ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έτί σχεδίου Νόμον ΐ' Π-;:: κυρώσεως -συμβάσεως μεταξύ τον
Έλ.λ.ηνικού Δημοσίου καί τον Εννι'/.ον Κατοίιστριακού
Π χ.ετιστημίου Ανηνών».
Πς<·: τέμ .?ov‘r;·· τώ/ν ΈΧΙήνω*

1. Ή οικοτεδική εκτασις έφ’ ής εύρίσκονται αί κτι,ρια-καί
έγκαταστάσεις τον Γενικού Νοσοκομείου Ανηνών «Βασιλεύς
Παύλ.ος» ανήκει εις την κυριότητα τον Έ3νικού Κατοδιστριακού Π ανετιστημίου Ανηνών.
Ή εκτασις αντη μετά τον έτ' -ΰτής Πτ^ετ’.ττημ'.αν.ον Πε
ρίπτερον ταρε'/ωρή·3η εις τό Ελληνικόν Δημόσιον τό έτος
1934 διά συμβάσεως εικοσαετούς διαςκείας άνχ/εω-3είσης διά
υ.!χ/ είσέτι εικοσαετίαν κατά τό έτος 1953.
2. Προς έκτλήρωτιν τών σκοτών του εις τάς διατάξεις τον
Ν.Δ. 2592/1953 ύταγομένον Γενικόν Νοσοκομείου ’Α-3ηνών
«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» έν όδει υάλ,ιστα τον γεγονότος
κα-3’ S τό Ελληνικόν Δημόσιον έχει διαλύσει σημαντικάς τιστώσεις it’ έτεκτάσει ς, διαρρυθμίσεις καί βελτιώσεις τού κτι
ρίου ταρίσταται άνάγκη ταρατάσεως τής '/ρήσεως ύτό τομ
Έλ.λ.ηνικού Δημοσίου τον έν λ.όγω Περιστέρου.
3. Διά τής ντο κύρωσιν συμίάσεως ταοατείνεται έτί δέκα
(10) είσέτί ετη ή χρήτις τον έν λ.όγω Περίστερου συνομολο
γούν τα: δέ έτσι τλ.έον τών ντο τών άρναών σν.’.όά>τεων κ:>
λορισλέντων, τά κάτω-3ι:
■ _ _ . ____
—α) "Οτι 5έν ίύναταινα με'.ω·5ή ό ά?ι·3μός τών λειτουργούντων έν αντώ Πχ/ετιστημιακών κλ.ινικών ώς καί τών κλ.ινών
αυτών έτ’ ώφελ.εία τών Κρατικών Κλινικών.
Ή ϊ:ά κοινής άτοφάσεως τών Ύτονργών ’Εθνικής Παι
δείας καί Κοινωνικών Ύ—ποεσιών. τή τροτάσει τον Πανετιστημίου αύξομείωσις τών Πανετιστημιακ.ών Κλ.ινικών ϊέν -3ά
άτοβαίνη εις βάρος τον συνολικού άρι-3μού τών τχυετιστημιακών Κλ.ινών, έν τεριττώσει δέ αύξήσεως τοΰ άρι·3μοϋ τών
κλ.ινών τον ιδρύματος -3ά αυξάνεται άναλ.όγως καί ό άριλμός
τών Πχ/ετιστημιακών Κλινών.
6) Παρέχεται ή ευχέρεια εις τους Δ/ντάς τών Πχ/ετιστημιακών κλινικών νά εισάγουν εις την κλ.ινικήν των έτείγοντα τεριστατικ-ά ή τοιαντα ταρουσιάζονται ειδικόν έτιστημονικόν ένδιαςέρον καί τούτο λόγφ τού έκταιδευτικοΰ χαρα
κτήρες τών κλ.ινικών τού Π χ/ετιστημίου.
Τα ούτως είσαγότ/.ενα χεοισταττ/.ά δεν δ λ ατνσαι νά σ.σ.λ.ύTToyr; ν.λ/νας τέραν τού 1 0% έκαστης κλ'νυκής καί
γ) Διατ!-3εται εις έκαστον τών καθηγητών εις Διοικη
τικός ντάλ.λ.ηλτ'ς. εις Γΐριατνιεατενς δ ά την διιεκτερισίωσιν τής
άλ.λ,ηλ.ογραφίας τής Κλ.ινικής.
Έν τή ·οόσια δεν είσάγεεαι κοινόν τι κα5’ 5σ:ν έκαστος
Καθηγητής Δ/ντής κλ.ινικής άτασχολ.εί καί σήμερον ένα Γραφεα δια το ως χ/<» έργον έκ τών ϋταλ.λ.ήλων τού ιδρύματος.
4. Οντως ένόντων ταρακαλ.ούμεν ότως τεριίάλ.ητε το ύτ’
δψεν σχέδιο·/ Νγι/:.υ διά της όμιετέρας έγκρίσεως.
Έν Ά·3ήναις τή 1 Νοεμβρίου 1975
Οί Ύτουργοϊ
. Ό έτί τών Οικονομικών
Ό έτί τών Κοιν. Ύτηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ' Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως συμίάσεως μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου
καί τού Έ3νικ.ού καί Κατοδιστριακού Π-χ/ετιστημίου ’Α
θηνών.
'Αρλρον 1.
Κνρούται καί έχει ισχύν νόμου ή άτό 7.8.1975 σύμβασις
μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τού Έ-3νικού καί Κατοδιστριακοΰ Π χ/ετιστημίου Ά-3ηνών, δι’ ής ταρατείνεται ή ταραχώρησις εις τό Έλ.λ.ηνικόν Δημόσιον τής χρήσεως τού Πε
ριστέρου εις τό ότοίον λ.ειτονργεί τό Γενικόν Νοσοκομείον Ά-5ηνών «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» καί ρυθμίζονται συναφή
·3έματα, ής τό κείμενον έχει ώς έτεται:

b -ϊα_4

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ άφ’ ενός τού Ελληνικού Δημοσίου, έκτροσωτουμ|^.
έν τροκειμένω ύτό τού Υτονργού Οικονομικών κ. Ε&Ύ
Δεβλέτογλου καί Κοινωνικών Ύτηρεσιών κ. Κων/νον
σαν-3οτούλ.ου καί άφ’ έτέρου τού Έ-3νικον καί Κατοδιστρι^
κσύ Πανιτ-σττιίου λ/.τρ:σώσουμε-ον ύτό τού Πρντάνεως
αυτού κ. Άνδρέον Φντράκη, ένεργούντος κατότιν τής άτόΐ
29.7.1975 άτοφάσεως τής Πανετιστημιακής Συγκλήτου
καί τής άτό 30.7.1975 άτοφάσεως τού Οικονομικού Συμ
βουλίου τού Π ανετιστημίου, συνεφωνή-3ησαν τά κάτω-λιΔιά τής άτό 20 Ίοσ/ίου 1934 καταρτισ-3είσης υετασύ τών
αύτών συμβαλλ.ομένων συμβάσεως. κυρωλείσης διά τού άτό
15 Μαιου 1935 Άν. Νόμου «σερί κυρώσεως συμβάσεως, με
ταξύ Έλλ,ηνικού Δημοσίου καί Έλνικού Κατοδιστριχ/.ού Πανετιστημίου Ά·3ηνών» είχε συμφωνη-3ή οτι τό ύτό τού Νόμου
5746 ίδρυ-Sev Λαϊκόν Νοσοκομείον Ά-3ηνών, τό λειτουρνοΰν
ήδη έν τω εις Γουδί Π ανετιστημιακώ Περιττέρω νά έξακολου-3ήση λειτουργούν έν αύτώ συμφώνως, τρός τάς διατάξεις
τού ιδρυτικού νόμου καί ύτό τούς έν τή συμβάσει ταύτη άναφερομένους όρους, έτί είκοσι (20) έτη άτό τής, διά νόμου
κυρώσεως ταύτης. Ή σύμβασις αΰτη, κατ’ έφαρμογήν τού τρώτου όρου τής άτό 20.6.1934 συμβάσεως. τα-’ετά3τ! έτί 20 ε·?·ά -ττ λ-ό 15 Μαιου 1955 συμβάσεως μεταξύ τών
ίΰτών συμόαιλύλ-ομένω·/. κυρω-3είσης διά τού άτό 13.7.1955
Β. Διατάγματος.
'Ηδη ληξάσης καί τής δευτέρας άτό 15.5.1955 συμβάσεως
τά χυτά συμβαλλόμενα μέρη, άνχγνωρίζοντα την άνάγκην τής
ταρατάσεως τής ώς άνω συμβάσεως τρός έκτλήρωσιν τού σκοτού τού Ιδρύματος, διετομένου ήδη ύτό τών διατάξεων τοΰ
Ν.Δ. 2592/1953, έν όψει μάλ.ιστα τού γεγονότος ότι τό Δη
μόσιον τροέβη μέχρι σήμερον εις την διά-3εσιν σημαντικών τοσών διά τροσ-3ήτκας, ιδιαρ.ρυ-ύμισεις, βελτιώσεις καί έχεκτάσεις, τρττεΐίναυσι τη·/ ώς x/ω —ύμβασιν εττί δότκα (10) έτη
άτό τής λήξεως αυτής καί ύτό τούς λοιτούς όρους τής άρ/tκής άτό 20.8.1934 συμβάσεως, ταραμενουσών, εννοείται, έν
λειτουργία τών μέχρι τ?ύδε υφισταμένων έν τοίς Νοσοκομείοις
Πανετιστημιακών Κλινικών. Περαιτέοω συνομολογούνται καί
τά έξής:
α) Ό άρι-3μος τών σήμερον υφισταμένων Πανετιστημιακών Κλ.ινικών καί διατι-3εμένων ταρ’ έκάστης τούτων κλ.ινών έτ’ ούδενί δύναται νά αειω-3ή εις όφελος τών κλινών τού
Ύτουργείου Κοινωνικών Ύτηρεσιών. Δύναται όμως διά κοι
νής (άτοφάσεως τών Ύτουργών Έ3νικής Παιδείας καί Κοι
νωνικών Ύτηρεσιών, έκδιδομένης μετά τρότασιν τού Πχ/ετιστημίου, νά αύξομειοΰται δ άρι-3μός τών Πανετιστημιακών
Κλ.ινικών, άνευ μειώσεως όμως τού άρι-3μοΰ τών διατι-3εμένων σήμερον, εις τάς Πχ^ετιστημιακάς κλ.ινικάς κλ.ινών.
Ωσαύτως έν τεριττώσει χύξήσεως τού συνολικού άρι·3μού
τών κλινών τού Νοσοκομείου, χύτά/ει άντιστοίχως καί κατά
τή-y ύφισταμένην σήμερον άναλογίχ^ καί ό άρι-3μός τών εις
τάς Πανετιστημιακάς Κλινικάς διατι-3εμένων κλ.ινών.
β) Ο! Διευ-3υνταί τών Πχ/ετιστημιακών Κλινικών δύνανται νά είσάγωσιν εις την κλινικήν των άσ-3ενείς ταρουσιάζχ/τας κατετείγαυσχ; ά άγκητν εισαγωγής ή καί κατ’ ήτ ολ.ενημένην χυτών κρίσιν ειδικόν έτιστημονικόν ένδιαφέρον. Ό
άρ:-3μός τών ούτως εΐσχτοταένω"> άσ·3ε'υών δεν δύναται έν τώ
συνόλ.ω του νά καλ.ύττη τέραν τού δέκα έτί τοίς έκατόν (10%)
τών κλινών τής ταρ’ αυτών διευ-3υνομένης Κλινικής τού Νο
σοκομείου καί
γ) Έκ τού Διοικητικού τροσωτικοΰ τού Νοσοκομείου έκα
στος τών Διευθυντών τών Πανετιστημιακών Κλινικών δικαι
ούται νά διατηρή ταρ’ χϋτώ ένα τούτου ώς Γραμματέα του.
Ή ταρούσα κυρω·3ήσεται νομο-3ετικώς.
Έν Ά-3ήναις τή 7 Αύγούστου 1975
Διά τό Ελληνικόν Δημόσιον
Ο! Ύτουργοϊ
Έτί τών Οικονομικών
Ό έτί τών Κοιν. Ύτηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ
Διά τό Έ-3νικόν Κατοδιστριακόν Π χ/ετιστήμιον
Ό Πρύτανις
ΑΝΔΡ. ΦΥΤΡΑΚΗΣ

