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Λ ΛΈΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ"κα ίδρυση νομικού προσώπου
Λιωτκιού δικαίου με την επωνυμία ΏΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙ
ΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ“

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου αποτελείται από δύο
Κεφάλαιο (Α' και Β). Το πρώτο κεφάλαιο προβλέπει την
κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
'ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΩΝΑΣΗΣ’
και περιλαμβάνει δύο άρθρα, το δε δεύτερο κεφάλαιο προ
βλέπει την Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία ΏΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ'
και περιλαμβάνει δέκα επτά άρθρα Συγκεκριμένα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
κύρωση συμβάσεων
Με την με αριθμό 6476/4.10.1986 υποσχετική σύμβαση
δωρεάς, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφε
λούς Ιδρύματος ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ' η οποία κυ
ρώθηκε με το ν.1675/1986 (ΦΕΚ 208/Α/1986) και με τους
όρους και συμφωνίες, που αναγράφονται στην υποσχετική
αυτή σύμβαση:
Το μεν 'ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑ
ΣΗΣ' ανέλαβε την υποχρέωση:
να εκτελέσει το έργο της εκπόνησης της μελέτης και
κατασκευής και του εξοπλισμού του ΏΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ', όπως λεπτομερέστερα τούτο
πεοιγράφεται στην πιο πάνω υποσχετική σύμβαση, και
νο δωρήσει κα μεταβιβάσει προς το Δημόσιο το καρδιο
χειρουργικό αυτό κέντρο με όλες τις εγκαταστάσεις κα
τον παντοειδή εξοπλισμό του σε πλήρη λειτουργία,
το δε Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να
αποδεχθεί τη δωρεά αυτήν, κα ειδικότερα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της άνω υποσχετικής
σύμβασης ορίστηκε ότι η ουσιαστική περαίωση του καρδιο
χειρουργικού κέντρου μέχρι πλήρους λειτουργίας θα γινόταν
μέσα σε σαράντα πέντε (45) μήνες από τη χρονολογία της
δια νόμου κύρωσης της σύμβασης (ν. 208/31.12.1986).
Επειδή όμως η ουσιαστική περαίωση του έργου δεν
κατέστη δυνατή εντός του συμβατικού χρόνου των 45 μηνών
από την κύρωση της υποσχετικής σύμβασης για λόγους
ανεξαρτήτους της θέλησης των συμβαλλόμενων μερών,
γιαυτό το Ελληνικό Δημόσιο και το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ υπέγραψαν την με αριθμό 3470/
27.3.1991 "πράξη τροποποίησης υποσχετικής σύμβασης δωρεάς' της συμβολαιογράφου Πειραιά Νυμφοδώρας Παπαδοπούλου - Παρασκευοπούλου. με την οποία παρέτειναν
το χρόνο παράδοσης προς λειτουργία του κέντρου μέχρι
31 Δεκεμβρίου 1991 (Κεφάλαιο Α άρθρο 1), τροποποιώντας
σχετικά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της υποσχετικής
σύμβασης.
Με την παράγραφο δέλτα (δ) του άρθρου 2 της ως άνω
υποσχετικής σύμβασης προεβλέπετο η λειτουργία του ΏΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ' ως ν.π.δ.δ.
στα πλαίσια των ν. 1397/83 και 1579/85 περί 'Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)'.
Επειδή μετά την ισχύ των ν. 1397/1983 και 1579/1985
περί Ε.Σ.Υ. και την υποχρεωτική λειτουργία όλων των

νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας ως ν.π.δ.δ. αφενός
διογκώθηκε έτι περαιτέρω ο δημόσιος τομέας με τα γνωστά
αποτελέσματα αφετέρου αυξήθηκε σημαντικά η κρατική
παρέμβαση και κυβερνητική ανάμειξη στο χώρο διοίκησης
και λειτουργίας των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να αυ
ξηθούν τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα αυτών,
να δυσχερανθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να
μετατραπούν από ευέλικτους οργανισμούς παροχής υπη
ρεσιών υγείας σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς ταλαιπω
ρίας θεραπευτών και νοσηλευομένων, γι' αυτό το Ελληνικό
Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών
και τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλσεων και το κοινωφελές ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΩΝΑΣΗΣ
υπέγραψαν την με αριθμό 3583/11.7.1991 ‘πράξη τροπο
ποίησης υποσχετικής σύμβασης δωρεάς" της ίδιας ως άνω
συμβολαιογράφου με την οποία κατήργησαν την παράγραφο
δ' του άρθρου 2 της υποσχετικής σύμβασης, που προέβλεπε
την ένταξη του ΏΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕ
ΝΤΡΟΥ' στο σύστημα λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. (Κεφάλαιο Α'
άρθρο 2) με το σκοπό όπως η πολιτεία χωρίς νομοθετικές
δεσμεύσεις επιλέξει την πιο πρόσφορη, ευέλικτη αποτελε
σματική και συμφέρουσα για το κοινωνικό σύνολο νομική
μορφή διοίκησης τούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
Για να μπορέσει το ΏΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ’ να συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στον τομέα
των καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών παθήσεων όσο
και στον τομέα της έρευνας, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη σύμφωνη γνώμη του
δωρητή κοινωφελούς ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑ
ΣΗΣ' έκριναν ότι το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λει
τουργίας τούτου πρέπει να είναι εκείνο του ν.π.ι.δ. διότι:
Όσον αφορά την πολτική βούληση
Η λειτουργία του ΏΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ' ως ν.π.εδ. δεν θα ενισχύσει μόνο με τη σωστή
διοίκηση τη φήμη τούτου και τη φήμη της Ελληνικής Ιατρικής
Επιστήμης, αλλά και θα συμβολίζει την πολτική βούληση
για αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας και έρευνας
στη Δημόσια Υγεία και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.
Όσον αφορά την οργάνωση
Επιτρέπει να οργανωθεί με βάση την αρχή του άριστουσυνδυασμού των συντελεστών παραγωγής - προσφοράς
υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε νς επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατό 'αποτέλεσμα- με μικρότερο δυνατό κόστος.
Όσον αφορά τη Διοίκηση
Οδηγεί σε απλούστερη αλλά κα ταχύτερη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευελιξία
και δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες
- καταστάσεις.
Όσον αφορά τη λειτουργία
Η ορθολογική οργάνωση και η αποτελεσματική διοίκηση
του κέντρου θο επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό, την
ποιότητα της παρεχομένης περίθαλψης, αφού οι συνθήκες
λειτουργίας - εργασίας, οι προϋποθέσεις επιλογής κα
πρόσληψης στελεχών, καθώς και ο τρόπος που το προ
σωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό) ασκεί το έργο
του, μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς, έτσι ώστε «σ
γίνονται άμεσα κάθε φορά που χρειάζεται α απαραίτητες
διορθωτικές παρεμβάσεις.
Επί μέρους διατάξεις
Με το άρθρο 3 προβλέπεται η ίδρυση ν.π.ι.δ. που υπο
χρεωτικά σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή και το
σχετικό όρο της υποσχετικής σύμβασης δωρεάς θα φέρει
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την οvopCOiG "Ω.’.ΆΣΣίΩ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"
και που για την αρτιότερη *α. αποτελεσματικότερη διεξαγωγή
των υπηρεσιών κα; δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί
ι.α. ο ανακόλουθα την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των
κοινωνικών αναγκών 6α απολαύει οικονομικής και διοικητικής
αυτοτέλειας, και Βα λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικές
οικονομίας. Το καρδιοχειρουργικό κέντρο, που σΐΑίπληοωυατικά μόνο θα διό πέτα, από τον κυρωτικό ν. 1675/1986
εινα κοινωφελές. Τελεί υπό την εποπτεία του κρότους,
αοκουμένη από τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινω
νικών Ασφαλιοεω.. c οποίος κατά το άρθρο 6 διορίζει τη
I οίκηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 8, εγκρίνει τον
προϋπολογισμέ κα απολογισμό και ασκεί οικονομικό και
διαχειριστικό έ-λεγχο οποτεδήποτε ήθελε.
Το άρθρο 4 καθορίζει τους σκοπούς του κέντρου τόσο
στην παροχή υπηρεσιών νοσηλείας όσο και στον τομέα της
ιαρδιύ'.σνίας *:αι καρδιυχεφιουργικής καθώς και στη συλλογή
κα αξιοποίηση επ.στημονικω» πληροφοριών μέοω των με
θόδων της πληροφορικής από τη διασύνδεση αυτού με
αντίστοιχες τράπεζες πληροφοριών του εσωτερικού ή ε
ξωτερικού. Επίσης δε την πραγματοποίηση ερευνών και την
εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της καρ
διολογίας και καρδιοχειρουργικής γιο λογαριασμό του ίδιου
ή και τρίτων με ανάθεση όαυτό, είτε αυτοτελώς είτε σε
συνεργασία με άλλους συγγενείς από πλευράς δραστηριό
τητας φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το άρθρο 5 ανοφέρεται στους πόρους κα στις πηγές
άντλησης αυτών. Βέβαια, επειδή το καρδιοχειρουργικό κέ
ντρο έχει κοινωφελή χαρακτήρα η επιχορήγηση του κρότους
όποτε χρειασθει δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί.
Το άρθρο 7 προβλέπει τα όργανα διοίκησης του κέντρου
που είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
και ο Γενικός Διευθυντής, τα δε άρθρα 8,9 και 10 προβλέπουν
τον τρόπο διορισμού και ανάκλησης το χρόνο θητείας αυτών
τα προσόντα κα το ασυμβίβαστο καθώς και οι αρμοδιότητες
ενός έκαστου κα συγκεκριμένα:
Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης (άρθρο 10).
Χαράσσει τη γενικό πο.'ετ-χη επιστημονικής δραστηριότητας
του κέντρου, καταρτίζει κα: αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα
δράσης, εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών προ
γραμμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό κα απολογισμό
κα αποφασίζει γιο τον τροπρ διαχείρισης των πόσης φύσεως
εσόδων και εξόδων κα των περιουσ.ακών στοιχείων του
κέντρου.
Το Δ.Σ. είναι επτοΐ-ελος κα ο χρόνος θητείας του τρίο
οτη. Αιορίζοντα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό
νοιας κα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στα επτά μέλη καταλέγοντα ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς κα ένα μέλος
που διορίζεται πάντοτε από το κοινωφελές ίδρυμα "ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (άρθρο 8) σύμφωνο με τους όρους
της υποσχετικής σύμβασης δωρεάς κα θο επιλέγονται
σύμφωνα με τη βούληση του δωρητή κα τη σύμβαση δωρεάς,
από πρόσωπα που έχουν διοκριθεί στην επιστημονική ή
οικονομική ζωη του τοπου η τη δημόσια διοίκηση υποσχόμενα
έτσ. ως εκ της ιδιότητάς των την εύρρυθμη, χρηστή κα
ανεπηρέαστη διοίκηση.
Ω Γφα*.ώρος του α.Σ. ιαοθρο 11) συγκαλεί σε συνεδριάσεις
το Δ.Σ. τακτικά δυο φεοές το μήνα. Διευθύνει τις συνε
δριάσεις κα εκπροσωπεί τ^ κέντρο δικαστικό κα εξώδικα
σ~ς ποτά τι··»' τοίτων σχέσεις. Συγκροτεί ουάδας εργασίας,
προσλαμβάνει (με σύμβαση εργασίας. εντολής ή έργου) και
απολύει το ιατρικό προσωπικό μετά απά προηγούμενη α
πόφαση του Δ.Σ.
Ο Γ ενικός Διευθυντής (άρθρο 12) είναι το εκτελεστικό
όργανο 'επ’ σποφασεω·- τευ Δ.Σ. Προσλαμβάνετε, με σύμ
βαση ορισμένοι χρρ.ε:· για τέσσερα ;_ονιο με απόβαση
του Δ.Σ. για μεγαλύτερη ανεξαρτηαιε από την κεντρική

εξουσία. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του
Δ.Σ. των νόμων κα κανονισμών κα λαμβάνει τα απαρατητα
μέτρα για την καλή λειτουργία του κέντρου.
Με εξαίρεση το ιατρικό, προσλαμβάνει κα απολύει το
πόσης φυσεως λοιπσ προσωπικό μετά από απόφαση του
Δ.Σ. κα ασκεί επ' αυτού πειθαρχική εξουσία "Εχει την
εποπτεία κα τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων
που ήθελε αναπτύξει το κέντρο για την εξυπηρέτηση του
προσωπικού κα επισκεπτών και παρίστατα στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.
Με το άρθρο 13 προβλέπετα ότι ο αριθμός, ειδικότητες
κα οι κατηγορίες, του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζοντα με αποφάσεις του Δ.Σ. Η πρόσληψη κα απόλυση
όλου του προσωπικού του κέντρου, το είδος της σύμβασης
(εξηρτημένης εργασίας, εντολής ή έργου) η χοονική διάρ
κεια, (ωρισμένου ή αόριστου χρόνου) οι αποδοχές, το
καθήκοντα, υποχρεώσεις κα δικαιώματα, γίνεται με απο
φάσεις του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου ή γενικού
διευθυντού (άρθρα 11 κα 12), οι δε συμβάσεις υπογράφονται
από τους προσλαμβανόμενους κα τον πρόεδρο ή Γενικό
Διευθυντή κατά περίπτωση, (άοθρο 11 κα 12).
Το "ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" λόγω του
κοινωφελούς του χαρακτήρα θα απολαύει όλων των ευερ
γετημάτων που ισχύουν εκαστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά
ιδρύματα (άρθρο 14). Με αποφάσεις δε του Δ.Σ. θο ρυθ
μιστούν ειδικότερα θέματο δημιουργίας, διόρθωσης κα τρό
που λειτουργίας των διαφόρων ιατρικών, διοικητικών και
λοιπών υπηρεσιών (άρθρο 15) όπως με αποφάσεις του Δ.Σ.
που θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
κα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 16) θα καθορίζεται η
διαδικασία προβολής κα δημοσιότητας των επιστημονικών
δραστηριοτήτων του κέντρου.
Εινα απολύτως βέβαιο ο τι η ρύθμιση που προβλέπει το
σχέδιο νόμου για τη λειτουργία του "ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" ως ν.πχδ. και οι διατάξεις που
περιλαμβάνει θα βοηθήσουν το κέντρο να πετύχε του
οκοπού του στο χώρο της Δημόσιας Υγείας κα κυρίως
στον ευαίσθητο κα δύσκολο τομέα της καρδιολογίας και
καρδιοχειρουργικής.
Αθήνο 29 Οκτωβρίου 1991
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σωτήρης Κούβελας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Παλαοκραοσάς

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γεώργιος Σούρλας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 66 της 10 Οκτωβρίου 1991, ώρα 6.00
μ-μ·
Συνεδρίασε το τμήμα Α της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπήο κα. παρευρέθηκαν ο: Α. Τσούτσος, Επίταιος Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικράτειας, X.
οατούοος και Γ.. ώλώοος σύμβουλο, επικράτειας, Α. ΚομιοοποοΛος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Α. Ανδρεουλάκος, εισαγγελέας εφετών, Κ. Αυςιπερόπουλος κα Α.
Κοτσίφας, πρόεδροι εφετών, X. Γεωργακόπουλος, εφετης
(εισηγητής), Κ. Σταυρον-αννόπουλος, δικηγόρος κα. Γ. Μα
γουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου κα επεξερ-
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νάαττικέ νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο "Κύρωση σύμβασης μεταξύ
-cu Ε-λπνικού Δημοσίου και το·) 'δούυατος "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
i'^ovma ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΩΝΑΣΗΣ" και ίδουση Νομικού
Π'Όσ(·'!ηο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΏΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ".
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παοευοεθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργού Α. ΧαοαλαμπάκηςΗ Επιτοοπη, αφού όκουσε και την προφορική ανάπτυξη
των απόιΐιεων του εισηγητή X. Γεωργακόπουλου, ύστερα
από συζήτηση, διετύπωσε τις κατωτέρω παοατηρήσεις, α
ναδιατύπωσε εξολοκλήρου το σχέδιο νόμου και το διαμόρ
φωσε ως κατωτέοω:
Παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 3 παο. 3, σχετικά με την προβλεπόμενη
υπαγωγή του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στις
διατάξεις του α.ν. 2039/1939, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η
υπαγωγή αυτή συνεπάγεται σωρεία δεσμεύσεων που δεν
συνάδουν με το σκοπό του νόμου και συνιστά την επανε
ξέταση του θέματος.
2. Στο άρθρο 8, παρ.1, σχετικά με την προβλεπόμενη
γνώμη του Ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" για το
διορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουρ
γικού Κέντρου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η γνώμη αυτή
είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει προβλήματα αν συμβεί
να είναι αρνητική, οπότε δεν θα μπορεί να διορισθεί Δ.Σ.
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
3. Ότι η παοάγραφος 2 του άρθρου 6 που προβλέπει ότι
το μέλη της διοίκησης υπέχουν τις ευθύνες, αστικές και
ποινικές, των δημοσίων υπολόγων θα δημιουργήσει προ
βλήματα στη λειτουργία του Κέντρου, που λειτουργεί κατα
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και κρίνει ότι σκόπιμο
είναι να αντικατασταθεί με την έξης διάταξη". Κάθε χρόνο
νινετο; έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου
του προηγούμενου χρόνου από δύο ορκωτούς λογιστές,
που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών μετά από
αίτηση του Κέντρου. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου
κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό σε ενα μπνα από
την υποβολή της στο Κέντρο, ο Υπουργός δύνατοι οπο
τεδήποτε vc διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχεί
ρισης του Κέντρου. C; όαπανες ελέγχου βοουνουν το
Κέντρο
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
"Κύρωση συμβάσεων ρεταΕύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ιδούματος ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.
ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία ”ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕ
ΝΤΡΟ".

Κεφάλαιο A
Κύρωση συμβάσεων
Αρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπεγροφη
την 27η Μαρτίου 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του ιδούματος "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.
ΩΝΑΣΗΣ", η οποία έχει ως εξής:
Αριθμός 3470

"Αρθρο 2
Κυρώνεται κοι έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπεγράφη
την 11η Ιουλίου 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ιδρύματος "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.
ΩΝΑΣΗΣ", η οποία έχει ως εξής:
Αριθμός 35S3
Πράξη τροποποίησης υποσχετικής
σύμβασης δωρεάς
Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουλίου του χίλια εννιακόσια
ενενήντα ένα (1991), ημέρα Πέμπτη στο Υπουργείο Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που βρίσκεται στην
οδό Αριστοτέλους, αριθμός 17. όπου με κάλεσαν για σύνταξη
και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκαν σεμένα τη
Συμβολαιογράφο Πειραιά κοι κάτοικο Παλ. ώυχικού ΝΥΜ
ΦΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, με
έδρα τον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 72 (7ος
όροφος - γραφείο 17-18), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο,
1) το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμα εκπροσωπούμενο για την
υπογραφή της παρούσας πράξης από: Α) τον Υπουργό
Υγείας, Πρόνοιας κα; Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γεώργιο
Σούρλα του Ιωάννου και της Σοφίας, Ιατρό, κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Βύρωνος, αριθμ. 3 (Α.Δ,Τ. Λ738043/10-1-193C του Τ.Α. Βόλου) και Β) τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Ιωάννη Παλαιοκρασσά του Δημητρίου και
της Νομικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων,
αοιθμ. 77 (Α.Δ.Τ. Α-084031/1 -10-1960 του Επορ. Ασφ.
Αθηνών και 2) το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ, ΩΝΑΣΗΣ"
(ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOYNDATION)
που εδρεύει στο Βαντούτς (VADUZ) του Λιχτενστάιν
(LIECHTENSTEIN) kci έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα
με τους νόμους του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, όπως
αυτό προκύπτει από το γραμμένο στη Γερμανική γλώσσα
καταστατικό που είναι καταχωρημένο με αριθμό Η. 464/30
στο Μητρώο Εταιρειών του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν
στις 12-12-1975 και το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα στις
22-9-1986 και μεταφράστηκε επίσημα στην Ελληνική γλώσ
σα, τα οποία, καταστατικό και μετάφραση προσαρτώνται
στο με αριθμό 3460/19-3-1991 πληρεξούσιό μου και εκ
προσωπείται νόμιμα γιο την υπογραφή της παρούσας από
τους κ. α) Απόστολο Ζαμπέλλο του Γεωργίου και της
Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παλ. ώυχικού, οδός
Κοκκώνη. αριθυ. 14 (Α.Δ.Τ. Η-644078/1964 του Ζ'Παο. Αοφ.
Αθηνών) κα: β) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αναστασίου και
της Αικατερίνης. Δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνο, κάτοικο,
Παλ. ώυχικου. οδός Σταδίου αριθμ. 9. (Α.Δ.Τ. Α-033345/1961
του Γ. Παο. Αοφ. Αθηνών), με εντολή και πληρεξουσιότητα
που τους δόθηκε με αριθμό 3460/19-3-1991 πληρεξούσιό
μου και ζήτησαν τη σύντοξη της πράξης αυτής με την
οποίο συμφωνούν, συνομολογούν κα συναποδέχονται τα
ακόλουθα:
Με τη με αριθμ. 6476/4-10-1986 υποσχετική σύμβαση
δωρεάς, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, της Συμβολαιο
γράφου Πειραιά Καλλιόπης Πετροχείλου-Παρσέλια, η οποία
κυρώθηκε με το ν 1675/1986 που δημοσιεύτηκε στο με
αριθμό ©ΕΚ 2C8/31-12-1386 (Τεύχος Πρώτο) και με τους
όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στην υποσχετική
αυτή ούυβαση:
το μεν ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ
ανέλαβε την υποχρέωση:
α) να εκτελέσει το έργο της εκπόνησης της μελέτης,
της κατασκευής και του εξοπλισμού του ΩΝΑΣΕΙΟΥ καρδιοχειοουογικού Κέντρου, όπως λεπτομερέστατα τούτο περιγραφεται στην πιο πάνω υποσχετική σύμβαση και
β) να δωοήσει και μεταβιβάσει προς το Δημόσιο το

