
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-Στο Xys'V, νόμου u κύρωση τη; σύμβασης νιχ την ανέγερση

του Πανεπιστημιακό ύ Νοσηλευτικού Συγκροτήματος
Ιωα/νίν ον και άλ/.ε: διατάξεις».

Π tan τη Btn/.ι'ι τωι· Ελ/.ψ·(ον

1. Μετά την ψήφιση του Ν. 1398/1983 με τον οποίο 
κυρώθηκαν οι συμβάσεις για την ανέγερση των Πανεπι
στημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρή
τη; και Πάτρας και ιδρύθηκε η Λημόσια Επιχείρηση Ανέ
γερση; Νοσηλευτικών Μονάδων, ο Υπουργό: Υγεία; και 
IIρόνοια: έδωσε στην ΛΕΠΛΝΟΜ την εντολή να διαπρα
γματευτεί την ανέγερση του αντίστοιχου συγκροτήματος των 
Ιωαννίνων για την ανύψωση της περίθαλψης του πληθυ
σμού της Ηπείρου και την πρακτική εκπαίδευση των 
φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

II ΔΕ'ΠΆΝ'ϋΜ κατέλήεε στην υπογραφή της’σχεΤικής 
σύμβασης με την Εταιρεία PHILIPP HOLZ.MANN A.G. 
που έχει αναλάβει την κατασκευή του Πανεπιστημιακού 
Νοσηλευτικού Συνκεοτήματος Η εακλείου Κοήτης και την 
HOSPITALIA INTERNATIONAL GMBH που μετέχει 
στην κοινοπραξία των εταιρειών που ανέλαβε την κατα
σκευή του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτή
ματος Πάτρας. II ομαλή εκτέλεση’της σχετικής σύμβασης 
προϋποθέτει την κύρωσή της με νόμο, ούστε να λειτουργήσει 
μέσα σε νομοθετικό πλαίσιο πολύ διαφορετικό από αυτό 
που ισχύει για να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση του 
νοσοκομείου μέσα σε 35 μήνες. Γι’αυτό είναι αναγκαία 
η έγκρισή της από τη Βουλή.

Το σημαντικό στην σύμβαση που υποβάλλεται προς 
κύρωση με το άρθρο πρώτο του νόμου είναι ότι καταρτίσθηκε 
μεταξύ των αναδόχων Εταιρειών και της νεοσύστατης 
ΔΕΠΑΝΟΜ, η οποία πέτυχε εργολ.αβικό αντάλλαγμα κατά 
εκατοντάδες εκατομμύρια χαμηλ.ώτερο από αυτό που είχε 
ζητήσει το 1S81 ο Σουηδικός Οίκος SWEDEVELOP 
HOSPITAL Α.Β., συναλλαγματικό μέρος του ανταλλά
γματος 43% περίπου έναντι 85% του σουηδικού Οίκου, 
πράγμα που σημαίνει ότι Θα γίνει μεγαλύτερη απορρόφηση 
ελληνικού δυναμικού και εγχωρίων προϊόντων, αυξημένο 
εμβαδόν, 100 πλήρη εξοπλισμένα κρεβάτια περισσότερα 
από την προσφορά των Σουηδών και μειωμένες φορολ.ο- 
γικές, δασμολογικές και λοιπές απαλλαγές απ’ ότι ζητούσε 
ο Σουηδικός Οίκος. ·

2. Με το δεύτερο άρθρο καθορίζεται ότι η δαπάνη ανέ
γερσης του νοσοκομείου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, ποσά που είχαν εγκριθεί για το Νοσοκομείο 
Ηρακλ.είου μεταφέρονται για χρησιμοποίηση στο Νοσο
κομείο Ιωαννίνων, ώστε να καλ.υφθεί μέρος των προ- 
καταβολ.ών και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας και 
Πρόνοιας να κυρώσει με αποφάσεις του όλα εκείνα τα 
ογκώδη έγγραφα που απαρτίζουν το οικαιοπρακτικό θεμέλιο,
της σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.— \

3. Με το τρίτο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα της αμοιβής 
και των εξόδων του Γερμανού πρχγματογνώμονκ που σαν 
μέλ.ος Ειδικής Επιτροπής είχε εκφέρει την γνώμη του για 
τον εξοπλισμό των Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Πάτρας, 
Ιωαννίνων και Ηρακλ.είου Κρήτης.' Η σχετική δαπάνη θα 
καταβληθεί από την ΔΕΠΑΝΟΜ.

Ζ Επίσης αυξάνεται από 25 σε 60 ο αριθμός των προσώπων 
που μπορεί να προσλ.άβει η ΔΕΠΑΝΟΜ χωρίς κανονισμό, 
δοθέντος ότι τούρα που προστίθεται και το νοσοκομείο 
Ιωαννίνων οι ανάγκες της σε προσωπικό αυξάνονται ση
μαντικά.
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rr4. Με το τέταρτο άρθρο ιδρύεται Κέντρο Πληροφορικής 
Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με σκοπό την 
ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (Π.Σ.Υ.) 
για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας. '

Η χρήση της Πληροφορικής και του Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή για τη βελτίωση και τον έλεγχο της λειτουρ- 
γίας των Συστημάτων Υγείας (Πληροφορική της Υγεία;) 
αποτελεί αναγνωρισμένη διεθνή πρακτική, εδώ και 15 
περίπου χρόνια. Όλες σχεδόν οι χώρες της Δυτ. Ευρώπης 
χρησιμοποιούν Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΙΙΣΥ) 
και κυρίως η Σουηδία, η Αγγλία και η Γαλλία, όπου το 
ΠΣΥ έχει φθάσει σε υψηλ.ό βαθμό εξέλιξης. Πιο πρόσφατα 
η Ιταλία από το 197S οπότε εισήγαγε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας έχει δημιουργήσει ειδική υπηρεσία Πληροφορική 
στο Υπουργείο Υγείας και έχει προχωρήσει σημαντικά στην 
ανάπτυξη του δικού της ΠΣΥ. II πρόσφατη εισαγωγή του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα παρέχει την 
απαραίτητη ορθολογική οργανωτική υποδομή για την ανά
πτυξη Πληροφοριακού Συστήματος που θα βοηθήσει ου
σιαστικά το ΕΣΥ να πετύχει τους στόχους του.

Σύμφωνα με σχετική προμελέτη ειδικών στον τομέα 
της Πληροφορικής της Υγείας που έγινε μετά από. ανάθεση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, το ΠΣΥ' προβλέπει 
την καθιέρωση του θεσμού της Κάρτας Υ'γεία; και του 
ηλεκτρονικού Ιατρικού Ιστορικού. Υλοποίηση των παρα
πάνω θα έχει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα του ΕΣΥ' σε όλο 
το λαό επιτυγχάνοντας :
— Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και κατοχύ
ρωση του δικαιώματος τους για ισότιμη χρήση των Υ’πη- 
ρεσιών Υγείας.
— Βελτίωση της αποτελ.εσματικότητας του ιατρικού και 
νοσηλ.ευτικού προσωπικού.
— Άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση της διοίκησης σχε
τικά με τη λειτουργία και τις πραγματικές ανάγκες στο 
χώρο της υγείας. -··. · > . . · ί ; : ·. . ·

Για την αναλυτική μελέτη, σχεδιασμό, υλοποίηση και 
έλεγχό της λειτουργίας του ΠΣΥ απαιτείται η πρόσληψη 
εξειδικευμένου προσωπικού. Για το λ.όγο αυτό συνιστώνται 
δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων με αυξημένα τυπικά 
προσόντα καί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες θα πρέπει να. ,διακρίνονται 
για τις ιδιαίτερα υψηλές θεωρητικές και' πρακτικές τους 
γνώσεις, "έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
απαιτήσεις που παρουσιάζει η θεμελίωση ενός τόσο εξει- 
δικευμένου έργου. . ·
— Για να εξασφαλιστεί όμως η προσέλευση τέτοιων επι
στημόνων θα πρέπει τη Υπουργείο να έχει την ευχέρεια να 
παρέχει αυξημένες αποδοχές (όπου τούτο κρίνεται απα
ραίτητο) κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με τον 
περιορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών που προβλέπει 
το άρθρο 33 του Ν. 1326/83. ·? ·. τ.·- *

Για τις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου θα απαιτηθεί 
η διάθεση κονδυλ.ίων από τον Προϋπολ,ογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων.

5. Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
25 (παρ. 4 περ. β') 37 (παρ. 1) και 27 του Ν. 1397/19S3 
δημιουργήθηκαν απορίες ως προς την έναρξη ισχύος τους 
και την δυνατότητα προσλ.ήψεως με τις διατάξεις και σχέσεις 
που προϋπήρχαν στο μεταβατικό στάδιο υλ.οποίησης του 
θεσμού του νέου κλ.άδου γιατρών ΕΣΥ και επειδή το πνεύμα 
του Νομοθέτη ήταν οπωσδήποτε η διασφάλιση της ομαλής 
μετάπτωσης από το παλ.αιό στο νέο καθεστώς, δίδεται με 
τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου πέμπτου αυθεντική 
ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέραμε.

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου έχει ως 
σκοπό την ευχέρεια παραμονής των γιατρών στους οργα
νισμούς, Ιδρύματα και Υπηρεσίες του -Δήμοτίου Τομέα 
που είτε δεν περιλαμβάνονται άμεσα στο Εθνικό Σύστημα 
Υ’γείας (π.χ. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) είτε δεν περι
λαμβάνονται καθόλ.ού σ’ αυτό (π.χ. Ιδρύματα Κοινωνικής 
Προνοίας και τα οποία τελ,ευταία θα αποτελόσουν 'αντικεί
μενο ιδιαίτερης νομοθετικής ρύθμισης και συνακόλουθα



ποβλέπει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργία: των 
ίο πάνω Οργανισμών κλπ. μέχρι της εφαρμογής γι’ αυτά 
ων διατάξεων περί ΕΣΥ, ή της νομοθετικής ρύθμισης 
ε τις πιο πάνω διακρίσεις.

Τ’ · ♦ -
Α-άήνα. 2 Δεκεμβρίου 1983

· οι τποτργογ

... Προεδρίας Τγείας καί Πρόνοιας
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Εθνικής Οικονομίας Δημοσίων^ Έργων
ΈΡΑΣ. ΛΡΣΕΝΗΣ ΑΠ.-ΑΘ. ΊΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
’Ονικής Παιδείας και Θρησκ. - ■ ~ Οικονομικών
ΟΙΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Χωροταξίας Οικ. και Περιβάλλοντος Κοιν^Ασφαλίσεων
ίΧΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

I

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ? -· Δ
ίήρωση της Σύμβασης για την ΑνέγερσηυΤ^υ Πανεπιστη
μιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων. και άλλες 
.ατάξειςά w

.·. 'Αρθρο πρώτο.“τ·':_ *. ...
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η παρακάτω σύμβαση για 
ην ανέγερση Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτή
ματος στα Ιωάννινα : . . ·_. ' . . ,··

' Σύμβαση για την ανέγερση του
.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

. : ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ια την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού 

·' r Συγκροτήματος Ιωαννίνων.
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 1983 αφενός η 

.ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΈΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥ
ΤΙΚΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΌΜ) που εκπροσωπείται 
ομιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ναράλαμπο Νικολάου, αφετέρου οι 1) Philipp Holzmann
l.G. που εδρεύει στην Φραγκφούρτη Δ. Γερμανίας και 
κπροσωπείται νόμιμα από τον GuntherWaas και 2 ) Hospi- 
alia International GmbH που εδρεύει στη Φραγκφούρτη 
ι. Γερμανίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Peter 
■ermnnn, συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχό- 
αστε τα εξής :

Άρθρο 1.
Ορισμοί.

1. Οι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση 
/ουν το εξής περιεχόμενο :

«Εργοδότης» : η ΔΕΠΑΝΟΜ
«Εργολάβος» : οι εταιρείες που υπογράφουν τη σύμβαση 

αν ανάδοχοι του έργου καθώς και κάθε τρίτος που θα 
υνεργαστεί μαζί τους υπό μορφή κοινοπραξίας για την 
κτέλεση του έργου.
«Έργο» : η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και εξο- 

λισμού καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του 
Ιανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων.
«Σύμβαση» : η σύμβαση αυτή, τα παραρτήματά της και 

α έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτήν. ’
«Μελέτη» : η προκαταρκτική μελέτη, η προμελέτη, η 

ριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής του όλου νοση

λευτικού συγκροτήματος η αυτοτελών κτιρίων και του 
περιβάλλοντος χώρου. -

«Εργοτάξιο» : οποιοσδήποτε π;·.·. οπού../.τότε χώρος σ-.·.ν 
ή υπό τον οποίο ή επί του οποί υ Οα ε'τ;'.εσ9-ι :ί έργο.

«Μηχανικός» : το πρόσωπο ή η κοινοπραξία που 0’ ο α- 
λάβει την επίβλεψη του έργου.

«Έργα» : τόσο τα μόνιμα (μό- ιμες κατασκευές) όσο ι: ·. 
τα προσωρινά έργα (προσωρινές κατασκευές ιιπαρηίτη ε 
για την εκτέλεση του έργου).
: «Κατασκευαστικά μηχανήματα» : κάθε συσκευή, μηχά
νημα και αντικείμενο γενικά που ε: ·«ι <ι: .αραί.ητυ η χ:-ή · 
σιμό για την εκτέλεση και /ή συντήρηση του έργιυ. Δεν 
περιλαμβάνονται υλικά ή άλλα αντί/.ειμ.-να που θα ενσ :·υμα - 
σωθούν · στα-μόνιμα έργα. -*—·—■

«Εγκεκριμένος»: α τοδε ιτός γραπτώς, εκ.-ύ; αν συν.:· 
γεται το αντίθετο.

2. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό αριθμό περι
λαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίσ_ροφα κατά τα 
συμφραζόμενα.

■ ·.- Άρθρο 2.- „ —·
Ανάθεση και όροι εκτέλεσης του έργου.

1. Ο εργοδότης αναθέτει στον εργολάβο και ο εργολάβος 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου μ: γνώμονα την επί
τευξη των καλλίτερων και οικονομικότερων λύσεων από 
άποψη λειτουργικότητας του νοσηλευτικού συγκροτήματος 
και σύμφωνα με : ........................

α. τους όρους της σύμβασης
: β. το κτιριολογικό πρόγραμμα (Summary of Accomo
dation, ) τόμος 6. . -

γ. Τις συνημμένες εκθέσεις για τις τακτικές λειτουργίες 
των παρακάτω τμημάτων του νοσοκομείου :

(1) Μαγειρείων και διακίνησης φαγητών (σύστημα θερ
μοτραπεζών σε συνδυασμό με τα οφίς των ορόφων).

(2) Πλυντηρίων
(3) Αποστείρωσης
(4) Συστημάτων αποκόμισης ακαθάρτων
(5) Εισόδου, πληροφόρησης και συστήματος εισαγωγής 

ασθενών
(6) Τμήματος Λοιμωδών
(7) Χειρουργείων
(8) Μαιευτηρίου
(9) Πυρηνικής Ιατρικής
(10) Συστήματος προσέλευσης και εξυπηρέτησης προ

σωπικού
(11) Μονάδας ακτινοθεραπείας
(12) Εργαστηρίων (διαγνωστικών και θεραπευτικών)
(13) Εξωτερικών Ιατρείων
(14) Πρώτων βοηθειών
(15) Συστημάτων μεταφορών
(16) Τμημάτων εντατικής θεραπείας
Με βάση τις εκθέσεις αυτές ο εργολάβος θα υποβάλει προς 

έγκριση πριν από την υποβολή της προμελέτης, μέσα σε 
τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, 
πλήρεις μελέτες για το λειτουργικό σχεδίασμά του νοσοκο
μείου και για τις επί μέρους τακτικές λειτουργίες όλων 
των τμημάτων του νοσοκομείου με τις οποίες θα εγγυάται 
το OPTIMUM της οικονομικής λειτουργίας του νοσηλευτι
κού συγκροτήματος. Ot μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς εκθέσεις (τρόπος λειτουργίας, κατάλογοι μη
χανημάτων, συσχετισμός τους κλπ.) και διαγράμματα των 
αντίστοιχων λειτουργιών, με βάση τις οποίες η Διοίκηση 
του νοσοκομείου θα είναι σε θέση να οργανώσει κατ’ τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του νοσοκομείου. 
Τα λειτουργικά διαγράμματα (schematic drawings) θα 
υποβληθούν από τον εργολάβο οπωσδήποτε πριν από την 
υποβολή των αντίστοιχων προμελετών.


