ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ∆ΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 1193
Έτος: 1981
ΦΕΚ: Α 220 19810820
Τέθηκε σε ισχύ: 20.08.1981
Ηµ.Υπογραφής: 20.08.1981
Τίτλος
Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
Θέµατα
Ιατρικές ειδικότητες, Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ακτινολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Αφροδίσιαι νόσοι
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέµησις αυτών
Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι η σύφιλις, η γονόρροια, το µαλακόν έλκος, το
αφροδίσιον λεµφοκοκκίωµα (νόσος Nicolas Favre) κατά το µολυσµατικόν αυτών στάδιον, ως πάσα
άλλη νόσος η οποία µεταδίδεται δια των γενετησίων σχέσεων και η οποία ήθελεν υπαχθή εις την
κατηγορίαν των αφροδισίων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά σύµφωνον
γνώµην του ΑΥΣ, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Θεραπεία των αφροδισίων νόσων
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Θεραπεία
Κείµενο Αρθρου
1. ∆ια την θεραπείαν των αφροδισίων νόσων εφαρµόζονται µόνον επιστηµονικώς παραδεκταί
µέθοδοι.
2. Η εκτός ειδικών νοσοκοµείων ή κλινικών θεραπεία των αφροδισίων νόσων, ενεργείται υπό ιατρού
αφροδισιολόγου δερµατολόγου, µόνον δε εν ελλείψει τούτου εις τον τόπο διαµονής του πάσχοντος,
υπό των νοµίµως ασκούντων το ιατρικόν επάγγελµα ιατρών κατ' ανάθεσιν υπό της οικείας
Υγειονοµικής Αρχής της Νοµαρχίας µετά σύµφωνον γνώµην του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις φορέων (Υποβολή επιδηµιολογικού δελτίου)
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Υποχρεώσεις φορέων
Κείµενο Αρθρου
1. Oι διευθύνοντες Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και Ιδιωτικάς Κλινικάς ως και οι ∆ιοικηταί ή ∆ιευθυνταί
Νοσηλευτικών Μονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εις περίπτωσιν διαγνώσεως αφροδισίας νόσου
επί παντός προσερχοµένου εις τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύµατος ή της κλινικής ή νοσηλευοµένου
εις το ίδρυµα ή την κλινικήν δι' οιανδήποτε αιτίαν ως πας ιατρός, µη εργαζόµενος εις νοσηλευτικόν
ίδρυµα, διαγιγνώσκων µετά βεβαιότητος επί ατόµου τινός, αφροδισίαν νόσον κατά το µολυσµατικόν
στάδιον υποχρεούται αµέσως να συµπληρώσει και να αποστείλει εις τον προϊστάµενον ιατρόν της
οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχίας ειδικόν επιδηµιολογικόν δελτίον, του
ονοµατεπωνύµου του πάσχοντος αναφεροµένου µόνον δια των αρχικών ψηφίων. Αι λεπτοµέρειαι θα
καθοριστούν δια της προβλεποµένης Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
2. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π.∆.∆., ως και τα Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π.Ι.∆. και επιχορηγούνται υπό του Κράτους,
υποχρεούνται όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιµον ορολογικήν εξέτασιν αίµατος δια συφιλίδα παν
άτοµον εισερχόµενον εις αυτά προς νοσηλείαν, εφ' όσον τούτο ήθελε κριθή αναγκαίον.
Αι έγκυοι γυναίκες δέον όπως υποβάλλωνται υποχρεωτικώς εις την εξέτασιν αυτήν.
3. Τα Ταµεία Ασφαλίσεως Υγείας, αι Υγειονοµικαί Υπηρεσίαι των Νοµαρχιών, τα Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και
πάντα τα εξωτερικά Ιατρεία των εις την προηγουµένην παράγραφον αναφεροµένων Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων, εάν επί προσερχοµένου προς εξέτασιν ή θεραπείαν ατόµου υπάρχει υπόνοια συφιλίδος,
υποχρεούνται όπως ενεργήσουν λήψιν αίµατος, το οποίον πρέπει να αποστέλλεται προς εξέτασιν
εις το πλησιέστερον µικροβιολογικόν Εργαστήριον Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, εκ των αναφεροµένων
εις την παρ. 2, υποχρεούµενον να εκτελέση ταύτην δωρεάν.
4. Αι ∆ιευθύνσεις Φυλακών, Σωφρονιστηρίων και θεραπευτικών Καταστηµάτων υποχρεούνται,
όπως, παν παραπεµπόµενον εις αυτά άτοµον, υποβάλλουν κατά την είσοδόν του αλλά και µετ' αυτή,
όταν υπάρξη ένδειξις ή υποψία αφροδισίας νόσου, εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν. Οταν
διαγνωσθή τοιαύτη πρέπει να υποβάλλουν τούτο εις θεραπείαν δια των υγειονοµικών υπηρεσιών.

5. Αι διοικήσεις µονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, υποχρεούνται
όπως υποβάλλουν εις κλινικήν µεν εξέτασιν δι' αφροδισίαν νόσον τους κατατασσοµένους, εις
εργαστηριακήν δε τοιαύτην τους παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου. Οι εκ τούτων νοσούντες
υποβάλλονται εις θεραπείαν.
6. Οι εξ αφροδισίων νόσων πάσχοντες, εάν είναι ησφαλισµένοι απολαµβάνουν πάντων των λόγω
ασθενείας δικαιωµάτων των έναντι του οικείου Οργανισµού ή Ταµείου και δικαιούνται, κατά τας
ισχυούσας διατάξεις, των παρ' αυτού χορηγουµένων παροχών ασθενείας µέχρις αποθεραπείας των.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις νοσούντων προς θεραπείαν
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Υποχρεώσεις νοσούντων
Σχόλια
-Η επιτροπή για την εναρµόνιση θεραπευτικών σχηµάτων για κάθε αφροδίσιο νόσηµα, που είχε
συστηθεί κατά τις διατάξεις του άνω άρθρου 4 και οι σχετικές διατάξεις συνθέσεως, συγκροτήσεως
και λειτουργίας, καταργήθηκαν από την παρ. 1 άρθρ. 2 Κεφαλ. Β' της 680/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β'
217).
Κείµενο Αρθρου
1. Οι νοσούντες εξ αφροδισίας νόσου υπόκεινται υποχρεωτικώς, κατά το µολυσµατικόν στάδιον, εις
πλήρη θεραπείαν και υποχρεούνται να ακολουθούν τας ιατρικάς οδηγίας.
Οι έχοντες υπό την επιµέλειαν αυτών νοσούντας ανηλίκους ή άτοµα τελούντα υπό δικαστικήν
αντίληψην ή απαγόρευσιν, υποχρεούνται όπως επιµελούνται της θεραπείας των προσώπων
τούτων.
2. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψις και νοσηλεία παντός πάσχοντος εξ αφροδισίας νόσου,
ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως, παρέχεται δωρεάν, εφ' όσον ενεργείται δια των Κρατικών
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ιατρείων. Εάν η παραποµπή γίνη υπό Ασφαλιστικού Οργανισµού ή
Ταµείου Υγείας, η δαπάνη βαρύνει τον παραπέµποντα µέχρις αποθεραπείας.
3. ∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικώτερον η διαδικασία υποβολής εις θεραπείαν και
παρακολουθήσεως των πασχόντων εξ αφροδισίων νόσων και ο τρόπος διαφωτίσεως του κοινού.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Επιδηµιολογικά µέτρα
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Επιδηµιολογικά µέτρα
Κείµενο Αρθρου

∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι της υπό υγειονοµικών οργάνων διενεργουµένης
επιδηµιολογικής ερεύνης, προς εντοπισµόν εστιών µολύνσεων τηρουµένου του απορρήτου.

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 21.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 9
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 10

Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 13
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Ποινικές διατάξεις
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τιµωρείται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και εφ' όσον δεν συντρέχει
περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, εκείνος ο οποίος:
α) Γνωρίζων ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου δεν υποβάλλεται εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας

ιατρικάς οδηγίας δια την παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου.
β) Γνωρίζων ότι πρόσωπον, τελούν υπό την επιµέλειάν του, πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, δεν
υποβάλλει τούτο εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας, προς παρεµπόδισιν µεταδόσεως
της νόσου. ∆ιαφήµισις Θεραπείας.
γ) Εφαρµόζει, συνιστά ή διαφηµίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον, αντιαφροδισιακήν θεραπείαν, δια µη
επιστηµονικώς παραδεδεγµένων µεθόδων.
δ) Παραβαίνει τας κατ' εξουσιοδότησιν των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του παρόντος, εκδιδοµένας
Υπουργικάς αποφάσεις.
ε) Ο µη συµµορφούµενος προς την υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οριζοµένην
υποχρέωσιν.
στ) Μήτηρ ή τροφός γνωρίζουσα ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, θηλάζει ίδιον ή ξένον βρέφος.
ζ) Οστις παραδίδει προς θηλασµόν βρέφος εις τροφόν αν και γνωρίζει ότι το βρέφος πάσχει εκ
συφιλίδος.
2. Τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικος ιατρός, µαία, φαρµακοποιός,
δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, ο οποίος γνωρίζει εκ των καθηκόντων του περίπτωσιν αφροδισίας νόσου και τα κατ' αυτήν
περιστατικά ή τας προσωπικάς σχέσεις του πάσχοντος ή του µολύναντος και ανακοινοί περί αυτών
στοιχεία εις αναρµόδια πρόσωπα.

Αρθρο: 14
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Σχόλια
Το παρόν καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161).
Κείµενο Αρθρου
Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Αρθρο: 15
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΜΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ - ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Τελικές ∆ιατάξεις
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Αρµοδιότητες Υπηρεσιών
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆'
ΤΕΛΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Νοµάρχαι καθίστανται αρµόδιοι δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος,
συνεργαζόµενοι προς τούτο µετά των Υγειονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών και ετέρων Υπουργείων, ως και των Αστυνοµικών Αρχών της περιφέρειάς των.
Εις πάσαν περίπτωσιν εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, δύναται αι ως άνω Υπηρεσίαι να
επικαλούνται την συνδροµήν των αστυνοµικών αρχών, υποχρεουµένων όπως παρέχουν ταύτην. Τα
κατά χωρικήν δικαιοδοσίαν αστυνοµικά όργανα ενεργούν και τας κατά τον παρόντα νόµον επιδόσεις
παντός εγγράφου.
2. Απασαι αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εµπίπτουσαι εις την παρ. 1 του άρθρου 6
γυναίκες, υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, υποβάλουν εις
την αρµοδίαν Αστυνοµικήν Αρχήν την εν άρθρ. 6 δήλωσιν, ίνα τύχουν αδείας εγκαταστάσεως παρά
της Αστυνοµικής Αρχής και βιβλιαρίου υγείας παρά της Νοµαρχίας.
3. Πάσα λεπτοµέρεια αφοφώσα εις την εφαρµογήν του παρόντος ρυθµίζεται δι' αποφάσεων του
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών,
δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, συντρεχούσης δε αρµοδιότητος και ετέρου
Υπουργείου, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωικών Υπηρεσιών και του αρµοδίου κατά
περίπτωσιν Υπουργού δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

Αρθρο: 16
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Τίτλος Αρθρου
Καταργούµεναι διατάξεις
Λήµµατα
Αφροδίσια νοσήµατα, Προστασία
Κείµενο Αρθρου
Καταργείται το υπ' αριθ. 4095/1960 Ν.∆. "περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων" και πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις αντιτιθεµένη εις τον παρόντα νόµον.

Αρθρο: 17
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
Κείµενο Αρθρου
1. Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το οποίον καταβάλλεται εις τους υπαλλήλους
του Κλάδου ΑΤ4 Υγειονολόγων ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την
διάταξιν του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV περίπτ. β' υποπερίπτ. αα' του Π.∆. 904/1978 "περί
καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει,
πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., ως και του τρόπου υπολογισµού αυτών"
µετονοµάζεται εφεξής εις επίδοµα ασυµβιβάστου προς άσκησιν ιδιωτικώς του ιατρικού
επαγγέλµατος και αυξάνεται από της 1ης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού µηνός,
κατά ποσοστόν επί του βασικού µισθού του βαθµού της κατεχοµένης θέσεως δια µεν τους µέχρι και

του 4ου βαθµού 70% δια δε τους άνω του 4ου βαθµού εις 65%.
2. Το επίδοµα τούτο χορηγείται και εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφ' όσον δεν ασκούν Ιδιωτικόν Ιατρικόν επάγγελµα και υπηρετούν εις την
Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου αυτού, ως και εις τους Μικροβιολόγους Ιατρούς του αυτού
Κλάδου, εφ' όσον δεν ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικόν επάγγελµα.
3. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών ∆ηµοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής:
α) 30 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω.
β) 145 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω.
γ) 443 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω.

Αρθρο: 18
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Υπάλληλοι Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κείµενο Αρθρου
Η θητεία των κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων επί ωρισµένω χρόνω διαρκείας
υπαλλήλων εις θέσεις περί ων το άρθρον 99 του Π.∆. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών" µετατρέπεται εις αορίστου χρόνου διαρκείας.

Αρθρο: 19
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λήµµατα
Προσωπικό Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
Σχόλια
Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.11.1994 µε την παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 2256/1994
(ΦΕΚ Α' 196).
Κείµενο Αρθρου
1. Εις τα µέλη των οµάδων εργασίας ή ειδικούς Επιστήµονας που προβλέπονται από το άρθρο 14
του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων Ν.∆. 2592/53 κ.λ.π." καταβάλλεται αποζηµίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δι'
αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλισιν πάσης αντιθέτου διατάξεως,
η δε ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού
παρετείνεται επί εν έτος από της δηµοσιεύεσεως του παρόντος. Η αποζηµίωσις δι' έκαστον
Επιστήµονα ή µέλος οµάδος εργασίας δεν δύναται να είναι ανωτέρα του ποσού των 50.000

δραχµών µηνιαίως, πέραν των οδοιπορικών και εκτός έδρας εξόδων κινήσεως και λοιπών εξόδων
τα οποία καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού.
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Νόµου 1076/1980 δεν έχει εφαρµογήν.
2. Ιατροί αποφοιτήσαντες της Ιατρικής Σχολής προ 10ετίας και εφ' όσον έχουν αποκτήσει τον τίτλον
του τακτικού, µονίµου, επικουρικού ή προσέδρου Καθηγητού τοποθετούνται εις Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα Ν.∆.
2592/1953 εκτός περιφερείας τέως ∆ιοικήσεως πρωτευούσης και
Θεσσαλονίκης δι' εκπλήρωσιν της υπό του Ν.∆. 67/1968 προβλεποµένης υπηρεσίας υπαίθρου.
3. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις θέσεις βοηθών ιατρών του Κέντρου
Αµέσου Βοηθείας (Κ.Α.Β.) του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, προκηρυχθείσας και µη πληρωθείσας
ελλείψει υποψηφίων, τοποθετούνται ιατροί προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρ. 1 του Ν.∆. 67/1968
υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, θεωρούνται δε ως εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν αυτήν, εφ'
όσον υπηρετήσουν επί διετίαν, τουλάχιστον, εις τας θέσεις ταύτας. Ως χρόνος εκπληρώσεως της
κατά τα ανωτέρω υπηρεσίας υπαίθρου λογίζεται και ο διανυθείς χρόνος υπό ιατρών υπηρετούντων ή
υπηρετησάντων ήδη εις το Κέντρον αυτό.
"4. Στους ιατρούς, τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που
εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα, για την παροχή Α' Βοηθειών σε
ασθενούντα άτοµα, παρέχεται ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα
πραγµατικής πτήσης. Η ειδική αποζηµίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το
Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας".

Αρθρο: 20
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Λήµµατα
ΠΙΚΠΑ, Λειτουργία
Σχόλια
Με το άρθρο 7 ν. 2646/98 το ΠΙΚΠΑ, µαζί µε τον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας (ΕΟΠ) και το Κέντρο
Βρεφών η "Μητέρα" καταργήθηκαν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στον Εθνικό
Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας. Οι Υπηρεσίες και αρµοδιότητες των ανωτέρω µεταφέρονται και
ασκούνται από τον ανωτέρω Οργανισµό εκτός από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο ανωτέρο
άρθρο 7 του Ν. 2646/98.
Κείµενο Αρθρου
1. Το προβλεπόµενον υπό του Β.∆. 170/1960 "περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισµού του
ΠΙΚΠΑ", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, Παιδικόν Νοσοκοµείον
Πεντέλης, µετατρέπεται εις ίδιον Νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου και διέπεται υπό των
διατάξεων του Ν.∆. 2592/1953 "περί Ιατρικής Αντιλήψεως", ως αύται ετροποποιήθησαν και
συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και συγχωνεύεται εις τούτο και η Σχολή Βοηθών Νοσοκόµων του
ΠΙΚΠΑ, καταργουµένου αφ' ης ίσχυσε του Π.∆. 870/1980 "περί µετατροπής του Παιδικού
Νοσοκοµέιου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης εις Γενικόν Νοσοκοµείον Παίδων κ.λ.π.".
2. ∆ια Π.∆/των, εκδιδοµένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών
και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθµίζονται πάντα τα θέµατα τα αναγόµενα εις την εν γένει διάρθρωσιν

των υπηρεσιών, της αρµοδιότητος τούτων, την διάρθρωσιν των θέσεων κατά κλάδους, βαθµούς και
ειδικότητας, τα προσόντα διορισµού ή προσλήψεως, τα των
προϊσταµένων και της αναπληρώσεως τούτων, την τακτοποίησιν του υπηρετούντος προσωπικού εις
κενάς θέσεις αυτού ή ως υπεραρίθµου ή εις έτερα Ν.Π.∆.∆. αρµοδιότητος του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων του δια πράξεως του Προέδρου
του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τα ανωτέρω Π.∆/των η υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού
του Νοσοκοµείου αυτού θα εξακολουθήση να διέπεται από το ισχύον καθεστώς. Τα πάσης φύσεως
έσοδα και έξδα διοικήσεως και λειτουργίας του εν λόγω Νοσοκοµείου θα βαρύνουν τον
προϋπολογισµόν του ΠΙΚΠΑ επί τρίµηνον και θα ενεργούνται υπό του ΠΙΚΠΑ βάσει των ισχυουσών
διατάξεων. Μετά την παρέλευσιν του τριµήνου αυτού άπαντα τα δικαιώµατα και αι υποχρεώσεις του
ανωτέρω Νοσοκοµείου περιέρχονται εις το συνιστώµενον ως άνω νέον οικονοµικόν πρόσωπον
δηµοσίου δικαίου. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθµίζονται αι
λεπτοµέρειαι των περιερχοµένων εις το εν λόγω νέον νοµικόν πρόσωπον δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων.
4. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΠΙΚΠΑ, καθορίζεται η κινητή και ακίνητος περιουσία, ήτις περιέρχεται εις το συνιστώµενον κατά
τα ανωτέρω νέον νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου Ν.∆. 2592/1953.
5. ∆ια Π.∆/των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Κοιν. Υπηρεσιών, δύναται
να συγχωνευθούν εν όλω ή εν µέρει εις το Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, αι Κλινικαί του Κέντρου
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Βούλας και εις το Νοσοκοµείον Παίδων Πατρών Μπέµπη Ι.
Καραµανδάνη η Μονάς Θεραπευτικής Αγωγής Σπαστικών Παιδιών του παραρτήµατος ΠΙΚΠΑ
Πατρών εφαρµοζοµένων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων.

Αρθρο: 21
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
Λήµµατα
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Αγροτικά Ιατρεία
Κείµενο Αρθρου
1. Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.∆. 127/1974 "περί υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.∆.
67/1968 Μαιών, Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών και Βοηθών Νοσοκόµων"
καταργούνται.
2. Ιατροί εγγραφέντες εις Ιατρικήν Σχολήν µέχρι και του Ακαδηµαϊκού έτους 1969-70, απαλλάσσονται
της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.∆. 67/1968.
3. Αι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη υπηρετούντων προς εκπλήρωσιν
υπηρεσίας υπαίθρου εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικούς Σταθµούς, Κινητάς Υγειονοµικάς Μονάδας
και εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν.∆. 2592/1953.

Αρθρο: 22
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981

Κείµενο Αρθρου
1. (Αντικαθίσταται το άρθρο 1 παρ. 4 εδάφ. δ' Νόµ. 1076/80).
2. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 άρθρ. 3 του άνω Νόµου).
3. (Προστίθεται εδάφιο δεύτεερο στο άρθρ. 4 του αυτού Νόµου).
4. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 20 Νόµ. 1076/80).
5. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 26 Νόµ. 1076/80).
6. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 29 του άνω Νόµου).

Αρθρο: 23
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
Λήµµατα
Ιατρικές ειδικότητες, Ψυχιατρική, Νευρολογία, Ακτινολογία
Σχόλια
Η ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής µετονοµάσθηκε σε Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογογία από το
Π.∆. 190/1989.** Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 84/1986 (Α΄ 31), όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004), οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κ α ι στους ιατρούς υπηκόους των κρατών µελών, ε φ ό σ ο ν τα
διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τους, νευροψυχιατρικής ή ακτινολογίας, π λ η ρ ο ύ ν τις
σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε στα άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1,7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1,31-7-2001), είτε στο άρθρο 12
παρ. 2 αυτού.
Κείµενο Αρθρου
1. Αι ιατρικαί ειδικότητες "Νευρολογία - Ψυχιατρική" και
"Ακτινολογία", αι οποίαι ορίζονται ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις την παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν.∆.
3366/1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών
διατάξεων" διαχωρίζονται εις τας ακολούθους ειδικότητας:
α. Η "Νευρολογία - Ψυχιατρική".
αα) Εις την ειδικότητα της Νευρολογίας:
Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών:
6 µήνες Παθολογία
6 µήνες Κλινική Ψυχιατρική, και
3 έτη Νευρολογία, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Νευρολογίαν και εις συναφείς
τοµείς Νευρολογίας όπως Νευροφυσιολογίαν, Νευροακτινολογίαν και Νευροχειρουργικήν.

ββ) Εις την ειδικότητα της Ψυχιατρικής:
Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών:
1 έτος Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευροακτινολογία και Νευροχειρουργική, και
3 έτη Ψυχιατρική, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Ψυχιατρικήν και εις Ψυχιατρικήν
Μονάδα Γενικού Νοσοκοµείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιατροπαιδαγωγικόν και
Παιδοψυχιατρικόν Τµήµα.
β. Η "Ακτινολογία - Ραδιολογία".
αα) Εις την ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής:
Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών:
1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και
3 έτη Κλινική Ακτινοδιαγνωστική.
ββ) Εις την ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής).
[Η µέσα σε () ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής) µετονοµάστηκε σε "ΑκτινοθεραπευτικήΟγκολογία" από το Π.∆. 190/28 Μαρτ.-10 Απρ. 1989, (ΦΕΚ Α' 91).]
Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών:
1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και
3 έτη Ακτινοθεραπευτική και Ογκολογία.
2. Οι Ιατροί, οι οποίοι προ της ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει τίτλον ειδικότητος ΝευρολογίαςΨυχιατρικής ή τοιούτον
Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, εξακολουθούν να ασκούν, οι µεν πρώτοι την Νευρολογίαν-Ψυχιατρικήν,
οι δε δεύτεροι την Ακτινολογίαν-Ραδιολογίαν.
** (βλ. σχόλια)
3. Οι ιατροί οι οποίοι έως και την 31.12.1980 έχουν κάνει έναρξιν της εκπαιδεύσεώς των διά την
απόκτησιν µιας εκ των µνηµονευοµένων εν τη προηγουµένη παραγράφω ειδικοτήτων, λαµβάνουν
τίτλον ειδικότητος συµφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 8 (αριθ. 9 και 13) του Ν.∆.
3366/1955, αντιστοίχως. ** (βλ. σχόλια)
4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος ασκούµενοι προς απόκτησιν του τίτλου της συναφούς
ειδικότητος της Ακτινοθεραπευτικής λαµβάνουν τον τίτλον της ειδικότητος ταύτης µετά την
συµπλήρωσιν διετούς προς τούτο ειδικεύσεως.
5. Επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 3,
καταργούνται, από της ισχύος του παρόντος αι ιατρικαί ειδικότητες αι αναφερόµεναι ως υπ' αριθ. 9
και 13 εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 και της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν.∆. 3366/1955,
καταργουµένης ωσαύτως και της υπ' αριθ. 4 της παρ. 2 του άρθρ. 11 του αυτού Ν.∆/τος διατάξεως.

Αρθρο: 24

Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
Λήµµατα
Ιατρικές ειδικότητες, Κατάργηση - Συγχώνευση - ∆ιαχωρισµός
Κείµενο Αρθρου
1. ∆ια Π.∆/των εκδιδοµένων µετά πρότασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και γνώµην του
Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν.∆.
2592/1953 (ΚΕΣΚΙΟΠ) ορίζονται, καταργούνται, διαχωρίζονται και συγχωνεύονται αι ιατρικαί
ειδικότητες.
∆ια των ιδίων ή οµοίων Π.∆/των καθορίζονται ο χρόνος ασκήσεως και αι λοιπαί προϋποθέσεις δια
την απόκτησιν του τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην εκ των ιατρικών ειδικοτήτων.
2. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εφ' άπαξ εκδιδοµένης, µετά γνώµην του
ΚΕΣΚΙΟΠ, εντός τριών µηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δύναται ν' αυξοµειωθή ο
χρόνος ασκήσεως και ν' ανακαθορισθούν και αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν τίτλου ειδικού
ιατρού, εις εκάστην, εκ των αναγνωριζοµένων, µέχρις ενάρξεως ισχύος του νόµου τούτου, ιατρικών
ειδικοτήτων.

Αρθρο: 25
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήµµατα
Νοσηλευτικό προσωπικό Κρατικών Νοσοκοµείων, Προκήρυξη θέσεων
Κείµενο Αρθρου
1. ∆ι' αποφάσεως του οικείου ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται, εις κενάς οργανικάς θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού Κρατικών Νοσοκοµείων Ν.Π.∆.∆. του Ν.∆. 2592/1953, εφ' όσον έχουν
προκηρυχθή και δεν έχουν πληρωθή ελλείψει υποψηφίων, να προσλαµβάνωνται, δια µερικήν
απασχόλησιν, επί ωροµισθίω, νοσοκόµοι που κέκτηνται τα αντίστοιχα µε την θέσιν προσόντα. Η
πρόσληψις γίνεται κατόπιν προκηρύξεως δια συµβάσεως εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου διαρκείας έξι
(6) µηνών, δυναµένης να ανανεούται.
Αι ώραι εργασίας ορίζονται δι' εκάστην εβδοµάδα και δεν δύνανται να είναι ολιγώτεραι των 18
συνολικά και 3 ηµερησίως.
2. ∆ια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζεται το
ωροµίσθιον των νοσοκόµων και προσλαµβάνονται συµφώνως προς την προηγουµένην
παράγραφον.

Αρθρο: 26
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΑ
Λήµµατα
Περιοδικό "Αρχεία Υγιεινής και Επιδηµολογίας"
Κείµενο Αρθρου
Το βάσει των διατάξεων του από 29.12.1923 Ν. ∆/τος (ΦΕΚ 385 τ.Α') εκδιδόµενον περιοδικόν υπό
τον τίτλον "Αρχεία Υγιεινής" µετονοµάζεται εις "Αρχεία Υγιεινής και Επιδηµιολογίας".

Αρθρο: 27
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
(Αντικαθίσταται το άρθρ. 24 Ν.∆. 971/1973).

Αρθρο: 28
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
(Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 17 Ν.∆. 97/1973).

Αρθρο: 29
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
(Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 6 Νόµ. 1011/1971).

Αρθρο: 30
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 10 Νόµ. 3366/1955).

Αρθρο: 31
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981

Κείµενο Αρθρου
(Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 άρθρ. 14 Α.Ν. 200/1967).

Αρθρο: 32
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
1. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 36 Νόµ. 4507/1966).
2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 9 Π.∆. 13/7-15 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Α' 7).

Αρθρο: 33
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
1. (Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 2 άρθρ. 2 Νόµ. 991/79).
2. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 3 παρ. 2 Νόµ. 991/79).
3. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 3 Νόµ. 991/79).
4. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 8 Νόµ. 991/79).
5. (Πορστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρ. 10 Νόµ. 991/79).

Αρθρο: 34
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κείµενο Αρθρου
Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών, αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής:
α) 18 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω.
β) 62 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω.
γ) 183 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω.

Αρθρο: 35
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Κείµενο Αρθρου
(Προστίθεται φράση στο άρθρ. 1 παρ. 4 Νόµ. 1076/80).

Αρθρο: 36
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων, Βαθµολογική εξέλιξη
Κείµενο Αρθρου
1. Μία (1) εκ των υφισταµένων θέσεων αναπληρωτών γενικών διευθυντών του κλάδου ΑΤ1
∆ιοικητικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αίτινες προβλέπονται υπό των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 61 του Π.∆.
544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" και του άρθρου 5 του Νόµου
1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων Ν.∆. 2592/1953 κ.λπ.", ανυψούται εις θέσιν επί 1ω βαθµώ του αυτού Κλάδου.
Ο υπάλληλος επί 1ω βαθµώ προΐσταται των υπό του άρθρου 30 του υπ' αριθ. 544/1977 Π.∆/τος
"περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" προβλεποµένων Γενικών Υπηρεσιών".
2. Αι αρµοδιότητες των αναπληρωτών γενικών διευθυντών καθορίζονται δι' αποφάσεως του
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Αι θέσεις επί βαθµώ 1ω και Αναπληρωτών Γενικών ∆ιευθυντών, περί ων το άρθρ. 5 του Νόµου
1076/1980 και το άρθρ. 61 παρ. 1 του Π.∆.
544/1977 "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" πληρούνται δια προαγωγής
κατά τας κειµένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 ∆ιοικητικού και ΑΤ15 Κοινωνικών
Λειτουργών.

Αρθρο: 37
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήµµατα
Παρασκευαστές Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
Σχόλια
-Το µέσα σε " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Νόµ.

2345/12-12 Οκτ. 1995, ΦΕΚ Α' 123. -Με το άρθρο 51 Νόµ. 2082/15-21 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α' 158),
(∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ Α' 164/5.10.1992), ορίστηκε ότι: Οι διατάξεις του άρθρου 37 του νόµου
1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α') έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους παρασκευαστές των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων που εποπτεύονται από το Υουργείο Εθνικής Αµυνας, των θεραπευτηρίων των
υγειονοµικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και του Εθνικού
Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) µε τα αυτά προσόντα και εφόσον έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
έτος 1975. Επίσης κατά το άρθρο 36 Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ Α 205), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,
έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους παρασκευαστάς των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας µε τα αυτά προσόντα και έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος
1975.
Κείµενο Αρθρου
1. Παρασκευασταί Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν.∆. 2592/1953 και Πανεπιστηµιακών, κάτοχοι πτυχίου
Σχολών Παραϊατρικών επαγγελµάτων διετούς, τουλάχιστον µεταγυµνασιακής φοιτήσεως
ανεγνωρισµένου υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και εφ' όσον έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1975, εντάσσονται εις τον Κλάδον ΑΡ παρασκευαστών του οικείου
Νοσοκοµείου, λογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας των εις τον ανάλογον βαθµόν του κλάδου αυτού.
"Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώµενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται
µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους".
2. Προϋπόθεσις της τοιαύτης εντάξεως αποτελεί η παρακολούθησις ειδικού σεµιναρίου ενός
Ακαδηµαϊκού έτους του οποίου αι λεπτοµέρειαι καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρο: 38
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Προσωπικό νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, Βαθµολογική εξέλιξη
Κείµενο Αρθρου
1. Υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κεκτηµένοι
πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας εις τον 6ον βαθµόν, επανεντάσσονται, µετά κρίσιν του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, προς περαιτέρω βαθµολογικήν των εξέλιξιν, εις βαθµόν, ανάλογον προς τον
πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας των, προσδιοριζόµενον κατά το άρθρ. 164 του Υπαλληλικού
Κώδικος, άνευ βαθµολογικού περιορισµού.
2. Η διάταξις της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Νόµου 580/1977 "περί βαθµολογικής εξελίξεως
προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων", έχει ανάλογον
εφαρµογήν και εις τους διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Αρθρο: 39
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα

Τεχνικό επιστηµονικό προσωπικό στο Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κείµενο Αρθρου
Συµβάσεις ειδικευµένου τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού
υπηρετούντος κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει
του Νόµου 623/1977 "περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού ∆ικαίου" µετατρέπονται
από της λήξεώς των, εις συµβάσεις αορίστου χρόνου.

Αρθρο: 40
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λήµµατα
Παρασκευαστές, Καταβολή επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Κείµενο Αρθρου
Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 2 παρ. 1
εδάφ. IV,β,αα του Π.∆. 904/1978 παρέχεται και εις τους Παρασκευαστάς των αµιγών
Μικροβιολογικών Εργαστηρίων ως και εις τους παρασκευαστάς του ΚΕΕΦ.

Αρθρο: 41
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λήµµατα
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, Καταβολή στο ιατρικό προσωπικό
Κείµενο Αρθρου
1. Το προβλεπόµενο υπό των διατάξεων του εδάφ. ββ της περιπτ. α' του κεφ. IV της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Π.∆. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων κλπ." επίδοµα
επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίον χορηγείται εις το ιατρικόν προσωπικόν διαφόρων
υγειονοµικών µονάδων χορηγείται από 1.1.82 και εις το πάσης φύσεως µόνιµον νοσηλευτικόν
προσωπικόν και τους φυσικοθεραπευτάς, οι οποίοι απασχολούνται εις τας αυτάς µονάδας.
2. Το προβλεπόµενον υπό των διατάξεων του εδαφ. αα' της περίπτ. β' του κεφ. IV της παρ. 1 του
άρθρου 2 του αυτού ως άνω Π.∆/τος επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται από
1.1.82 και εις τους χηµικούς, βιοχηµικούς, φυσικούς και χηµικούς-µηχανικούς των Εργαστηρίων
Βιοχηµίας και Ιστοχηµείας.

Αρθρο: 42
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λήµµατα
Προσωπικό Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κείµενο Αρθρου
Ο κλάδος ΣΕ2 Απολυµαντών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών µετατρέπεται από της
δηµοσιεύσεως του παρόντος εις κλάδον ΜΕ. Οι υπηρετούντες εις τον Κλάδον αυτόν υπάλληλοι
επανεντάσσονται αναλόγως των ετών υπηρεσίας των µέχρι και του 6ου βαθµού, ο δε πλεονάζων
χρόνος αναγνωρίζεται δια πάσαν συνέπειαν.
Εις τους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του
βασικού των µισθού.

Αρθρο: 43
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λήµµατα
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στις αδερφές Νοσοκόµες
Κείµενο Αρθρου
Εις τας Επισκεπτρίας Αδελφάς, τας Αδελφάς Νοσοκόµους και τας Μαίας των Κλάδων ΑΡ1, ΑΡ2 και
ΑΡ3 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού
30% επί του βασικού µισθού των.
~Για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 43 του ν. 1193/1981 βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 848/2003.~

Αρθρο: 44
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Λήµµατα
Προσωπικό ΠΙΚΠΑ
Σχόλια
Με το άρθρο 7 ν. 2646/98 το ΠΙΚΠΑ, µαζί µε τον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας (ΕΟΠ) και το Κέντρο
Βρεφών η "Μητέρα" καταργήθηκαν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στον Εθνικό
Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας. Οι Υπηρεσίες και αρµοδιότητες των ανωτέρω µεταφέρονται και
ασκούνται από τον ανωτέρω Οργανισµό εκτός από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο ανωτέρο
άρθρο 7 του Ν. 2646/98.
Κείµενο Αρθρου
Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) του ΠΙΚΠΑ και
των Ιδρυµάτων χρονίων παθήσεων ΝΠ∆∆, χορηγείται από 1.1.1982 επίδοµα ειδικών συνθηκών και
επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού.
Εις το ανωτέρω προσωπικόν από της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας δεν καταβάλλεται το διατηρηθέν

υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.∆.
904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων
υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., ως και του τρόπου
υπολογισµού τούτων" επίδοµα του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόµου 201/1975 "περί ρυθµίσεως θεµάτων
νοσηλευτικού και ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων".

Αρθρο: 45
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Λήµµατα
Επίδοµα Φαρµακοποιών
Κείµενο Αρθρου
Εις τους φαρµακοποιούς τους υπηρετούντας εις το ΚΕΕΦ ως και εις το Υπουργείον Κοινωνικών
Υπηρεσιών, εις τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλµατος, κατ' άρθρ. 33
του Νόµου 5607/1932, χορηγείται επίδοµα ασυµβιβάστου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του
βασικού µηνιαίου µισθού των.

Αρθρο: 46
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λήµµατα
Επόπτες δηµόσιας υγείας
Κείµενο Αρθρου
Εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΜΕ8 εποπτών δηµοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών χορηγείται ανθυγιεινόν επίδοµα εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού.

Αρθρο: 47
Ηµ/νία: 20.08.1981
Ηµ/νία Ισχύος: 20.08.1981
Τίτλος Αρθρου
Εναρξις ισχύος
Λήµµατα
Εναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

