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1. ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ’Επί σχεδίου Νόμου «περί μεταβιβάσεως έκτάσεως τοϋ 

Δηυοσίου έκ τοϋ παρά τον Πύργον της Βασιλάσσης κτήματος 
ε1' τό ' Υπουργείο'/ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών».

77οό; την Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Έν τώ πλαισίω της γενικωτέρας προσπάθειας άναδιορ- 

νχνώσεως καί άναπτύ-εως της Κρατικής Ύτεηρεσίχς Αιμο
δοσίας εντάσσεται καί ή χνέγερσις κτιριακοϋ συγκροτήματος 
εεεόε στέγασιν τοϋ Κρατικού Κέντρου Αιμοδοσίας καί Παρα
σκευής Παραγωγών αίματος.

2. Τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών στερείται οικο- 
τεεδικής έκτάσεως διά τήν άνέγερσιν τοϋ προανχφθερθεντος 
Κέντρου.

Δεδομένου ότι τό Εθνικόν "Ιδρυμα «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», έκ τής τεαραχωρηθείσης αύτώ κατά χρήσιν 
έκτάσεως τοϋ Δημοσίου εεαρά τον Πύργον τής Βασιλίσσης, 
συναινεΐ διά τής ΰτε’ άριθμ. 110.11/10/4904/1.4.1974 άπο- 
οάσεώς του εις τήν τεαραχώρησιν έκτάσεως 64 στρεμμάτων 
πεοίπου. εις τό εεροχναφερθέν Ύτεουργεΐον, άγόμεθα εις τήν 
υποβολήν, προς ψήφισιν τοϋ .συνημμένου σχεδίου Νόμου περί 
μεταβιβάσεως τής έκτάσεως τχύτης εις τό'Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών προς κάλυψιν τής ώς είρηται άνάγκης ώς 
καί διά τήν στέγασιν τοϋ έργαστηρίου δημοσίας υγείας, ώς 
κατωτέρω έκτίθεται.

Κρίνομεν λίαν άναγκαίαν τήν ψήφισιν αΰτοϋ διά τούς άκο- 
λούθους λόγους :

α) Νά έςχσφχλισθή οίκοπεδική εκτασις διά νά άνεγερθοϋν 
αΐ άπαραίτητοι κτιριακαί έγκαταστάσεις διά τήν πλήρη 
άνάπτυξιν τοϋ Κέντρου Αιμοδοσίας. Ύφίσταται σήμερον λίαν 
σύγχρονος έςοπλισμός, όστις δεν δύναται ούσιαστικώς νά χρη- 
σιμοποιηθή έλλείψει χώρων δΓ άνάπτυξίν του.

β) Ή δημιουργία Κρατικοϋ Κέντρου Αιμοδοσίας καί 
Παρασκευής Παραγώγων αίματος έπί συγχρόνων βάσεων 
θά ύποβοηθήση τά μέγιστα εις τήν πρόοδον τής έθελοντικής 
αιμοδοσίας καί θά συμβάλη μεγάλως εις τήν έξασφάλισιν των 
άναγκαιουσών ποσοτήτων αίματος προς άντιμετώπισιν 
των άναγκών τοϋ πληθυσμοϋ.

γ) Θά δυνηθή ή 'Ελλάς, νά άνταποκριθή εις τάς άναλη- 
φθείσας διεθνείς υποχρεώσεις της τάς άπορρεούσας έκ τής 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «περί άνταλλαγής Θεραπευτικών 
ουσιών άνθρωπίνης προελεύσεως (Νόμος ύπ’ άριθμ. 4081/ 
25.6.1960) «πεοί κυρώσεως τής προαναφερθείσης συμφω
νίας (ΦΕΚ.Α. 107/16.7.1960).

3. Πέραν τών ανωτέρω εις τήν έν λόγω έκτασιν θά άνε- 
γερθή κτιριακόν συγκρότημα διά τήν στέγασιν τοϋ ’Εργα
στηρίου Δημοσίας 'Υγείας τό όποιον σήμερον στεγάζεται 
έντός παντελώς άκαταλλήλου οικήματος, ύπό δλως άπαρα- 
δέκτους συνθήκας. Συνεπώς έπιβάλλεται ή άμεσος μεταφορά 
και εγκχτάστχσις τούτου εις κτίριον τό όποιον θά πληροί 
τας απαιτουμένας προϋποθέσεις, ίνα δυνηθή νά άνταποκριθή 
στον προορισμόν του, συνιστάμενον εις τήν παρασκευήν 
εμβολίων, τήν έκτέλεσιν αναλύσεων σχετιζομένων μέ τήν 
διασφάλισιν τής Δημοσίας Υγείας, ώς καί έρευνών έπί τών 
ιώσεων. Πολλώ μάλλον διότι αποτελεί Κέντρον τακτοποιή- 
σεως τών στελεχών ίοϋ Γρίπης καί διαγνώσεως τοϋ Εοϋ εύλο- 
γίας καί τοϋ δονακίου τής Χολέρας.

’Εν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Π,ροείρίας Κυίερνήτεως Οίχισναιικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

α) Νόμος 2285/1952 3-^-2.

«Περί συστάσεως Κέντρων Βοήθειας Βρεφών καί άποκατα- 
στάσεως Λεπρών καί καταργήσεως τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύ
ματος Επαγγελματικής Προστασίας τοϋ Ααοϋ».

"Αρθρον 5. παράγραφ. 1

Τό διά τοϋ Ν. 1895/1944 συστχθέν ’Εθνικόν "Ιδρυμα 
’Επαγγελματικής Προστασίας τοϋ Ααοϋ, καταργεϊται δυ
νάμει τοϋ παρόντος Νόμου, ή δέ περιουσία αύτοϋ κινητή καί 
άκίνητος περιέρχεται εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον.

β) Ν.Δ. 2486/1953

«Περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τοϋ Ν. 2285/1952
«περί συστάσεως Κέντρων Βοήθειας Βρεφών κ.λ.π.».

"Αρθρον 1 παράγρ. 2

Ενός τών κτημάτων τοϋ καταργηθέντος 'Ιδρύματος ’Επαγ
γελματικής Προστασίας τοϋ Ααοϋ καθοριζομένου διά κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών Κοινών. Προνοίας καί Οικονομι
κών μεταβιβάζεται ή χρήσις εις τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα «Ο 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» καθ’ όλον τον χρόνον τής λει
τουργίας αύτοϋ.

γ) Β. Δ/γμα άπό 6-10/4.11.1954

«Περί άναλήψεως ύπό τοϋ Δημοσίου τής Διαχειρίσεως καί 
έκκαθαρίσεως τής περιουσίας τοϋ καταργηθέντος Έθνικοϋ 
'Ιδρύματος Επαγγελματικής Προστασίας τοϋ Λαοϋ κλπ».

Αρθρον 1 παράγρ. 1

Έκ τών δυνάμει τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 2285/1952 περιελ- 
θόντων εις τό Ελληνικόν Δημόσιον περιουσιακών στοιχείων 
τοϋ καταργηθέντος Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Επαγγελματικής 
Προστασίας τοϋ Λαοϋ, μεταβιβάζεται κατά χρήσιν τμήμα 
αυτών εις τό Εθνικόν Ίδρυμα «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
καθ’ όλον τον χρόνον τής λειτουργίας αύτοϋ.

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Δ.Σ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
« ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ » :

Τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 
«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» διά τής ύπ’ άριθμ. 4259/76/ 
21.3.1974 άποφάσεώς του συναινεΐ διά την παραχώρησιν τμή
ματος τής μεταβιβασθείσης κατά χρήσιν είς τό Εθνικόν 
Ίδρυμα έκτάσεως είς τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών.

3. Συνημμένον σχετικόν διάγραμμα.

Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1975 ·

'Ο ’Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Δ. ΣΑΡΦΑΤΗΣ


