοασφαλιστική ς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Αρθρο 42
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συνιστώνται κατά τις δια
τάξεις του άρθρου 7 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ ΑΊ05/
31.Β.1982) δεύτερο και τρίτο δευτεροβάθμιο συμβούλιο ε
πιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού νοσηλευ
τικών ιδρυμάτων.
Ος τακτικά μέλη στα συμβούλια αυτά, αντί του προέδρου
του Κ.Ε.Σ.Υ. και του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου, ορίζονται αντίστοιχα στο μεν ένα ο αντιπρόεδρος
του Κ.Ε.Σ.Υ. και ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου, στο δε άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Κ.Ε.Σ.Υ.), που προτείνεται από την ολομέλειά του και
ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
-Τα μέλη και των τριών δευτεροβάθμιων συμβουλίων
ορίζονται με αναπληρωτές.
Με τις αποφάσεις συγκρότησης των Συμβουλίων ορίζο
νται και τα όρια της δικαιοδοσίας κάθε συμβουλίου καθώς
και της κατανομής μεταξύ τους των ενστάσεων που έχουν
ασκηθεί μέχρι τη σύστασή τους.
’Αρθρο 43
1. Γ ιατροί που διορίζονται μέσα σ’ένα (1) χρόνο από την
ισχύ του παρόντος σε θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. για
τα κέντρα υγείας, αφού συμπληρώσουν συνεχή υπηρεσία
σε άγονες και προβληματικές περιοχές σε μεν Α'κατηγορίας
τρία (3) χρόνια, σε δε Βκατηγορίας τέσσερα (4) χρόνια
μπορούν ύστερα από αίτησή τους να μετατίθενται με από
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή της αίτησης.
α) Σε αντίστοιχες ομοιόβαθμες κενές θέσεις κέντρων
υγείας αστικών περιοχών. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις
σε κέντρα υγείας αστικών περιοχών της επιλογής του
γιατρού, αυτός μετατίθεται ως υπεράριθμος στο κέντρο
υγείας της επιλογής του. Οι υπεράριθμοι καταλμβάνουν με
τη χρονική σειρά της μετάθεσής τους τις θέσεις που μένουν
κενές ή που το πρώτον συνιστώνται και
β) σε κενές θέσεις της ειδικότητάς τους νομαρχιακών
νοσοκομείων, με βαθμό Επιμελητή Β. Εφ' όσον έχουν
συμπληρώσει τέσσερα και παραπόνω χρόνια στην αντίστοιχη
ειδικότητα τοποθετούνται σε θέση Επιμελητή Α'. Σε περί
πτωση μη ύπαρξης κενής θέσης τοποθετούνται ως υπερά
ριθμοι σε προσωποπαγείς θέσεις.
Οι μεταθέσεις γίνονται με βάση τη σειρά υποβολής των
αιτήσεων των ενδιαφερομένων και, εφόσον οι αιτήσεις
έχουν υποβληθεί την αυτή ημερομηνία, προτεραιότητα έχει
α) ο γιατρός που υπηρετεί σε κέντρο υγείας προβληματικής
και άγονης περιοχής Α κατηγορίας, β) ο γιατρός που έχει
συμπληρώσει περισσότερο χρόνο παραμονής στη θέση που
κατέχει μετά τη συμπλήρωση των τριών ή τεσσάρων χρόνων
αντίστοιχα
Αν οι υποψήφιοι για μετάθεση στην ίδια θέση έχουν τις
ίδιες προϋποθέσεις, γίνεται κλήρωση. Η διαδικασία και ο
τρόπος της κλήρωσης καθορίζονται με απόφαση του Υ
πουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με την απόφαση μετάθεσης μπορεί να ορίζεται χρονικό
διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες το ανώτερο, που ο μετοτεθίμενος γιατρός θα υποχρεώνεται να παραμένει με από
σπαση στο κέντρο υγείας από το οποίο μετατίθεται.
2. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
για τα κέντρα υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών
δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
3. Στους γιατρούς των προηγούμενων παραγράφων χο
ρηγείται εκπαιδευτική άδεια κατά προτεραιότητα.

Αρθρο 44
1. Το άρθρο 6 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 τ. Α ) αντι
καθίσταται ως εξής:
Άρθρο 6.
Συμβούλια επιλογής ιατρικού
και οδοντιατρικού προσωπικού
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται κατά υγειονομική πε
ριφέρεια συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδο
ντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων
(Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.).
Με την ίδια απόαση ορίζεται η έδρα και η περιφέρεια
αρμοδιότητας κάθε συμβουλίου.
Στην αρμοδιότητα ενός συμβουλίου μπορεί, με την ίδια
ή άλλη απόφασή του, ο Υπουργός να ορίζει ένα ή και
περισσότερα νοσοκομεία άλλης υγειονομιής περιφέρειας,
εφ όσον επιβάλλουν τούτο ιδιαίτεροι λόγοι και αντικειμενικές
αδυναμίες στηνεπιλογή και κρίση των γιατρών των νοσο
κομείων αυτών. Για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
μπορούν να συνιστώνται περισσότερα του ενός συμβούλια
επιλογής, κατά περιοχή συγκροτημάτων κατά προτίμηση.
2. Τα συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού κα οδο
ντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων αποτελού
νται από:
α. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νοσο
κομείου για το οποίο κρίνονται οι υποψήφιοι, αν είναι
γιατρός. Και αν δεν είναι γιατρός, τον αντιπρόεδρο του αν
είνα γιατρός και, αν δεν είναι, τον πρόεδρο της επιστη
μονικής επιτροπής του ίδου νοσοκομείου.
β. Ένα (1) γιατρό που προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) ή οδοντογιατρό που προτείνει η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο) για αντίστοιχες κρίσεις,
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρς από την πρόσκληση του
Υπουργού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού τον
εκπρόσωπο ορίζει ο Υπουργός.
γ. Τον εκπρόσωπο των γιατρών στο Δ.Σ. του Νοσοκο
μείου.
δ. Δύο Διευθυντές που υπηρετούν σε νοσοκομείο του
Ε.Σ.Υ. της περιφέρειας του συμβουλίου, της ίδιας ή συγ
γενικής ειδικότητας με τη θέση γιο την οποίο γίνεται η
κρίση, που εκλέγονται με κλήρο από ονομαστικό κατάλογο
όλων των γιατρών, που καταρτίζει ο Υπουργός, οι οποίοι
υπηρετούν στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της περιφέρειας του
συμβουλίου, προκειμένου για κρίση υποψηφίων στη βαθμίδα
του Διευθυντή. Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή, της ίδιας
ή συγγενικής ειδικότητας, στο συμβούλιο συμμετέχει Επι
μελητής Α, που εκλέγεται κατά την ίδιο διαδικασία οπό
τους αντίστοιχους ονομαστικούς καταλόγους. Εάν δεν υ
πηρετεί γιατρός Διευθυντής ή Επιμελητής Α σε νοσοκομείο
της περιφέρειας του συμβουλίου, συμμετέχουν στο συμβού
λιο γιατροί, που υπηρετούν σε νοσοκομεία άλλης υγειονο
μικής περιφέρειας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
και εκλέγονται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες.
Η κλήρωση διενεργείτα δημόσια παρουσία εκπροσώπων του
Κ.Ε.Σ.Υ. του Π.Ι.Σ. κα της αντίστοιχης συνδικαλιστικής
ένωσης των νοσοκομειακών γιατρών, στην έδρα του Υ
πουργείου, ως ειδικότερα ορίζετα με απόφαση του Υπουρ
γού Υγείας, Πρόναος και Κάνωνικών Ασφαλίσεων.
Γ ια τη βαθμίδα του Επιμελητή Αεκλέγοντα από τους
αντίστοιχους ονομαστικούς καταλόγους ένας Δχυθυντής
που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. της αντίστοιχης
του συμβουλίου περιφέρειας κα ένας (1) Επιμελητής Α'. Για
τις λοιπές βαθμίδες εκλέγονται, ομοίως,ένας (1) Διευθυντής,
ένας (1) Επιμελητής Α' ή ένας (1) Επιμελητής Ε', Κατά τα
λοιπά ισχύει ό,τι ακριβώς καθορίζετα πιο πάνω για τη
βαθμίδα του Διευθυντή.
Στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιλογής προεδρέψει το

μέλος της περίπτωσης α'.
Σαν εισηγητη του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα 4ήφου,
οοώ:ται για κάθε ειδικότητα των θέσεων που προκηρυσοοντο; γιατρός του αντίστοιχου νοσοκομείου της ίδιας ή
συγγενικής ειδικότητας και βαθμίδας, όχι κατώτερης της
θεσεως για την οποία γίνεται η κρίση. Ο εισηγητής ορίζεται
με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου
που προκηρύσσει τις θέσεις, κατόπιν προσκλήσεως του
Διοικητικού και εντός της προθεσμίας προκήρυξης των
θέσεων. Εφ όσον δεν οριστεί εμπρόθεσμα από την επιστη
μονική επιτροπή, ο εισηγητής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στο
νοσοκομείο γιατρός της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας,
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, ο εισηγητής ορίζεται
κατα την ίδια διαδικασία στο άλλο νοσοκομείο της αυτής ή
και άλλης υγειονομικής περιφέρειας, που ορίζεται από τον
Υπουργό εντός της προθεσμίας προκήρυξης και με τις ίδιες
προϋποθέσεις.
Η θητεία των μελών του συμβουλίου ορίζεται τριετής.
Κατό τη διάρκεια της θητεάς τα τυχόν δημιουργούμενα κενά
συμπληρώνονται κατά την ίδια διαδικασία και για το υπό
λοιπο της θητείας.
3. Η συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του
4ου βαθμού και η σχέση γάμου με τον υποψήφιο αποτελεί
κώλυμα συμμετοχής στα συμβούλια επιλογής και το μέλος
οφείλει να ζητήσει την εξαίρεσή του από την κρίση όλων
των υποψηφίων της θέσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας
των πρωτοβάθμιων συμβουλίων επιλογής, η διαδικασία λή
ψης των αποφάσεών, το πότε είναι σε απαρτία, κωλύματα
μελών, αναπλήρωση μελών, προθεσμίες υποβολής εισηγή
σεων και έκδοσης αποφάσεων και κάθε άλλη διαδικαστική
λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία των συμβου
λίων του παρόντος άρθρου.
2. Με τη συγκρότηση και λειτουργία και του τελευταίου
νέου συμβουλίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγρα
φο. καταργούνται τα συμβούλια επιλογής που έχουν συ
γκροτηθεί και λειτουργούν για το σκοπό αυτόν.
Ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των υποθέσεων
που εκκρεμούν στα καταργούμενα Συμβούλια καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων.
3 Η διαταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
ν. 1609/1986 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α') καταργειται.
4 Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.
1579/1985 (ΦΕΚ 217/τ. Α ) παρατείνεται μέχρι 31.12.1989.
Ομοίως του άρθρου 42 του ν. 1539/1985, ΦΕΚ 64/1985)
παοοτεινεται μέχρι 31.12.1989 για όλους τους γιατρούς του
δημοσίου τομέα, με εξαίρεση τους γιοτρούς που υπάγονται
«της διατάξεις του ν. 1397/1983, (ΦΕΚ 143/1983).
Αρθρο 52
1 Γιατροί μικροβιολόγοι του Ε.Σ.Υ. οι οποίοι αποκτούν
και τον τίτλο της κυτταρολογίας βάσει του άρθρου 2 παρ.
5 του ν. 1579/1985 (εφ όσον θα δηλώσουν στον οικείο
•ατρικο Σύλλογο ότι εφεξής θα ασκήσουν την ειδικότητα
της κυττορολογίας) μετατάσσονται εντός μηνός από της
ημερομηνίας υποβολής δηλώσεως στον οικείο Ιατρικό Σάλογο σε κενή ή δημιουργούμενη αντίστοιχη κατά βαθμό
προσωποπαγή θέση κυτταρολογίας του κλάδου γιατρών
.Σ.Υ. στο νοσοκομείο που κατέχουν τη θέση σαν γιατροί
ΤΟυ
κενουμένης της θέσεως την οποία κατέχουν σαν
ώκροβιολόγοι.
διά ιΡ* προσωΓΤ°παγείς θέσεις που συνιστώνται με τη
τάξη του άρθρου αυτού καταργούνται όταν για οποιον°ήποτε λόγο κενωθούν.
3· Η σύσταση της νέας θέσης και η μετάταξη γίνεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Άρθρο 53
1. Τα όρια ηλικίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 26 του ν. 1397/1983 για την κατάληψη θέσεων
γιατρών και οδοντογιατρών του Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται
μετά την ισχύ αυτού του νόμου, προσαυξάνονται κατά πέντε
χρόνια για όλες τις βαθμίδες.
2. Κατάληψη άλλης ομοιόβαθμης θέσης του κλάδου για
τρών Ε.Σ.Υ. εππρέπεται μετά τριετή παραμονή στην ίδια
θέση. Εξαιρούνται οι γιατροί των κέντρων υγείας και των
νοσοκομείων άγονων περκοχών, καθώς και οι γιατροί που
έχουν διορκσθεί σε προσωποπαγή θέση Διευθυντή σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 1579/1985. Επίσης
εξαιρούνται οι γιατροί των νοσοκομείων Αθήνας- Πειραιά
και Θεσσαλονίκης, που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
ομοιόβαθμη θέση εκτός των πόλεων αυτών.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας γιατρών ως έμμισθων επιστημο
νικών συνεργατών πανεπιστημιακών κλινικών ή εργαστη
ρίων, που ήταν αναγνωρισμένα για ειδίκευση γιατρών, ανα
γνωρίζεται ως χρόνος ειδίκευσης εφ' όσον η έναρξη της
υπηρεσίας τους αυτής ήταν πριν την ισχύ του ν. 1397/1983.
4. Γιατροί που κατέχουν οργανικές θέσεις του κλάδου
γιατρών Ε.Σ.Υ. και υπηρετούν σε νοσοκομεία των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν να μετατίθενται σε
προκηρυχθείσες κενές ομοιόβαθμες της αυτής ειδικότητας
οργανικές θέσεις νοσοκομείων ή κέντρων υγείας των λοι
πών νομών της Χώρας.
Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερο από αίτηση του
γιατρού γνώμη των Δ.Σ. των αντίστοιχων νοσοκομείων και
του ΚΕ.Σ.Υ. το οποίο εκτιμά τους λόγους που επικαλείται
ο γιατρός και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι λόγοι που δικαιολο
γούν τη μετάθεση, καθώς και τα κριτήρια προτεραιότητας
σε περίπτωση συνυποψηφιότητος.
5. Οι γιατροί που υπηρετούν με απόσπαση κατά τις
διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 32 του ν. 1729/1987
η ισχύς των οποίων παρατείνεται μέχρι 31-12-1989 μπο
ρούν να ορίζονται και ως μέλη υγειονομικών επιτροπών
Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
6. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.
1397/1989 προβλεπόμενη προκήρυξη για την πλήρωση θέ
σεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. εφεξής γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
προκειμένου για τα νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης.
7. Για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, υπουρ
γικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων της Διοικήσεως. που
προβλέπονται από την ισχύουσα για το Ε.Σ.Υ. νομοθεσία
απαιτείται από της δημόσιευσεως του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απλή μόνο γνώμη των αρ
μόδιων φορέων, συλλογικών ή συμβουλευτικών οργάνων,
όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις των ν. 1278/1982,
1397/1983, 1471/1984 και 1579/1985 όπως αυτές τροπο
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα διαγραφομένης της λέξεως 'σύμφωνη' όπου υπάρχει με εξαίρεση τη
σύμφωνη γνώμη που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου
16 του ν. 1397/1983.
8. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του
ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143), μπορεί εφεξής και για κάθε πε
ρίπτωση, να ορίζεται με το έγγραφο του παραπεμπτικού ή
προσκλήσεως ή ερωτήματος του υπουργού και μικρότερη
των τριών (3) μηνών, όχι πάντως μικρότερη των είκοσι (20)
ημερών.
9. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου
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27 του ν.1397/1983 παρατείνεται γιο πέντε χρόνια από τη
λήξη της. Η κατά τις διατάξεις αυτές πρόσληψη γίνεται κα:
εκτός οργανικών θέσεων, οι δε συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ένα το λιγότερο χρόνο και η προσφορά υπη
ρεσιών μπορεί να γίνεται κα σε διακεκομμένα χρονικά
διαστήματα για τα οποία καταβάλλεται η αντίστοιχη αμοιβή.
Άρθρο 60
1. Γιατροί παθολόγοι, παιδίατροι κα γενικής ιατρικής δεν
μπορούν να διεκδικούν θέση Επιμελητή Β' κα Α' σε σε
νοσοκομεία κα κέντρα υγείας των νομών Αττικής - με
εξαίρεση τα Κύθηρα- κα Θεσσαλονίκης, εφ' όσον δεν έχουν
προϋπηρεσία ενός χρόνου σε αντίστοιχες με την ειδικότητά
τους θέσεις μη αστικών κέντρων υγείας.
Η mo πάνω απαγόρευση ισχύει κα για τους γιατρούς
των λοιπών ειδικοτήτων που δεν έχουν προϋπηρεσία σε
αντίστοιχες με την ειδικότητά τους θέσεις επαρχιακών
νοσοκομείων.
Από την απαγόρευση της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι
γιατροί του Ε.Ι.Υ. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, καθώς κα α γιατροί ειδικοτήτων που έχουν
χαρακτηρισθεί άγονες.
2. Με τη διαδικασία των διατάξεων των παρ. 1 έως 3
του άρθρου 40 του ν. 1397/1983 μπορεί να ανατίθετα σε
γιατρούς του Ε.Σ.Υ. καθήκοντα προϊσταμένων γραφείων,
τμημάτων κα διευθύνσεων νομαρχιακών κα κεντρικών υ
πηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Πρόναος κα Κανωνικών
Ασφαλίσεων, των οποίων προβλέπεται από τον οργανισμό
του Υπουργείου να πρόίστατα γιατρός.
Οι γιατροί αυτοί κατά την άσκηση των παραπάνω καθη
κόντων μπορούν να συνεχίζουν την επιστημονική συνεργα
σία με το νοσοκομείο τους κα να συμμετέχουν στο πρό
γραμμα εφημερίας.
Οι γιατροί πριν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων
παρακολουθούν μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόναος και Κανωνικών Ασφαλίσεων ειδικό εξάμηνο τα
χύρρυθμο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγιεινο-
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Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ελληνικού EpL&pou Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και άλλες διατόξεις.
Αρθρο 2
4 Επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις του κλάδου
γιατρών Ε.Σ.Υ. γιατροί που έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφ όσον γνωρίζουμε την
ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία και τα όργανα για τη δια
πίστωση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας καθώς και ο
αναγκαίος κατά ιατρική ειδικότητα ή θέση βαθμός γνώσης
αυτής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με πς ίδιες πιο πάνω
προϋποθέσεις επιτρέπεται και ο διορισμός σε θέσεις νο
σηλευτών, νοσηλευτριών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
5.
α. Γιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. των οποίων ο διορισμός
σε άλλη θέση του κλάδου αυτού ακυρώνεται με διοικητική
πράξη ή δικαστική απόφαση, επανέρχονται αυτοδικαίως
στην προηγούμενη θέση τους, εάν είναι κενή. Εάν η θέση
αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επανέρχονται αυτοδι
καίως σε ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την πράξη
της επαναφοράς τους
Κατ' εξαίρεση οι γιατροί που υπηρετούν κατά τη δημο
σίευση του παρόντος νόμου, εφ όσον κατά την έκδοση της
απόφασης του δευτεροβάθμιου συμβουλίου κρίσης ή δικα
στικής απόφασης συμπληρώνουν συνεχή εξάμηνη υπηρεσία
στη θέση που χάνουν επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη με
αυτή που χάνουν θέση και αν δεν υπάρχει κενή τέτοια, σε
θέση που συνιστάται με την απόφαση επαναδιορισμού.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1579/1985 εφαρ
μόζονται για όλους τους γιατρούς και οδοντογιατρούς που
διορίστηκαν σε θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. που είχαν
προκηρυχθεί μέχρι 23-12-1985 και έχασαν ή χάνουν τη
θέση τους ύστερα από απόφαση του δευτεροβάθμιου συμ
βουλίου κρίσης ή δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα εάν συ
ντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, περί

λόγου γιατρού στην Υγειονομική Σχολή της Αθήνας, όπου
από τον οργανισμό του Υπουργείου προβλέπεται προϊστά
μενος υγιεινολόγος γιατρός.
Άρθρο 62
Στο άρθρο 14 του ν. 1397/19Β3 Εθνικό Σύστημα Υγείας’
προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
’4. Στα κέντρα υγείας των νησιών που δεν έχουν νοσο
κομείο διορίζεται τριμελής διοικούσα επιτροπή η οποία οποτελεπαι: α) από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που
ορίζονται από τον έπαρχο ή το νομάρχη στα νησιά που
δεν υπάρχει έπαρχος και β) από ένα δημοτικό ή κοινοτικό
σύμβουλο του Ο.Τ.Α. της έδρας του κέντρου υγείας που
ορίζεται από τον Ο.Τ.Α.
Η διοικούσα επιτροπή με τους αναπληρωματικούς της
διορίζεται με απόφαση του επάρχου της επαρχίας στην
οποία υπάγεται το κέντρο υγείας ή του νομάρχη στα νησιά
που δεν υπάρχει έπαρχος και η θητεία της είναι τριετής.
G πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής μετέχει χωρίς
4ήφο σπς συνεδριάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου, στο
οποίο υπάγεται το κέντρο υγείας ή του νομάρχη, όταν
συζητούνται θέματα του κέντρου υγείας και των περιφε
ρειακών του ιατρείων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι αρμοδιότητες της
διοικούσας επιτροπής του κέντρου υγείας.
Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, που ορίζεται από τον
έπαρχο ή το νομάρχη θο πρέπει υποχρεωτικά να είναι
υγειονομικός πτυχιούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύμα
τος’.

πτωσης ο' του παραπάνω άρθρου, εφ όσον στο μεταξύ δεν
έχουν διορισθεί σε άλλη θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
γ. Γιατρού που διορίστηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος
του νόμου αυτού σε θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. και
έχασαν ή χάνουν τη θέση τους ύστερα από δικαστική
απόφαση για λόγους που αναΦέρονται στη νομιμότητα της
πράξης προκήρυξης της θέσης που κατέλαβαν, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη θέση της ίδιας ειδικότητας στο ίδιο
ή άλλο 'Όσοκομείο.
Εάν δεν υπάρχει τέτοια κενή θέση διορίζονται σε θέση
που συνιστάται με την απόφαση διορισμού.
δ. Γ ιατροί που διορίστηκαν ή διορίζονται σε θέση Επιμε
λητή του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν τη
θέση τους υστέρα από απόφαση του δευτεροβάθμιου Συμ
βουλίου επιλογής ή δικαστική απόφαση, αν πριν από το
διορισμό τους είχαν κριθεί και είχαν σειρά διορισμού και σε
άλλη ή άλλες θέσεις, διορίζονται σε κενή ομοιόβαθμη με
την άλλη θέση ίδιας ειδικότητας νοσοκομείου της έδρας
του νοσοκομείου που ανήκει η θέση στην οποία ο διορισμός
του ακυρώθηκε. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση συνιστάται με
την απόφαση διορισμού.
ε. Υποψήφιο, για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
βαθμού Επιμελητή Β που ύστερα από κρίση των αρμόδιων
συμβοιαλιων κατατάσσονται σε σειρά διορισμού αλλά δεν
διορίζονται στη συγκεκριμένη θέση, επειδή προτάσσεται
άλλος συνυποιίήφιός τους, μπορούν με αίτησή τους να
διορίζονται σε άλλη κενή ομοιόβαθμη θέση της ίδιος ειδι
κότητας νοσοχομείου ή κέντρου υγείας, που έχει προκη
ρυχθεί τουλάχιστο μία φορά. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται
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το της σειράς διορισμού όταν για την ίδια θέση υποβάλ
λονται περισσότερες από μία αιτήσεις, καθώς και κάθε
διαδικαστικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Αρθρο 4
1. Τα διοικητικά συμβούλια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
του Ε.Ι.Υ- που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ.
2592/1953 ύστερα από πρόταση των διοικητικών τους συμ
βουλίων, στην οποία δεν είχε περιληφθεί αντίθετος όρος,
ουγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983 και της παρα
γράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1579/1985.
2. Ν παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983
αντικαθίσταται ως εξής:
'6. Τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων, που έχουν
ουσταθεί με πράξη εν ζωή ή διάταξη τελευταίας βούλησης
ουγκροτούνται από τα πρόσωπα που ρητό ορίζονται στην
ιδρυτική πράξη.
Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων ορίζει ισάριθμα με τα οριζόμενα στην ιδρυτική πράξη
μέλη και ένα επί πλέον, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό
μελών που προκύπτει. Στα διοικητικό συμβούλια των νοσο
κομείων αυτών μετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος των
γιατρών και των λοιπών επιστημόνων της ιατρικής υπηρε
σίας του νοσοκομείου και ένας εκπρόσωπος των λοιπών
εργαζομένων στα νοσοκομείο που εκλέγονται, αντίστοιχα,
από αυτούς'.

Σχέδιο Νόμου
'Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του νόμου 1397/1983 (Φ.Ε.Κ 143 Α) αντικα
θίσταται ως εξής:
Μέριμνα του κράτους
1. Το κράτος μεριμνά για την ίδρυση, λειτουργία, οργά
νωση και εποπτεία των κατάλληλων φορέων προς εξασφά
λιση της υγείας όλων των πολιτών.
2. Το κράτος εξασφαλίζει το δικαίωμα και τη δυνατότητα
στον πολίτη να επιλύσει προληπτικά ή θεραπευτικά το
πρόβλημα της υγείας του, μέσα από διαδικασίες που θα του
διασφαλίζουν στο ακέραιο την ελεύθερη επιλογή και το
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.'
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 του ν. 1397/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
Υγειονομικές περιφέρειες
1- Η Χωρά διαιρείται σε υγειονομικές περιφέρειες.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Εσωτερικών
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται,
εκαστοτε εν όψει των υγειονομικών αναγκών και των κοι
νωνικών συνθηκών της χώρας, ο αριθμός των υγειονομικών
περιφερειών που περιλαμβάνουν ορισμένους νομούς, η έδρα
τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην
εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών τους. '

Άρθρο 3
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας
Ι.Στην έδρα κάθε υγειονομικής περιφέρειας ιδρύεται Πε
ριφερειακή Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
2. Η διεύθυνση αυτή ασκεί εποπτεία επί των φορέων
περίθαλψης και συντονίζει το έργο τους, ενώ εισηγείται στο
Υπουργείο Υγείας ρυθμίσεις κατάλληλες για την πληρέστε
ρη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους
κατοίκους της περιφέρειας.
3.0 διευθυντής της διεύθυνσης υπηρεσιών υγεύς της
περιφέρειας προεδρεύει του αντίστοιχου Περιφερειακού
Συμβουλίου Υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.) και συμμετέχει στο Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μόνο στα θέματα που αφορούν
την περιφέρεια του.
4.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών
και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορί
ζεται η οργάνωση, οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων της
παρ. 1, καθώς και ο τρόπος άσκησης ελέγχου και εποπτείας
στους φορείς υγείας της περιφέρειας.
Άρθρο 4
Σύσταση ειδικών γραμματειών
1. Στο Υπουργείο . γειας. Προνοώ , :c_ /οωνικων Α
σφαλίσεων συνιστώνται τρεις (3) ειδικές γραμματείες. Το
έργο κάθε ειδικής γραμματείας συντονίζεται από το συντο
νιστή.
2. Οι ειδικές γραμματείες είναι:
α) Γραμματειο διοικητικών, οργανωτικών και οικονομικών
θεμάτων, που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ
κατηγορίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα υγείας
και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία σε διοικητι
κά,οργανωτικά και οικονομικά θέματα του τομέα υγείας.
β) Γραμματεία επιστημονικών και υγειονομικών θεμάτων,
που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας
του Υπουργείου Υγείας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υγείας και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία σε
επιστημονικό και υγειονομικά θέματα.
γ) Γ ραμματειο τεχνολογικών θεμάτων, που αποτελείται
από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας του Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του ευρύ
τερου δημόσιου τομέα υγείας και τρεις (3) ειδικούς επιστή
μονες με εμπειρία ιδίως σε τεχνολογικά θέματα υγείας,
κτιριακής υποδομής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και μηχανολογικού-ιατρικού εξοπλισμού.
3. Για τη στελέχωση των ανωτέρω γραμματειών, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων εννέα (9) θέσεις ειδικού επιστημονικού προ
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή
αορίστου χρόνου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψος
της πρόσθετης αμοιβής των μελών των ειδικών γραμμα
τειών, καθώς επίσης και η χορήγηση ειδικού επιδόματος
προσέλευσης και παραμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 1839/1989.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες των ειδικών γριηιμστειών
1.
Η κάθε ειδική γραμματεία λειτουργεί στο Υπουργείο
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επεξερ-

