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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο της διερεύνησης των σκανδάλων στο χώρο
της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 ανατέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή
με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής η διερεύνηση όσων
συνέβησαν σε σχέση με το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» –
Κ.Ι.Ε.Ν., το οποίο λόγω της υπερχρέωσης του οδηγήθηκε σε κατάσχεση
και αναγκαστικό πλειστηριασμό από την εταιρία «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»
συμφερόντων της Τράπεζας Πειραιώς.

1) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Το Κοινωφελές Νοσηλευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» (ΚΙΕΝ) συνεστήθη με το άρθρο 49 ν.2082/1992 κατόπιν
πρωτοβουλίας του Ιδρυτή του (Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού), με τη
μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Είχε μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, λειτουργούσε

σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής

οικονομίας και απολάμβανε οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας
χωρίς να υπάγεται σε κρατικό έλεγχο, εκτός από τις περιπτώσεις του
άρθρου 4 του καταστατικού του, διεπόμενο από τον Ιδρυτικό του νόμο
και τον Αστικό Κώδικα. Κύριος σκοπός του, μεταξύ των άλλων, ήταν

«ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
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α)

Η

αποπεράτωση

του

υφιστάμενου

ημιτελούς

κτιριακού

συγκροτήματος, που ευρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων, δηλαδή
οικόπεδο επιφανείας 16.400 τετραγωνικών μέτρων, όπως απεικονίζεται
στο τοπογραφικό διάγραμμα έτους 1986. Το οικόπεδο αυτό περικλείεται,
από τις οδούς Αγίας Τριάδος επί μέτρων 62,50 αρμού διαστολής
(Μεταξύ πολυορόφου και ΝΕΕΣ) επί προσώπου μέτρων 155 και
Καλαμών επί προσώπου μέτρων 52. Εντός του οικοπέδου αυτού
υπάρχει ημιτελές πολυόροφο κτίριο (15 όροφοι) από μπετόν αρμέ, με
συνολική επιφάνεια ορόφων 29.010 τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω
ακίνητο αφιερούται, από τον ιδρυτή του, μετά του περιαλλοντος αυτού
χώρου, καθώς και ο εξοπλισμός και η από πάσης φύσεως οργάνωση
αυτού, ώστε να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει ως υψηλής στάθμης και
συγχρόνου τεχνολογίας Νοσηλευτικό Ιδρυμα. β) Η παροχή υπηρεσιών
υγείας, σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάπτυξη ειδικών τμημάτων και μονάδων υψηλής τεχνολογίας
(διαγνωστικών

Θεραπευτικών).

γ)

Κάθε

άλλη

δραστηριότητα

αποσκοπούσα στην προαγωγή της υγείας, της πρόνοιας και της ιατρικής
ή νοσηλευτικής εκπαίδευσης. δ) Η πραγματοποίηση ερευνών, ο
σχεδιασμός,

προγραμματισμός

και

η

εκτέλεση

ερευνητικών

προγραμμάτων στους τομείς της παραγράφου β` του άρθρου αυτού, για
λογαριασμό του ιδίου ή και τρίτων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με
άλλους συγγενείς, από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.

ε) Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων,

συνδιασκέψεων, συνεδρίων και συναντήσεων στους τομείς, που
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αναφέρονται παραπάνω, σε συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό. στ) Η δημιουργία και αξιοποίηση Τράπεζας
Επιστημονικών
υπολογιστών

Πληροφοριών,
και

η

με

διασύνδεσή

την
της

με

βοήθεια

ηλεκτρονικών

αντίστοιχες

Τράπεζες

Πληροφοριών του Εξωτερικού, με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας
και την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών.».

Αργότερα, κατά τα έτη 2006 και 2012 αντίστοιχα προστέθηκαν
στο σκοπό του ΚΙΕΝ άλλες δύο παράγραφοι «..ζ) Η σύμπραξη με
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων
στο χώρο της υγείας και την πραγματοποίηση ενεργειών συναφών με
τους καταστατικούς σκοπούς του Ιδρύματος (Η περ.ζ΄προστέθηκε με το
άρθρο 18 Ν.3454/2006,ΦΕΚ Α 75/7.4.2006)

«2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, το Κοινωφελές Ίδρυμα
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να:
α) Πωλεί, μισθώνει, προβαίνει σε
εκμεταλλεύεται,

εν

γένει,

τα

χρηματοδοτική
περιουσιακά

μίσθωση
του

και

στοιχεία,

συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ως ομάδας
περιουσίας. Στην περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος θα εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 6, η οποία
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απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Ιδρύει εταιρείες, με σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς του.» (Η
παράγραφος 2

προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 29

Ν.4058/2012,ΦΕΚ Α 63/22.3.2012.).

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού του ανήγειρε και ακολούθως
λειτούργησε από τα τέλη του 2000 περίπου, κτιριακό συγκρότημα
ιδιοκτησίας του,επί οικοπέδου εκτάσεως 23.898,23 τ.μ. κείμενου επί
της Λεωφόρου Μεσογείων 107.

Για την ίδρυση του Ιδρύματος και την ανέγερση του κτιρίου του
Κοινωφελούς
Ερυθρού

Ιδρύματος

Σταυρού

χρησιμοποιήθηκαν,

μέσω

της

αρχικά,

εκποίησης

πόροι

του

κληροδοτημάτων.

Συγκεκριμένα, έως το 1988 ο Ερυθρός Σταυρός, σε εκτέλεση των
σκοπών των πολλών κληροδοτημάτων που επιφανείς Έλληνες είχαν
αφήσει υπέρ αυτού, χρηματοδοτούσε την δωρεάν παροχή υπηρεσιών
υγείας σε απόρους και γενικά τη λειτουργία του τότε «Νοσοκομείου
Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένειο Μπενάκειο». Ωστόσο, μετά το 1988
το τότε νεοσύστατο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ενσωμάτωσε με
νομοθετική διάταξη το «Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένειο
Μπενάκειο» στο Ε.Σ.Υ. και το μετονόμασε σε «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
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Νοσοκομείο ΝΠΔΔ». Σε αντάλλαγμα για αυτήν την πράξη, το Ελληνικό
Δημόσιο αποδίδει έκτοτε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό οικονομική
επιχορήγηση εν είδει αποζημίωσης.

Ως αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ελληνικού
Δημοσίου, οι σκοποί των κληροδοτημάτων κατέστησαν προσωρινώς
ανεκτέλεστοι, αφού ρητώς αναφέρεται στις περισσότερες των σχετικών
διαθηκών ότι οι πόροι διατίθενται για νοσηλεία στο «νοσοκομείο του
Ερυθρού Σταυρού». Τότε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπό την
προεδρεία του Α. Μαρτίνη αποφάσισε να ιδρύσει το «Κοινωφελές
Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν» με τους ανωτέρω σκοπούς και για να
χρηματοδοτήσει, σε πρώτη φάση, την ανέγερσή του επέλεξε να
τροποποιήσει μέσω της δικαστικής οδού (παραδεκτή βάσει ερμηνείας
του 109 του Συντάγματος) τους σκοπούς των κληροδοτημάτων και να
τα εκποιήσει.

Για την συνέχιση της ανέγερσης του Κοινωφελούς Ιδρύματος, πέραν της
εκμετάλλευσης της δωρηθείσης περιουσίας στο ΚΙΕΝ από τον ΕΕΣ, η
διοίκηση Μαρτίνη αποφάσισε να προσφύγει και σε τραπεζικό
δανεισμό δημιουργώντας ένα πρώτο αρχικό χρέος (προ της
λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος και άρα της ύπαρξης κάποιου
εισοδήματος) το οποίο στη συνέχεια και κατόπιν ήδη 5ετίας από την
έναρξη λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος (και άρα της ύπαρξης
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εισοδημάτων για το ΚΙΕΝ) αποφάσισε να το αναχρηματοδοτήσει
προσφεύγοντας εκ νέου σε τραπεζικό δανεισμό.

Συγκεκριμένα, το ΚΙΕΝ, κατόπιν της έναρξης λειτουργίας του
Κοινωφελούς Ιδρύματος του, προέβη στην κατάρτιση των κάτωθι
δανειακών συμβάσεων:

1. Με την από 19372/21-11-2001 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό
Αλληλόχρεο Λογαριασμό (μετά των Προσθέτων Πράξεων αυτής)
δανειοδοτήθηκε από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με το ποσό των 21.000.081.750 δραχμών το
οποίο αντιστοιχούσε σε 61.629.000,00 € κατά το χρόνο εκείνο. Σκοπός
εκείνου του δανείου ήταν αφενός η αναχρηματοδότηση του τότε
υφιστάμενου χρέους που προέκυψε από παλαιότερα δάνεια που είχε
λάβει το ΚΙΕΝ για την αποπεράτωση του Κοινωφελούς Ιδρύματος από
τις τράπεζες: α) Τράπεζα BAYERISCHEHYPOVEREINBANK, β)
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, γ) Τράπεζα Αττικής, δ) Γενική Τράπεζα και
δ) ALPHABANKκαι αφετέρου την κάλυψη μέσω πιστώσεως των
τρεχουσών υποχρεώσεων εκ της λειτουργίας του ΚΙΕΝ. Ως εξασφάλιση
για

τη

δανειοδότηση

στηνεγγραφή

αυτή,

η

προσημείωσης

διοίκηση

Μαρτίνη

υποθήκης,

συμφώνησε

ποσού

ύψους

27.300.890.000 το οποίο αντιστοιχούσε σε 80.120.000 € στην
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οικοπεδική έκταση επί της οποίας έχει ανεγερθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ερρίκος Ντυνάν

2. Στη

συνέχεια,

την

19/12/2006

«MARFINPOPULARBANKCO.
ΚΥΠΡΟΥ»)

Σύμβαση

συνάπτει

LTD»(πρώην

Μακροπρόθεσμου

με

την

«ΛΑΪΚΗ

Δανείου

τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ

ποσού

ύψους

50.000.000 € με σκοπό: α) να εξοφλήσει ολοσχερώς οφειλή ποσού
ύψους 46.185.307, 66 € προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
προερχόμενη

από

την,

ως

άνω,

19372/21-11-2001

Σύμβαση

Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και β) να εξοφλήσει
ολοσχερώς οφειλή ποσού ύψους 4.862.713,47 € προς την «Γενική
Τράπεζα της Ελλάδος» προερχόμενη από την 90044/9-12-1997
Σύμβαση Δανείου. Ως εξασφάλιση για τη δανειοδότηση αυτή, η διοίκηση
Μαρτίνη συμφώνησε: α) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης,
ποσού ύψους 60.000.000 € στην οικοπεδική έκταση επί της οποίας
έχει ανεγερθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν μετά των
ανεγερθέντων κτιρίων επ’ αυτού και των οριζόντιων ιδιοκτησιών του
(Νοσοκομείο, πάρκιν) καθώς και επί του επί της οδού Μεσογείων 10911 Κτιρίου Γραφείων του ΚΙΕΝ (συνολικά αναφερόμενα ως «Ακίνητο»),
β) στην εκχώρηση προς την Τράπεζα ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ποσού τουλάχιστον 50.000.000 € για κινδύνους πυρός και σεισμού, γ)
στην ενεχυρίαση και εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας MARFIN όλων
των εισοδημάτων που απορρέουν από απαιτήσεις του ΚΙΕΝ από
ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο κλπ. δυνάμει των συμβάσεων του και
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δ) την ενεχυρίαση και εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας όλων των
εισοδημάτων του που κατατίθεντο σε τηρούμενο από το ΚΙΕΝ
λογαριασμό στην Τράπεζα, από όπου η Τράπεζα θα δέσμευε
αυτόματα κάθε μήνα ποσό που θα αντιστοιχούσε στο 1/6 της
δόσης αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων του δανείου. Επίσης,
ανάμεσα στις δεσμεύσεις/εξασφαλίσεις που ανέλαβε να παράσχει το
ΚΙΕΝ ήταν να προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση και να εξασφαλίζει
την εκ των προτέρων έγκριση της Τράπεζας σε περίπτωση
εκποίησης περιουσιακού του στοιχείου ή εκμίσθωσης του
Ακινήτου. Παράλληλα, τέθηκε η ρήτρα (κατά την κοινή τραπεζική
πρακτική) ότι όλοι οι όροι της δανειακής σύμβασης είναι ουσιώδης και η
οποιαδήποτε παράβαση αυτών θα συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας
της.

3. Την

26/2/2007

συνάπτει

με

την

τράπεζα

«MARFINPOPULARBANKCO. LTD» (πρώην «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ») Σύμβαση Πίστωσης Με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό
ποσού ύψους 15.000.000 € με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο
κίνησης για τις τρέχουσες ανάγκες του ΚΙΕΝ. Ως εξασφάλιση για τη
δανειοδότηση αυτή, η διοίκηση Μαρτίνη συμφώνησε: α) στην εγγραφή
προσημείωσης υποθήκης, ποσού ύψους 18.000.000 € στην
οικοπεδική έκταση επί της οποίας έχει ανεγερθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ερρίκος Ντυνάν μετά των ανεγερθέντων κτιρίων επ’ αυτού και των
οριζοντίων ιδιοκτησιών του (Κοινωφελές Ίδρυμα, υπόγεια πάρκιν)
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καθώς και επί του επί της οδού Μεσογείων 109-11 Κτιρίου Γραφείων
του ΚΙΕΝ (συνολικά αναφερόμενα ως «Ακίνητο»), β) στην εκχώρηση
προς την Τράπεζα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ποσού τουλάχιστον
60.000.000 € για κινδύνους πυρός και σεισμού, γ) στην ενεχυρίαση
και

εκχώρηση

υπέρ

της

Τράπεζας

MARFIN

όλων

των

εισοδημάτων που απορρέουν από απαιτήσεις του ΚΙΕΝ από
ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο κλπ. δυνάμει των συμβάσεων του και
δ) την ενεχυρίαση και εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας όλων των
εισοδημάτων του που κατατίθεντο σε τηρούμενο από το ΚΙΕΝ
λογαριασμό

στην

Τράπεζα.

Επίσης,

ανάμεσα

στις

δεσμεύσεις/εξασφαλίσεις που ανέλαβε να παράσχει το ΚΙΕΝ ήταν να
προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση και να εξασφαλίζει την εκ των
προτέρων

έγκριση

της

Τράπεζας

σε

περίπτωση

εκποίησης

περιουσιακού του στοιχείου ή εκμίσθωσης ή συνολικά παραχώρησης
της χρήσης της επιχείρησης του (Κοινωφελούς Ιδρύματος). Παράλληλα,
τέθηκε η ρήτρα (κατά την κοινή τραπεζική πρακτική) ότι όλοι οι όροι της
δανειακής σύμβασης είναι ουσιώδης και η οποιαδήποτε παράβαση
αυτών θα συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της.

4. Την

24/5/2007

συνάπτει

με

την

τράπεζα

«MARFINPOPULARBANKCO. LTD» (πρώην «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ») Σύμβαση Πίστωσης Με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό
ποσού ύψους 50.000.000 € με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως
κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών του
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ΚΙΕΝ σε ποσοστό 85%. Ως εξασφάλιση για τη δανειοδότηση αυτή, η
διοίκηση Μαρτίνη συμφώνησε: α) στην εγγραφή προσημείωσης
υποθήκης, ποσού ύψους 60.000.000 € στην οικοπεδική έκταση επί
της οποίας έχει ανεγερθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν μετά
των ανεγερθέντων κτιρίων επ’ αυτού και των οριζοντίων ιδιοκτησιών του
(Κοινωφελές Ίδρυμα, υπόγεια πάρκινγκ) καθώς και επί του επί της οδού
Μεσογείων 109-11 Κτιρίου Γραφείων του ΚΙΕΝ (συνολικά αναφερόμενα
ως «Ακίνητο»), β) στην εκχώρηση προς την Τράπεζα ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ποσού τουλάχιστον 60.000.000 € για κινδύνους πυρός και
σεισμού, γ) στην ενεχυρίαση και εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας
MARFIN όλων των εισοδημάτων που απορρέουν από απαιτήσεις του
ΚΙΕΝ από ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο κλπ. δυνάμει των συμβάσεων
του και δ) την ενεχυρίαση και εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας όλων των
εισοδημάτων του που κατατίθεντο σε τηρούμενο από το ΚΙΕΝ
λογαριασμό

στην

Τράπεζα.

Επίσης,

ανάμεσα

στις

δεσμεύσεις/εξασφαλίσεις που ανέλαβε να παράσχει το ΚΙΕΝ ήταν να
προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση και να εξασφαλίζει την εκ των
προτέρων

έγκριση

της

Τράπεζας

σε

περίπτωση

εκποίησης

περιουσιακού του στοιχείου ή εκμίσθωσης ή συνολικά παραχώρησης
της χρήσης της επιχείρησης του (Κοινωφελούς Ιδρύματος). Παράλληλα,
τέθηκε η ρήτρα (κατά την κοινή τραπεζική πρακτική) ότι όλοι οι όροι της
δανειακής σύμβασης είναι ουσιώδης και η οποιαδήποτε παράβαση
αυτών θα συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της.
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2) ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΑΙΑ»
Κατά το 2009 ο Ανδρέας Μαρτίνης προέβη σε διαπραγματεύσεις
με το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» προκειμένου να προκύψει σύμπραξη
μεταξύ των δύο νοσηλευτικών μονάδων για την λειτουργία ενός
πρότυπου μαιευτικού-γυναικολογικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν, λόγω της προνομιακής του
θέσης στο κέντρο της Αθήνας. Το μαιευτικό-γυναικολογικό κέντρο
ονομάζεται «ΓΑΙΑ Α.Ε.» και αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, στεγάστηκε δε στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος
Ντυνάν μέσω εκμίσθωσης χώρων του.

Η επέκταση του γυναικολογικού – μαιευτικού τμήματος της
νοσηλευτικής μονάδας με τη σύμπραξη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
θεωρήθηκε μη σύννομη ενέργεια και η από 29/7/2009 σύμβαση του
Κοινωφελούς Ιδρύματος και του Ιατρικού Κέντρου θεωρήθηκε
άκυρη (κατ’ άρθρο περ. ζ’ άρθρου 2 ν.2082/1992, όπως ισχύει μετά την
προσθήκη της από το άρθρο 18 ν. 3454/2006), ως μη εμπίπτουσα
στις συγκεκριμένες διατάξεις του καταστατικού του ΚΙΕΝ (άρθρο 49
νόμου 2082/1992). Η διαπίστωση έγινε με σχετική γνωμοδότηση
227/2011 (Ομόφωνη) Γνωμοδότηση (Ολομέλειας) του ΝΣΚ η οποία
έγινε αποδεκτή από τον (τότε) Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο με το
Υ4ε/ 45944/12-7-2011 έγγραφό του το οποίο απευθύνεται μεν προς το
12

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ

ΝΤΥΝΑΝ,

αλλά

παράλληλα

κοινοποιείται και στον πληρεξούσιο δικηγόρο της ΓΑΙΑ Α.Ε., όπως και
στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας καθώς και
στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη, μετά
την αποδοχή της από τον Υπουργό διενέργεια των νόμιμων ως προς
την εφαρμογή της. Με το ίδιο έγγραφο του Υπουργού παρέχεται
προθεσμία εφαρμογής της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ τριάντα (30)
ημερών από τη

λήψη του εγγράφου. Επιπλέον μεταξύ των άλλων

επισημαίνονται εκεί και οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 19
Π.Δ/τος 247/1991 για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας εφόσον «
διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος που
έχουν σχέση με τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή
υπηρεσιών υγείας από αυτές.»

Με την από 9-8-2011 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση της ΓΑΙΑ
Α.Ε. προς το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ με κοινοποίηση προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Αθηνών, η ΓΑΙΑ Α.Ε. αποδέχεται ρητά και απερίφραστα
τη λύση της σύμπραξης με το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ. Ταυτόχρονα
δε με το ίδιο έγγραφο απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Υγείας
υποβάλει αίτημα παράτασης της αρχικής προθεσμίας μέχρι την 31η
Αυγούστου, προκειμένου, όπως παραθέτει κατά λέξη «με ασφάλεια να
ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως εν εξελίξεις ιατρικές παροχές» τις
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οποίες χαρακτηρίζει «αποτρεπτικές κινδύνου ζωής», καθώς και να
διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς των νοσηλευόμενων αλλά και
απολύσεως των εργαζομένων εκ της διακοπής της συμπράξεως
προκειμένου να ολοκληρωθεί και η εγγραφή τους στο ταμείο ανεργίας.

Με την από 11-8-2011 απάντηση του Υπουργού Υγείας προς
το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ με
κοινοποίηση στην ΓΑΙΑ Α.Ε. αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
(Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας καθώς και στο
Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υπηρεσιακούς
παράγοντες κλπ.) με την οποία το ως άνω αίτημα της γίνεται αποδεκτό
και παρέχεται από τη Διοίκηση η συγκεκριμένη προθεσμία
εφαρμογής

της

Γνωμοδοτήσεως

του

ΝΣΚ,

οπότε

και

κατ΄

αποτέλεσμα παρατείνεται αντίστοιχα η αποχώρηση της ΓΑΙΑ Α.Ε. από
τους χώρους και εγκαταστάσεις της νοσηλευτικής μονάδας του
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, συνεπεία της
λυθείσας σύμβασης σύμπραξης μέχρι 30-8-2011.

3) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΝΠ
Η δανείστρια τράπεζα (MARFIN) κατά τα τέλη του 2009
κατήγγειλε τις δανειακές συμβάσεις θεωρώντας ότι η σύμπραξη μεταξύ
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Κοινωφελούς

Ιδρύματος

και

ΓΑΙΑ

Α.Ε.

και

η

εγκατάσταση

γυναικολογικής – μαιευτικής κλινικής εντός των εγκαταστάσεων του
«Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» μέσω εκμίσθωσης
χώρων του, χωρίς τη συναίνεση της, αποτελούσε παράβαση όρου της
δανειακής σύμβασης. Η ταμειακή ρευστότητα του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν περιορίστηκε σταδιακά, σε ασφυκτικό
βαθμό, αρχής γενομένης από τα τέλη του έτους 2010, όταν η (τότε)
πιστώτρια Τράπεζα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Τράπεζα (MARFIN
EGNATIA BANK) κατήγγειλε τις δανειακές συμβάσεις με τις οποίες
χρηματοδοτούσε το ΚΙΕΝ και δέσμευσε όλα τα ταμειακά διαθέσιμα
του Ιδρύματος στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρούνται
στην Τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK παράλληλα δε για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων της, επέτυχε την έκδοση των 11561,
11562 και 11563 /2010 Διαταγών Πληρωμής του κ. Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί των οποίων το Ίδρυμα άσκησε
ανακοπές και ξεκίνησε έναν μακρύ δικαστικό αγώνα με τον βασικό του
πιστωτή που εξελίχθηκε σε αγώνα επιβίωσης.

Έκτοτε η λειτουργία του Ιδρύματος διεξαγόταν με εξαιρετικές
δυσκολίες, διότι η πιστώτρια Τράπεζα, μόνον ύστερα από εξαντλητικές
πιέσεις και διαπραγματεύσεις με τον Α. Μαρτίνη, εδέχετο να
αποδεσμεύει χρηματικά ποσά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά
προτεραιότητα οι ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού και η
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αντιμετώπιση των δαπανών ιατροφαρμακευτικού υλικού. Είναι εύλογο
δε το ότι το ΚΙΕΝ δεν δύνατο να δανειοδοτηθεί από άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθώς το πιστωτικό του ιστορικό ήταν ήδη
κατά πολύ βεβαρημένο (υποθήκες). Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε
αυτόθροο περιορισμό των δυνατοτήτων πληρωμής τόσο

των

εργαζομένων, αλλά και των προμηθευτών, όσο και των οφειλών προς
τους Δημόσιους Οργανισμούς. Πρέπει

ακόμα να επισημανθεί ότι

σύμφωνα με τους, ήδη αναφερθέντες, δανειστικούς όρους το σύνολο
των εσόδων του Νοσοκομείου κατατίθεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, στους ενεχυριασμένους τραπεζικούς
λογαριασμούς του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η
συγκατάθεση της Τράπεζας για την οποιαδήποτε αποδέσμευση
και εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού.

Κατόπιν πολύχρονων πιέσεων, επαφών και διαπραγματεύσεων
του Α. Μαρτίνη με τη δανείστρια Τράπεζα, τον Μάϊο του 2012 και
συγκεκριμένα την 14/5/2012 οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία
συμβιβασμού ως προς την εξελισσόμενη δικαστική διαμάχη τους.


Τα μέρη σύναψαν την από 14/5/2012 Σύμβαση Πίστωσης

Με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό ποσού ύψους 3.000.000 € με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης του ΚΙΕΝ. Ως
εξασφάλιση για τη δανειοδότηση αυτή, η διοίκηση Μαρτίνη
συμφώνησε: α) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Β΄ τάξης,
16

ποσού ύψους 3.600.000 € στην οικοπεδική έκταση επί της οποίας
έχει ανεγερθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν μετά των
ανεγερθέντων κτιρίων επ’ αυτού και των οριζοντίων ιδιοκτησιών του
(Κοινωφελές Ίδρυμα, υπόγεια πάρκιν) καθώς και επί του επί της οδού
Μεσογείων 109-11 Κτιρίου Γραφείων του ΚΙΕΝ (συνολικά αναφερόμενα
ως «Ακίνητο»), β) στην εκχώρηση προς την Τράπεζα ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για κινδύνους πυρός και σεισμού, γ) στην ενεχυρίαση και
εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας MARFIN όλων των εισοδημάτων
που απορρέουν από απαιτήσεις του ΚΙΕΝ από ασφαλιστικά ταμεία,
δημόσιο κλπ. δυνάμει των συμβάσεων του και δ) την ενεχυρίαση και
εκχώρηση υπέρ της Τράπεζας όλων των εισοδημάτων του που
κατατίθεντο σε τηρούμενο από το ΚΙΕΝ λογαριασμό στην Τράπεζα και
ε) τη σύσταση πλασματικού ενεχύρου πρώτης τάξης ποσού
3.600.000 € επί του συνόλου του ιατρικού και νοσοκομειακού
εξοπλισμού. Επίσης, ανάμεσα στις δεσμεύσεις/εξασφαλίσεις που
ανέλαβε να παράσχει το ΚΙΕΝ ήταν α) να παραιτηθεί από τα
δικόγραφα των ανακοπών που είχε καταθέσει επί των Διαταγών
Πληρωμής καθώς και από το δικαίωμα άσκησης αυτών και β) να
παρουσιάσει εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
επιχειρησιακό σχέδιο βιώσιμης αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης
του ΚΙΕΝ.

Από τον Αύγουστο 2012 το ΚΙΕΝ, ύστερα από δωδεκαετή
λειτουργία, παρουσίασε σοβαρότατη κρίση ρευστότητας. Συγκεκριμένα
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σε αυτό συντελούσαν τόσο τα αρνητικά ίδια Κεφάλαια ύψους (τότε) €
125εκ. και οι εξαιρετικά υψηλές υποχρεώσεις ύψους € 270εκ., εκ των
οποίων περίπου € 85 εκ. προς την CyprusPopularBank, η οποία
αποτελούσε και τον βασικό δανειστή του Ιδρύματος με εμπράγματη
εξασφάλιση (πρώτης υποθήκης) των απαιτήσεων της στα ακίνητα του
νοσοκομείου του ΚΙΕΝ. Κατ΄ αποτέλεσμα η κρίση χρέους που βίωνε το
ΚΙΕΝ ήδη επί τριετία (με έναρξη το 2009) να μετουσιώνεται πλέον σε
μια ασφυκτική κρίση ρευστότητας δεδομένου ότι είχε καταστεί αδύνατη
η εξυπηρέτηση του χρέους. Η κρίση αυτή δημιούργησε αναπόφευκτα
διογκούμενες οφειλές στο προσωπικό (άνω των 9 μηνών
απλήρωτοι εργαζόμενοι), οι οποίες σε συνδυασμό και με την εγγενή
και διαρκώς αυξανόμενη ταμειακή δυσχέρεια προμήθειας των
απολύτως απαραίτητων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού,
κατέληξαν στην αδυναμία έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, με τελικό αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η
ασφαλής λειτουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Ταυτόχρονα η Ελληνική Κυβέρνηση, στο μέτρο των δυνατοτήτων της,
στα πλαίσια του Συντάγματος (άρθρο το άρθρο 21 παρ. 3 του
Συντάγματος το οποίο ιδρύει ευθεία υποχρέωση του Κράτους για τη
λήψη θετικών μέτρων προς προστασία της υγείας των πολιτών (Σ.τ.Ε.
400/1986

Ολομ.,

νομοθεσίας,

2869/2012,

αναλαμβάνει

4172/2012

συντονισμένα
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7μ.),

και

σημαντική

της

οικείας

πρωτοβουλία,

προκειμένου

να συνδράμει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

στην (ύστατη)

προσπάθεια του (τότε) Διοικητικού Συμβουλίου του, ώστε να καταστεί
δυνατή ( η εξεύρεση λύσεως στα πλαίσια της εκούσιας αξιοποίησης και
διάθεσης της περιουσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και η συνέχιση
της λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος του, και παράλληλα να
διασωθούν και οι 1100

θέσεις εργασίας του ιατρικού, νοσηλευτικού

διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Αρχικά, ύστερα από παρεμβάσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου
Υγείας,

η

περιορισμένο

δανείστρια

δέχθηκε

να

αριθμό

χρημάτων,

απελευθερώνει

προκειμένου

να

προσωρινά
συνεχιστεί

η

στοιχειώδης καθημερινή λειτουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος και η
θεραπεία και νοσηλεία των ασθενών του. Παράλληλα, η ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας θωρακίζει το ίδρυμα με την έκδοση των κάτωθι
αλληλοδιαδόχων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αρχικά από τον
ίδιο μήνα: 1) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/10/2012 (αριθ
φύλλου 209 Τ.Α.΄), 2) ν 4118/6-2-2013 (Αρ.Φύλλου32), 3) Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου 29/4/2013 (αριθ φύλλου 104 Τ.Α.΄), 4)ν
4163/28-6-2013 (Αρ. Φύλλου155), 5) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
11/10/2013 (αριθ φύλλου 219 Τ.Α.΄), 6) ν.4238/17.02.2014/ Άρθρο 51/
Παράγραφος 2 (Αρ. Φύλλου 38), με τις οποίες αφενός χορηγεί στο
ΚΙΕΝ

ασφαλιστική ενημερότητα, κατά παρέκκλιση των κειμένων

διατάξεων (προϋπόθεση απαραίτητη για την εκταμίευση κεφαλαίων από
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τους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ΕΟΠΥΥ, ΟΓΑ, ΙΚΑ,
ΟΠΑΔ, κτλ) και ταυτόχρονα παρέχει προστασία από κατασχέσεις από
τους πιστωτές (προμηθευτές) του ΚΙΕΝ, με τη θέσπιση προσωρινού
ακατασχέτου

όλης

της

κινητής

και

ακίνητης

περιουσίας

του

Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα με τροπολογία του τότε
Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου, η οποία εξεδόθη σε συνεννόηση με
την τότε διοίκηση του ΚΙΕΝ και προς εξυπηρέτηση του σκοπού της
μεταβίβασης

του

Κοινωφελούς

Ιδρύματος,

να

τροποποιηθεί

το

καταστατικό του Ιδρύματος και με το άρθρο 29 ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α
22/3/2012) ορίστηκε ότι: «Άρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων Κοινωφελούς
Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του
ν. 2082/1992 (Α΄ 158) στο άρθρο 2 «σκοπός» προστίθεται παράγραφος
2 ως ακολούθως: «2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, το
Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να α) Πωλεί, μισθώνει,
προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση και εκμεταλλεύεται, εν γένει, τα
περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος ως ομάδας περιουσίας. Στην περίπτωση πώλησης ή
εκμίσθωσης

του

Νοσηλευτικού

Ιδρύματος

θα

εφαρμόζεται

η

παράγραφος 7 του άρθρου 6, η οποία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3
των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Ιδρύει εταιρείες, με
σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς του.» 2. Στην παράγραφο 2 του
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άρθρου 49 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) στο άρθρο 3 «περιουσία -πόροι»
η περίπτωση στ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «στ) Έσοδα από εκποίηση
περιουσιακών του στοιχείων.»».

Έτσι, διασώζεται προσωρινά όμως η κατάσταση και όλες οι
ελπίδες στρέφονται στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με την
απόφαση της διοίκησης Μαρτίνη για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση επενδυτικού
σχήματος το οποίο θα αναλάμβανε την αγορά και λειτουργία του
Κοινωφελούς Ιδρύματος
4) Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ύστερα και από συνεννόηση με την (τότε) πιστώτρια Τράπεζα
του ΚΙΕΝ CyprusPopularBank (εφεξής CPB) και την συντονισμένη, ως
άνω, υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΙΕΝ με Πρόεδρο τον Α. Μαρτίνη αποφασίζει εντέλει να προβεί σε
ανοικτό

διεθνή

διαγωνισμό

για

την

εξεύρεση

στρατηγικού

επενδυτή, ως την κοινώς παραδεκτή μοναδική λύση. Αμέσως (κατά τον
μήνα Οκτώβριο 2012) προσλαμβάνονται δύο -διεθνούς κύρους –
χρηματοοικονομικοί

σύμβουλοι,

ήτοι

PriceWaterhouseCoopersBusinessSolutionsA.E.
ηInvestmentBankofGreece

(εφεξής

καθοδηγήσουν το Διοικητικό
επιβαλλόμενων μέτρων

IBG),

(εφεξής

η
PwC)

προκειμένου

και
να

Συμβούλιο στην λήψη όλων των

ώστε να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν
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περισσότερο η επιτυχής κατάληξη του συγκεκριμένου και εξαιρετικά
κρίσιμου για την περαιτέρω τύχη του ΚΙΕΝ διαβήματος. Σχετική είναι
άλλωστε και η ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αυτού (2012-2013), αρχικό
ενδιαφέρον εκδηλώνουν

δεκαέξι (16) επενδυτικά σχήματα από τα

οποία υποβάλουν τελικά οκτώ (8) μη δεσμευτικές προσφορές. Εξ αυτών
τρία σχήματα είναι διεθνών επενδυτικών ομίλων του εξωτερικού (ΗΠΑ,
Τουρκία, Ελβετία), από δε τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες του
εσωτερικού σχηματίζεται πλειοψηφία που περιέχει σχήματα από τα
πλέον γνωστά ονόματα του κλάδου της παροχής υπηρεσιών υγείας
(AcibademHospitalManagement, Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,
Όμιλος Υγεία, Όμιλος ΙΑΣΩ, Κλινική Metropolitan).

Εν κατακλείδι υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές τέσσερεις (4)
όμιλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ, μετά από εισήγηση των
χρηματοοικονομικών συμβούλων του PwC και IBG, αποφασίζει να
εξετάσει τις δεσμευτικές προσφορές των προτιμητέων επενδυτικών
σχημάτων, ήτοι Όμιλος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Όμιλος ΙΑΣΩ,
Κοινοπραξία

PerseusHealthCareS.A.

/

IntercontinentalInternationalREIC, και PPLV. Μετά δε από εισήγηση των
χρηματοοικονομικών συμβούλων PwC και IBG προχωρεί αρχικά σε
αποκλειστικές διαβουλεύσεις με τον Όμιλο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τον
Όμιλο

ΙΑΣΩ

και

την

Κοινοπραξία
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PerseusHealthCareS.A.

/

IntercontinentalInternationalREIC. Για το λόγο αυτό το ΚΙΕΝ αιτήθηκε
την 25/2/2013 προς το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών της Ελληνικής
Δημοκρατίας (Σ.Ο.Ε.) την διενέργεια ελέγχου των περιουσιακών του
στοιχείων. Αντίστοιχα, την 15/3/2013 το Σ.Ο.Ε. απέστειλε προς το ΚΙΕΝ
τις Εκθέσεις Εκτίμησης του και προσδιόρισε την αξία του «Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν» στο ποσό των 80.500.000 €.

Δυστυχώς, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των ανωτέρω επενδυτικών
σχημάτων, είτε επειδή ήταν απαραίτητες επιπλέον νομοθετικές
ρυθμίσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν από την
Ελληνική Πολιτεία, καθώς προσέκρουαν σε διατάξεις του Συντάγματος,
η διαδικασία δεν ευοδώθηκε.

5) Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατά την διάρκεια όμως των διαβουλεύσεων αυτών η γενικότερη
οικονομική κατάσταση βαίνει ραγδαίως περαιτέρω επιδεινούμενη, μετά
το EUROGOUP της 15/03/2013και τα γνωστά γεγονότα της Κύπρου,
οπότε η πιστώτρια Τράπεζα του ΚΙΕΝ CPB (πρώην MARFIN) τίθεται
πλέον υπό εκκαθάριση και τα δάνεια του ΚΙΕΝ παραμένουν σε
αναγκαστική αδράνεια και για τεχνικούς λόγους στην εξουσία των
Κυπριακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέχρι την οριστική επίλυση του
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ζητήματος, η οποία δεν μπορεί να τοποθετηθεί αντικειμενικά σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα στις 26/3/2013, η κυπριακή τράπεζα «MARFIN
Popular Bank» (ήδη «CyprusPopularBank») τέθηκε σε διαδικασία
εξυγίανσης, κατόπιν της συστημικής κρίσης που έπληξε το τραπεζικό
σύστημα

στην

Κυπριακή

«CyprusPopularBank»

Δημοκρατία.

επέτεινε

τα

Η

οικονομικά

κατάρρευση

της

προβλήματα

του

Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», καθώς η ως άνω
κυπριακή τράπεζα αποτελούσε τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης του
Κοινωφελούς Ιδρύματος. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι τα δάνεια του
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» είχαν καταστεί στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα
και απαιτητά, η «CyprusPopularBank» συνέχιζε μέχρι τότε να παρέχει
ρευστότητα στο

Κοινωφελές Ίδρυμα.

Η καταληκτική θέση της

«CyprusPopularBank» σε καθεστώς εξυγίανσης διέκοψε την παροχή
αυτής της ρευστότητας και ταυτόχρονα στέρησε από το ΚΙΕΝ τη
δυνατότητα να διαπραγματευτεί με το βασικό του δανειστή ζητήματα
που άπτονταν της διάσωσης του.

6) ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

–

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.
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Στα μέσα Ιανουαρίου 2014 επιτυγχάνεται κατάληξη με την
εκχώρηση των δικαιωμάτων των δανειακών συμβάσεων ύψους
περίπου € 95εκ. του ΚΙΕΝ από την Τράπεζα Κύπρου στην Τράπεζα
Πειραιώς, η όποια καθίσταται

πλέον δικαιούχος των τραπεζικών

δανειακών υποχρεώσεων του ΚΙΕΝ. Αμέσως επιτυγχάνεται με την τότε
νέα – διορισμένη διοίκηση από το διορισμένο με δικαστική απόφαση
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ - και με την αποφασιστική
συνδρομή του Υπουργείου Υγείας μία συμφωνία σχετικά με την
απελευθέρωση περιορισμένων κεφαλαίων για την κάλυψη τρεχουσών
οικονομικών αναγκών του ΚΙΕΝ και του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα
αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες εκατέρωθεν για την εξεύρεση λύσης για
το ΚΙΕΝ.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύεται σωτήρια, αφού ήδη το ΚΙΕΝ κατά
τον Ιανουάριο του 2014 βρίσκεται στο όριο της οικονομικής εξαφάνισης
και της διακοπής της λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος: α) με την
πλειοψηφία των εργαζομένων του να βρίσκονται σε επίσχεση (και
ήδη απλήρωτοι για περίπου 9 μήνες) και παράλληλα να επιχειρούν να
κατάσχουν τα λιγοστά ταμειακά υπόλοιπα του ΚΙΕΝ από τα ταμεία του
Κοινωφελούς Ιδρύματος ώστε να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, β) με
τους προμηθευτές του να διακόπτουν τις συνεργασίες τους(π.χ.
διακοπή παροχής ανταλλακτικών για τομογράφους) και να εκδίδουν
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διαταγές πληρωμής και κατασχετήρια ακόμα και κατά του ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και γ) με τις υπηρεσίες
του Κοινωφελούς Ιδρύματος υποστελεχωμένες και αδύναμες να
εξυπηρετήσουν τον όγκο των ασθενών που είχε συνηθίσει να
υποδέχεται το Κοινωφελές Ίδρύμα να καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες να μην κλείσουν οι κλινικές και κυρίως η Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με νοσηλευόμενους
εντός της ασθενείς.

Ως γνωστόν, κατόπιν αποφάσεως των αρμόδιων εποπτικών
αρχών (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα της Ελλάδος), τα
περιουσιακά στοιχεία της «CyprusPopularBank» στην Ελλάδα (δάνεια,
καταθέσεις κ.λ.π.) μεταβιβάστηκαν στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»
(βλ. ενδεικτικά την υπ’ αριθμ. 66/26.3.2013 Απόφαση της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με
την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω μεταβίβαση). Έτσι, μεταξύ των άλλων
περιουσιακών στοιχείων περιήλθαν στην Τράπεζα Πειραιώς και οι
δανειακές απαιτήσεις εναντίον του «Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» από τη λειτουργία του ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος.
Υπογραμμίζεται ότι οι δανειακές απαιτήσεις κατά του Νοσοκομείου
ανέρχονταν σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε
χιλιάδες ογδόντα πέντε Ευρώ (96.345.085 €). Προς εξασφάλιση των
ανωτέρω απαιτήσεων είχαν συσταθεί (ήδη από το 2005 και 2012)
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εμπράγματα

βάρη

Νοσοκομείου

επί

αφενός
της

Λ.

στις

κτιριακές

Μεσογείων

αρ.

εγκαταστάσεις
107

(υποθήκες

του
και

προσημειώσεις υποθήκης), αφετέρου στα μηχανήματα και στο λοιπό
εξοπλισμό. Μάλιστα, για τμήμα των ανωτέρω απαιτήσεων υπήρχε ήδη
εκτελεστός τίτλος και συγκεκριμένα οι υπ’ αριθμ. 11561/2010,
11562/2010, 11563/2010 και 14226/2014 Διαταγές Πληρωμής του κ.
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εξαιτίας όμως του σημαντικού πλέον ύψους των υποχρεώσεων
του ΚΙΕΝ προς τρίτους μεταξύ των οποίων και έναντι της
Τράπεζας συνολικού ποσού περίπου 270.000.000,00 €, της
αρνητικής καθαρής του θέσης και των λειτουργικών του προβλημάτων,
η λειτουργία του ΚΙΕΝ καθίσταται εφεξής αδύνατο να παραταθεί
περαιτέρω με την συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να επιτευχθεί (ή
διατηρηθεί ) ο σκοπός

του, εάν δεν λαμβάνονταν άμεσα σημαντικά

μέτρα δραστικής αναδιάρθρωσης των δανειακών του

υποχρεώσεων

ώστε να συντελεστούν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας
του. Υπενθυμίζεται , ότι ήδη με την από 30.10.2012 πράξη νομοθετικού
περιεχομένου, η ισχύς της οποίας τελικά παρατάθηκε μέχρι και την 30
Απριλίου 2014, ίσχυε το ακατάσχετο των πάσης φύσεως περιουσιακών
του στοιχείων με την οριζόμενη προσωρινή αναστολή ατομικών
διαδικασιών αναγκαστικής εκτελέσεως από τους πάσης φύσεως
δανειστές του ΚΙΕΝ σε βάρος της περιουσίας του.
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Η διοίκηση που προέκυψε ως λύση ανάγκης κατόπιν της
παραιτήσεως της διοίκησης Μαρτίνη υπό το βάρος της επαπειλούμενης
διακοπής λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος την 15/1/2014, και
συγκεκριμένα αυτές που διορίστηκαν κατόπιν της 15/1/2014 έως και την
διενέργεια του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού την 24/9/2014
(βλ. κατωτέρω υπό VIII-3,4) είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κυκεώνα
προβλημάτων που τους κληρονόμησε ο Α. Μαρτίνης, ήτοι απλήρωτους
εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας, μηδενικά ίδια κεφάλαια για τη
λειτουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος και επαπειλούμενη άτακτη
εκτέλεση επί των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος από τους
πιστωτές με προεξάρχουσα την Τράπεζα Πειραιώς. Ταυτόχρονα, είχαν
να αντιμετωπίσουν την αποψίλωση του ΚΙΕΝ από μεσαία διοικητικά
στελέχη (λόγω επίσχεσης εργασίας) και ιδιαίτερα την έλλειψη
Οικονομικού Διευθυντή, προσώπου απαραίτητου για την λειτουργία
του Ιδρύματος και την τήρηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων του
ΚΙΕΝ. Ήδη από την 4/7/2013 ο τότε Γενικός Διευθυντής του
Νοσοκομείου

είχε

θέσει

στην

διοίκηση

Μαρτίνη

ως

απόλυτη

προτεραιότητα την πρόσληψη Οικονομικού Διευθυντή και στελεχών
(ενδεικτικά: Προϊστάμενο Λογιστηρίου, Υπεύθυνο Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου, Λογιστές τάξης Α΄ κλπ.). Ωστόσο, λόγω της οικονομική
αβεβαιότητας και της έλλειψης πόρων ήταν αδύνατο για οποιονδήποτε
να επιλέξει να εργαστεί για το ΚΙΕΝ. Η έλλειψη ιδιαίτερα οικονομικών
στελεχών που να μπορούν να συνδράμουν τα διορισμένα Διοικητικά
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Συμβούλια γεννούσε (όπως αναφέρει και ο τότε Γενικός Διευθυντής)
τους εξής κινδύνους:
 Μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, απαραίτητης για την είσπραξη
οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ
 Μη υποβολή και καταβολή ΦΠΑ
 Μη υποβολή και καταβολή παρακρατούμενων φόρων
 Κλείσιμο ισολογισμών 2013

Μοναδική λύση για τη διοίκηση του ΚΙΕΝ κατά τον Φεβρουάριο
του

2014

ήταν

να

προστρέξουν

στο

Υπουργείο

Υγείας

(ως

εποπτεύοντος) και να ζητήσουν να μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί μία
ενδιάμεση βιώσιμη λύση τόσο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο
και για την αποπληρωμή των οφειλομένων των εργαζομένων του και να
μην οδηγηθεί το ίδρυμα και το Νοσοκομείο σε καθεστώς βίαιης
εκποίησης από τους πιστωτές του. Πράγματι, με το από 17/3/2014
Απόσπασμα Πρακτικού της 253ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΙΕΝ
εξουσιοδοτήθηκαν ο τότε Πρόεδρος κ. Κωσταράς και ο τότε
Αντιπρόεδρος κ. Πανεθυμιτάκης να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με την
βασική πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς και με την συνδρομή και
συμμετοχή της Ελληνικής Κυβέρνησης να καταφέρουν να διατηρήσουν
το Νοσοκομείο ζωντανό μέσω μιας συνολικής βιώσιμης λύσης,
εξασφαλίζοντας πρωτίστως την ενδιάμεση χρηματοδότηση του ΚΙΕΝ
και την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.
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7)

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΟ

ΚΙΕΝ

–

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η οικονομική δυσπραγία και τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας
του ΚΙΕΝ (επίσχεση εργασίας προσωπικού, μη προσέλευση ασθενών
και αδυναμία περίθαλψης των ήδη υπαρχόντων) οδήγησε σε διοικητική
κρίση. Κατά την 15/1/2014 όλα τα τότε μέλη του ΔΣ του ΚΙΕΝ με
προεξάρχοντα τον Α. Μαρτίνη δηλώνουν τις παραιτήσεις τους, με
αποτέλεσμα το ΚΙΕΝ να μην διαθέτει νόμιμη διοίκηση.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ιδρύματος όπως ίσχυε κατά το
χρόνο εκείνο (άρθ. 6 παρ. 1) «..Το Κοινωφελές ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» διοικείται από διοικητικό συμβούλιο με επτά τακτικά και τρία
αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
ή πρόσωπο που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Έξι τακτικά και τρίa αναπληρωματικά μέλη
διορίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού
Ευθρού

Σταυρού.

Η

θητεία

του

Κοινωφελούς ορίζεται τετραετής..».
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Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Συνεπώς, οτρόπος διορισμού

των μελών του

Κεντρικού

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν φαίνεται
να επηρεάζει – πέραν του προσώπου του Προέδρου – το διορισμό των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αφού
παρόμοια πρόβλεψη δεν υφίσταται στο Καταστατικό. Κάθε διορισμένο
από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ πρόσωπο στο Δ.Σ. του
Ιδρύματος έχει τις πλήρεις εξουσίες του μέλους όπως αυτές ορίζονται
στο Καταστατικό του Ιδρύματος.

Κατόπιν των παραιτήσεων των μελών, το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο («ΚΔΣ») του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) διόρισε
(ως όφειλε) νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΚΙΕΝ αποτελούμενο από τα
κάτωθι μέλη:

1. Διονύσιος Κοδέλλας (ως Πρόεδρος του ΚΔΣ του ΕΕΣ)
2. Ιωάννης Γαλανόπουλος, Αντιπρόεδρος
3. Αντώνιος Αυγερινός, Γενικός Γραμματέας
4. Ιωάννης Κίνιας, Ταμίας
5. Ευαγγελία Βελέντζα-Ζουρούδη, Τακτικό Μέλος
6. Δέσποινα Λασκαρίδου, Τακτικό Μέλος
7. Δημήτριος Νίκας, Τακτικό Μέλος
8. Εμμανουήλ Κωττάκης, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Φώτιος Καϋμενάκης, Αναπληρωματικό Μέλος
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10.

Αφροδίτη Μπλέττα, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα ανωτέρω μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα με την ανωτέρω κατανομή
αξιωμάτων την 4/2/2014 και συγκρότησαν προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο. Ο προσωρινός χαρακτήρας έγκειται στο ότι τα μέλη αυτά
προτάθηκαν από το ήδη διορισμένο με την από 23.12.2013 Προσωρινή
Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΕΣ με πρόεδρο τον κ. Κοδέλλα, επομένως εύλογα αναμενόμενο ήταν
κατά την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου η σύνθεση
των μελών τόσο του ΚΔΣ του ΕΕΣ όσο και του ΔΣ του ΚΙΕΝ να αλλάξει
και πάλι. Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε κάνοντας δεκτές τις
προτάσεις διορισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Η ισχύς της
προσωρινής διαταγής εκτεινόταν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφαση
του 1ου βαθμού που θα όριζε προσωρινό Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο λόγω ελλείψεως της νόμιμης αιρετής διοικήσεως του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Με την έκδοση όμως της 232/18.2.2014 οριστικής απόφασης
του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στον
ΕΕΣ, απορρίφθηκε η Αίτηση διορισμού διοίκησης του Ελληνικού
Δημοσίου και έγιναν δεκτές οι προτάσεις των αιτούντων (μελών του
σωματείου ΕΕΣ) Κωνσταντίνου Σκαλτσά και Ευαγγελίας Σταύρακα
το γένος Σεφεριάδη από το συνδυασμό των προτάσεων των οποίων
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το δικαστήριο όρισε νέα διοίκηση στον ΕΕΣ με πρόεδρο τον καθ.
Γρηγόριο

Κωσταρά

όπως

προκύπτει

Απόσπασμα Πρακτικού ΚΔΣ ΕΕΣ.

από

το

από

25/2/2014

Η ανωτέρω απόφαση του

Ειρηνοδικείου Αθηνών προέβλεπε ότι η διορισμένη προσωρινή διοίκηση
όφειλε «εντός έξι (6) μηνών να επιμεληθεί τα εξής: 1. Την κατάρτιση
αναθεωρημένου

καταστατικού,

σύμφωνα

με

τις

ίδιας

ως

άνω

(καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης , 2. Την καταβολή των καταστατικών
εισφορών του Σωματείου στην Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών,
3. Την ανάθεση ελέγχου, κατά τις διατάξεις του νόμου και του
καταστατικού, σε ορκωτούς ελεγκτές των οικονομικών του Σωματείου και
4. Απλές διαχειριστικές πράξεις με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα μη
επιτρεπομένης της οποιασδήποτε εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
του ΕΕΣ». Εφόσον, επομένως ουδέν ανέφερε η δικαστική απόφαση για
τη διοίκηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος (το οποίο λόγω και της
λειτουργίας του Νοσοκομείου ήταν απαραίτητο να διαθέτει διοίκηση), τα
ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο Οργανισμών
(ΕΕΣ και ΚΙΕΝ) επιλύθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και τα
Καταστατικά τους και σύμφωνα με αυτά διορίστηκαν νέα μέλη στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ.

Στη συνέχεια κατόπιν και της από 28/2/2014 Απόφασης του ΚΔΣ του
ΕΕΣ για το διορισμό νέας διοίκησης στο ΚΙΕΝ και των γραπτών
παραιτήσεων των μελών του προηγούμενο προσωρινού ΔΣ, ο καθ.
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Γρηγόριος Κωσταράς, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του ΕΕΣ
ανέλαβε την προεδρεία του ΔΣ του ΚΙΕΝ όπως προκύπτει από το
5/3/2014 Απόσπαμα Πρακτικού του και το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε ως
εξής:

1. Γρηγόριος Κωσταράς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ,
Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Φαραντάτος, Αντιστράτηγος Ε.Σ. ε.α., Γενικός Γραμματέας
4. Μιχαήλ Τζάνογλος, Δικηγόρος Αθηνών, Ταμίας
5. Σεραφείμ Σεφεριάδης, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών, Τακτικό Μέλος
6. Φίλιππος Κουτσαύτης, Διευθυντής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών,
Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Κατσαρός, Επίτιμος Εφέτης, Τακτικό Μέλος
8. Θεοδώρα (Δώρα) Παπαδάκη, Δικηγόρος, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Παναγιώτα

Κυλάφη-Οικονομίδου,

Συνταξιούχος

Δικηγόρος,

Αναπληρωματικό Μέλος
Ντίνα

Βλάχου-Οικονομοπούλου,

Αδελφή

ΕΕΣ-Συγγραφέας,

Αναπληρωματικό Μέλος

Επομένως, όταν κατά το Μάρτιο του 2014 οι κ.κ. Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΙΕΝ εξουσιοδοτήθηκαν από το
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Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθούν και να υπογράψουν
τον ΜoU, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ είχε τις πλήρεις
εξουσίες διοίκησης του Ιδρύματος σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό του.

H ως άνω 232/18.2.2014 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
όμως προσεβλήθη σε δεύτερο βαθμό από το Ελληνικό Δημόσιο και
κατόπιν εκδόθηκε η 4011/19.6.2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που έκανε δεκτή την αίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου και διόρισε νέα διοίκηση στον ΕΕΣ με εξάμηνη διάρκεια και
συγκεκριμένο έργο, όπως προκύπτει από το από 1/7/2014 Πρακτικό
του

ΚΔΣ

του

ΕΕΣ.

Νέος

Πρόεδρος

του

ΕΕΣ

ανέλαβε

ο

καρδιοχειρουργός Δημήτριος Νίκας και αυτοδικαίως ανέλαβε και τη
θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΚΙΕΝ, χωρίς κάποια άλλη αλλαγή στη
σύνθεση του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Επομένως, το νέο ΔΣ του ΚΙΕΝ που συγκροτήθηκε την 10/7/2014
όπως προκύπτει από το Απόσπασμα της 259ης Συνεδρίασης της
10/7/2014 είχε ως εξής:
1. Δημήτριος Νίκας, Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης, Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Φαραντάτος, Γενικός Γραμματέας
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4. Μιχαήλ Τζάνογλος, Ταμίας
5. Σεραφείμ Σεφεριάδης, Τακτικό Μέλος
6. Φίλιππος Κουτσαύτης, Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Κατσαρός, Τακτικό Μέλος
8. Θεοδώρα (Δώρα) Παπαδάκη, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Παναγιώτα Κυλάφη-Οικονομίδου, Αναπληρωματικό Μέλος
10.

Ντίνα Βλάχου-Οικονομοπούλου, Αναπληρωματικό Μέλος

Κατά την παρέλευση του εξαμήνου που όριζε η 4011/19.6.2014
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διόρισε διοίκηση
στον ΕΕΣ, ο τότε πρόεδρος του ΕΕΣ και του ΚΙΕΝ κ. Δημήτριος Νίκας
δήλωσε την παραίτηση του την 23/10/2014 από τη θέση του προέδρου
και των δύο οργανισμών, οδηγώντας για άλλη μια φορά σε διοικητική
αλλαγή στο ΚΙΕΝ. Κατά την 265η Συνεδρίαση της 11/11/2014 του ΔΣ
του ΚΙΕΝ και ο τότε Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης επίσης
δήλωσε την παραίτηση του από το ΔΣ του ΚΙΕΝ. Ταυτόχρονα, ανέλαβε
νέος Πρόεδρος του ΕΕΣ και του ΚΙΕΝ ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κίνιας και
το διοικητικό συμβούλιο ανασυντέθηκε ως εξής:

1. Iωάννης Κίνιας, Πρόεδρος
2. Θεοδώρα (Δώρα) Παπαδάκη, Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Φαραντάτος, Γενικός Γραμματέας
4. Μιχαήλ Τζάνογλος, Ταμίας
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5. Σεραφείμ Σεφεριάδης, Τακτικό Μέλος
6. Φίλιππος Κουτσαύτης, Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Κατσαρός, Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτα Κυλάφη-Οικονομίδου, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Ντίνα Βλάχου-Οικονομοπούλου, Αναπληρωματικό Μέλος

ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Α/Σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ

«ο ενάγων μπορεί να

παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του
εναγόμενου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της
ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι
απαράδεκτη,

εφόσον

ο

εναγόμενος

προβάλλει

αντίρρηση

και

πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση
οριστικής απόφασης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραίτηση από
το δικόγραφο της αγωγής είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησής
της. Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο ελεύθερα.
Περιορισμός υπάρχει μόνο στην περίπτωση που θίγονται δικαιώματα
τρίτων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τις συνέπειες κατάθεσης τις
αγωγής, όταν απαιτείται και η σύμπραξη και αυτών.Η παραίτηση από το
δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως
δεν ασκήθηκε.
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Β/Σύμφωνα με το άρθρο 296 ΚΠΟλΔ «ο ενάγων μπορεί να
παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση
του εναγόμενου. Η παραίτηση είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος
προβάλλει αντιρρήσεις και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη
να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης». Η παραίτηση από το
δικαίωμα επιφέρει κατάργηση της δίκης χωρίς την έκδοση απόφασης. Η
άσκηση νέας αγωγής μεταξύ των ιδίων διαδίκων, για το ίδιο δικαίωμα
και με την ίδια αποκλείεται και αν ασκηθεί απορρίπτεται ως αβάσιμη.
Δεν μπορεί πλέον ο παραιτηθείς να επανέλθει, ασκώντας νέα αγωγή,
αφού δεν υφίσταται πλέον αγώγιμο δικαίωμα. Η παραίτηση από το
δικαίωμα δεν παράγει δεδικασμένο ως προς την έννομη σχέση, αλλά
αποτελεί λόγο ουσιαστικής απόρριψης της πιθανής μεταγενέστερης
αγωγής.

Γ/Σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔ«Ο οφειλέτης κατά του
οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή,
η οποία απευθύνεται στο εκδόσαν τη διαταγή πληρωμής ειρηνοδικείο ή
μονομελές πρωτοδικείο..». Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής
είναι ένδικο βοήθημα και ασκείται όπως και η αγωγή, εντός 15
ημερών από την επίδοση της.
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α/ Το Κοινωφελές Ίδρυμα άσκησε τις από 3/9/2010 (ΓΑΚ:
154537/2010), 6/9/2010 (ΓΑΚ: 154549/2010) και 7/9/2010 (ΓΑΚ:
154544/2010) Ανακοπές προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για
να ακυρώσει, αντίστοιχα, τις με αριθμ. 11561, 11562 και 11563/2010
Διαταγές Πληρωμής που εξέδωσε η τότε βασική δανείστρια τράπεζα
«MARFIN POPULAR BANK». Εν συνεχεία άσκησε και Προσθέτους
Λόγους επ’αυτών. Οι ανακοπές και οι πρόσθετοι λόγοι ορίστηκε να
συζητηθούν την 28/3/2012.

Β/ Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση των
ανακοπών έως την 28/3/2012, οι δύο αντίδικοι (ΚΙΕΝ και MARFIN)
φαίνεται ότι γεφύρωσαν τις διαφορές τους με αποτέλεσμα να
αναβάλουν την εκδίκαση των ανακοπών για την 5/11/2014 και να
καταλήξουν
Λογαριασμό

σΣύμβαση
ποσού

χρησιμοποιηθεί

ως

Πίστωσης
ύψους

Με

Ανοικτό

3.000.000

κεφάλαιο

κίνησης

€
του

(Αλληλόχρεο)

με

σκοπό

ΚΙΕΝ.Μετά

να
τη

συμβιβαστική επίλυση και την απόφαση για νέα δανειοδότηση η
συνέχιση της αντιδικίας δεν είχε πλέον νόημα. Μεταξύ των δεσμεύσεων
που ανέλαβε το ΚΙΕΝ απέναντι της τράπεζας για να δανειοδοτηθεί ήταν
α) να παραιτηθεί από τα δικόγραφα των ανακοπών που είχε καταθέσει
επί των Διαταγών Πληρωμής καθώς και από το δικαίωμα άσκησης
αυτών και β) να παρουσιάσει εντός 3 μηνών από την υπογραφή της
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σύμβασης

επιχειρησιακό

σχέδιο

βιώσιμης

αναδιοργάνωσης

και

ανάπτυξης του ΚΙΕΝ.

Γ/ Η υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης συντελέστηκε την
14/5/2012 και ταυτόχρονα την ίδια ημέρα το ΚΙΕΝ παραιτήθηκε από
όλα τα δικόγραφα και από το δικαίωμα κατ’ άρθρα 294 επ. ΚΠολΔ, με
αποτέλεσμα οι Διαταγές Πληρωμής να καταστούν τελεσίδικες και η
εκτέλεση τους να μην μπορεί βασίμως να αμφισβητηθεί εκ νέου
δικαστικά (βλ. ανωτ. Ι.- Β).

Δ/ Επομένως, όταν πλέον το Μάϊο του 2014 η, διάδοχος της
ΜΑΡΦΙΝ, Τράπεζα Πειραιώς επέδωσε για δεύτερη φορά τους ως άνω
εκτελεστούς τίτλους και εκκίνησε την διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά του ΚΙΕΝ – ανεξαρτήτως της οπιασδήποτε δέσμευσης
ανέλαβε το ΚΙΕΝ με το Μνημόνιο Συνεργασίας να μην ασκήσει ένδικα
μέσα κατά της εκτέλεσης –το ΚΙΕΝ δεν είχε πρακτικά μέσα άμυνας
κατά των εκτελεστών τίτλων για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους.
Παράλληλα, το οποιοδήποτε μέσο ανακοπής της διαδικασίας της
εκτέλεσης (π.χ. ανακοπή κατά των εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης
κλπ.) θα είχε ως μόνον αποτέλεσμα την απλή καθυστέρηση της
εκτέλεσης, αφού ο επισπεύδων (Τράπεζα Πειραιώς)σε περίπτωση
ακύρωσης πράξεων της εκτέλεσης θα μπορούσε να επαναλάβει τις
πράξεις αυτές με ορθό τρόπο. Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε και την
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ακύρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Τράπεζα προς το ΚΙΕΝ
αναφορικά με την ενδιάμεση χρηματοδότηση και την διενέργεια
αναγκαστικού δημόσιου πλειστηριασμούς της νοσηλευτικής μονάδας ως
επιχείρησης, δηλαδή: την άμεση διακοπή της λειτουργίας του
Κοινωφελούς

Ιδρύματος,

την

απώλεια

των

διοικητικών

αδειών

λειτουργίας, το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης, την απόλυση των
1.100 εργαζομένων της χωρίς καμία δέσμευση για την αποπληρωμή
των οφειλόμενων τους.

8) Για τον διενεργηθέντα αναγκαστικό πλειστηριασμό
Κατόπιν των ανωτέρω κατέστη προφανές ότι με βάση το υφιστάμενο
μέχρι και σήμερα, νομικό πλαίσιο (το ΚΙΕΝ αποτελεί ίδρυμα- νομικό
πρόσωπο προβλεπόμενο από τον Αστικό Κώδικα), αλλά και σε
συνδυασμό με και την συνεχή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης
του Κοινωφελούς Ιδρύματος, η ενδεδειγμένη (βέλτιστη) νομικήοικονομική λύση, η οποία εξυπηρετούσε με ασφάλεια (σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις) την

ικανοποίηση των απαιτήσεων των

δανειστών, ταυτόχρονα δε διασφάλιζε την

λειτουργία του

Νοσοκομείου (διασώζοντας και τις 1100 θέσεις εργασίας καθώς και
την σημαντική προσφορά του στον τομέα των υπηρεσιών υγείας)
ήταν η διενέργεια αναγκαστικής εκτελέσεως σε εφαρμογή

των

διατάξεων των άρθρων 1022 επ. Κ.Πολ.Δ., όπως αμέσως κατωτέρω.
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Συγκεκριμένα το κοινωφελές Ίδρυμα, ενώ είναι σε αδιέξοδη
κατάσταση, δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια, και ταυτόχρονα προδήλως ούτε
τη δυνατότητα περαιτέρω τραπεζικού δανεισμού, ταυτόχρονα στερείται
πτωχευτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να παρίσταται ως εκ των
πραγμάτων ως η μόνη λύση η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως,
λύση η οποία άλλωστε η νομιμότητα στην εφαρμογή της έχει ήδη
επιβεβαιωθεί και με την 7/2009 απόφαση της Ολομ. Α.Π.

Ειδικότερα κατά την πάγια πλέον θέση της νομολογίας, σε
κατάσχεση κατά τα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ, υπόκειται και το δικαίωμα
του καθού εκτέλεση στην ενότητα περιουσιακών στοιχείων που
απαρτίζουν ορισμένη οικονομική ενότητα ή επιχείρηση (ΟλΑΠ 7/2009,
ΔΕΕ 2009, σ. 784, ΜΠρΑθ 5845/2010, ΕΕμπΔ 2011, σ. 820). Η
επιχείρηση δηλαδή (ως αντικείμενο δικαίου), σύμφωνα με τον ορισμό
που έχει επικρατήσει, αποτελεί σύνολο ποικίλων ανομοιογενών
στοιχείων,

πραγμάτων,

δικαιωμάτων,

άϋλων

αγαθών

(εμπορική

επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα), πραγματικών καταστάσεων
και σχέσεων προς την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται (πελατεία
φήμη, θέση καταστήματος, αναπτυξιακές προοπτικές και ελπίδες), το
οποίο (σύνολο) τελεί υπό οικονομική οργάνωση και ενότητα που ανήκει
σε ορισμένο φορέα. Έτσι συνιστάται
οργανώνεται

στη

βάση

μιας

μία οικονομική ενότητα, που

συγκεκριμένης

οικονομικής δραστηριότητας.
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επιχειρηματικής

ή

Με την έννοια αυτή η επιχείρηση αποτελεί

αυτή καθαυτή

περιουσιακό αγαθό, που περιλαμβάνει το σύνολο των κατ’ ιδίαν
εμπραγμάτων, ενοχικών ή άλλων επί άϋλων αγαθών δικαιωμάτων, με
τα οποία ο επιχειρηματίας εξουσιάζει καθένα από τα περιουσιακά
στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται η επιχείρηση, όπως ακίνητα, κινητά,
επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα.

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και
αυθυπαρξία της επιχείρησης ως συνόλου, αφού προβλέπεται η
«μεταβίβαση», «εκποίηση», «πώληση», «επιδίκαση» και «αναγκαστική
διαχείριση» επιχείρησης (βλ. άρθρα 479, 1624 εδ. 6, ΑΚ 483, 1034 επ.
ΚΠολΔ, 18 ΝΔ 3562/56, 46α Ν. 1892/1990, 4 παρ. 2 Ν. 4112/1929, 22,
2239/94, κ.α.). Κατ΄ ακολουθία με την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό
αποσκοπείται να περιέλθει στους δανειστές το προϊόν από την
εκποίηση της, διατηρείται δε συγχρόνως η επιχείρηση ως ενότητα και
αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα (ΟλΑΠ 7/2009, ανωτ.).
Η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στα επιμέρους περιουσιακά
στοιχεία του Νοσοκομείου (λ.χ. πλειστηριασμός ακινήτων κ.λ.π.), θα
οδηγούσε αυτόθροα σε «διαμελισμό» της νοσηλευτικής μονάδας και σε
άμεση διακοπή της λειτουργίας της. Όμως, η διακοπή της λειτουργίας
του Κοινωφελούς Ιδρύματος θα είχε εξαιρετικά επαχθείς και κοινωνικά
επώδυνες συνέπειες, καθώς θα οδηγούσε: (α) στη διακοπή της
παροχής κρίσιμων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στους
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ασθενείς που νοσηλεύονταν κατά τον κρίσιμο χρόνο στο Νοσοκομείο
και οι οποίοι θα έπρεπε να παραπεμφθούν αλλού για νοσηλεία, (β)
στην οριστική απώλεια 1.100 θέσεων εργασίας ιατρικού, νοσηλευτικού
και διοικητικού προσωπικού σε μια ευαίσθητη οικονομικά συγκυρία, (γ)
στον αφανισμό ενός σύγχρονου Κοινωφελούς Ιδρύματος, με αξιόλογη
υποδομή, επί ζημία του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Η μόνη διαδικασία που εγγυόταν αυτό το αποτέλεσμα ήταν ο δημόσιος
αναγκαστικός πλειστηριασμός της επιχείρησης του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ως συνόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1022
επ. ΚΠολΔ. Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε ενδεχομένως να
επιτευχθεί μέσω της υπαγωγής του Κοινωφελούς Ιδρύματος σε
καθεστώς πτωχεύσεως (κατά τα άρθρα 135 επ. του Πτωχευτικού
Κώδικα) ή της σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης (κατά τα άρθρα 106α
του Πτωχευτικού Κώδικα). Όμως, επειδή το Κοινωφελές Ίδρύμα
λειτουργούσε υπό μορφή Ν.Π.Ι.Δ. ως Κοινωφελές Ίδρυμα και δεν
αποτελούσε ένωση προσώπων, ήταν αμφίβολο αν διέθετε πτωχευτική
ικανότητα κατά το άρθρο 1 ΠτωχΚ και επομένως αν μπορούσε να
πτωχεύσει. Ως εκ τούτου, για την αποφυγή εξαιρετικά χρονοβόρων
επιπλοκών στη διαδικασία, και ενόψει της κρισιμότητας της οικονομικής
κατάστασης του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε
την προσφυγή στα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Υπογραμμίζεται ότι και η εφαρμογή των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ θα
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οδηγούσε στην εκποίηση της οικονομικής μονάδας του Νοσοκομείου
ως συνόλου κατόπιν ενιαίας εκπλειστηρίασης και κατακύρωσης,
επιφέροντας ισόδυναμα αποτελέσματα με την ενιαία εκπλειστηρίαση
των στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης κατά τα άρθρα 135 επ. ΠτωχΚ.
Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας θα ήταν δυνατή η διάσωση και
εξυγίανση του Νοσοκομείου, ώστε να καταστεί βιώσιμο και να δύναται
να συνεχίσει τη λειτουργία του στο μέλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, και αφού έληξε στις 30/4/2014 η νομοθετική
αναστολή στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, η Τράπεζα
Πειραιώς επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε όσα περιουσιακά στοιχεία
του Κοινωφελούς Ιδρύματος είχαν συσταθεί εμπράγματα βάρη λόγω
των δανειακών συμβάσεων που όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είχε
καταρτίσει η διοίκηση Μαρτίνη (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης και
ενέχυρο), ήτοι σε όλα τα ακίνητα και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
Εν συνεχεία, υπέβαλε την από 28.5.2014 αίτηση ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αίτημα τη χορήγηση δικαστικής άδειας για
την

επιβολή

κατασχέσεως

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΡΡΙΚΟΣ

επί

της

ΝΤΥΝΑΝ»

νοσηλευτικής
ως

σύνολο

μονάδας
στοιχείων

ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ.
Με την παραπάνω αίτηση ζητήθηκε η χορήγηση άδειας κατασχέσεως
επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν
την

παραπάνω

νοσηλευτική

μονάδα,

ήτοι

ακίνητα,

κινητά,

απαιτήσεις, διακριτικό τίτλο, διακριτικά γνωρίσματα και γενικώς σε
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οποιαδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο εξυπηρετούσε τη λειτουργία
του Κοινωφελούς Ιδρύματος.
Η άδεια κατασχέσεως χορηγήθηκε με την από 924/2014 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία επέτρεψε την κατάσχεση.
Στη συνέχεια τον Ιούλιο του 2014, με την τήρηση όλων των κανόνων
δημοσιότητας,

ορίστηκε

ως

ημερομηνία

πλειστηριασμού

η
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Σεπτεμβρίου 2014 στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Το Υπ. Υγείας κατέθεσε τροπολογία πριν γίνει ο πλειστηριασμός, τον
οποίον ούτε το Δημόσιο ούτε το ΚΙΕΝ μπορούσε να ματαιώσει, όπου
απλά

έδωσε

τη

δυνατότητα

σε

περίπτωση

αναγκαστικού

πλειστηριασμού ιδιωτικής κλινικής, να συμμεταβιβάζεται αυτοδικαίως η
διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Δηλαδή μερίμνησε α) να
συνεχίσει να λειτουργεί το Κοινωφελές Ίδρυμα, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση θα έπρεπε να κλείσει μέχρι να εκδοθεί νέα άδεια και άρα να
απαξιωθεί και β) να εκπλειστηριαστεί για αυτό το λόγο σε μεγαλύτερο
τίμημα. Η τροπολογία είναι το αρ. 18 του Ν. 4296/14.

Η τροπολογία εισήχθη σε ψήφιση πριν τον πλειστηριασμό 19.09.14 με
πλειστηριασμό

στις

24.09.14

για

να

ξέρουν

όσοι

πάνε

να

πλειοδοτήσουν το καθεστώς. Η συγκεκριμένη τροπολογία κατά τη
συζήτηση στη Βουλή υποστηρίχθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας
και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Στον

πλειστηριασμό

δεν

πλειοδότησε

κανένας

υποψήφιος

υπερθεματιστής από το χώρο της ιδιωτικής υγείας (λ.χ. άλλα
ιδιωτικά νοσοκομεία). Η μοναδική προσφορά προήλθε από την
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Εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.», η οποία τυγχάνει θυγατρική εταιρεία του
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Κατόπιν υποβολής της προσφοράς της
«ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ», το Νοσοκομείο κατακυρώθηκε αντί της προσφερθείσας
συνολικής τιμής των 115.135.251 €.

Ενώ δηλαδή η καλύτερη μέχρι τότε πρόταση ήταν περίπου στα 55 εκ
ευρώ εκπλειστηριάστηκε για 115 εκ ευρώ !!!!!! Σημειωτέον εκείνη την
περίοδο η κεφαλαιοποίηση των Ομίλων Ιατρικό ήταν 69 εκ, Υγεία 55 εκ
και ΙΑΣΩ 42 εκ.

Ο πλειστηριασμός ήταν δημόσιος ανοικτός και μπορούσε να εμφανιστεί
όποιος το επιθυμούσε και να κάνει καλύτερη πρόταση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το Κοινωφελές Νοσηλευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» (ΚΙΕΝ) είχε μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργούσε
σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας και απολάμβανε
οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας χωρίς να υπάγεται σε κρατικό
έλεγχο. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα της
λειτουργίας του είναι: α) το καταστατικό και ο σκοπός, β) η δικαστική

απόφαση που δέχθηκε τον πλειστηριασμό του γ) το γεγονός ότι ο
ΕΟΠΥΥ επέβαλε claw back και rebates όπως στους ιδιώτες
παρόχους, δ) όλες οι σε βάρος του αγωγές στρέφονταν στα
πολιτικά δικαστήρια ε) οι συμβάσεις ήταν ιδιωτικού δικαίου στ) ο
Μαρτίνης διώκεται για απλή απιστία. Η όποια εποπτεία του
δημοσίου βάσει του καταστατικού αρ. 2 αφορά μόνο στον τρόπο
παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και τον τρόπο άσκησης
ιατρικού, νοσηλευτικού επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου.
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Η κακή οικονομική κατάσταση του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ήταν
αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης από την πλευρά της διοίκησης
Μαρτίνη. Δημιουργήθηκε σωρεία χρεών συνολικού ύψους 300.000.000
ευρώ τόσο σε ιδιώτες και σε Τράπεζες όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, τα 95.000.000 ευρώ ήταν σε δάνειο της Τράπεζας
Κύπρου που είχε καταγγελθεί και είχε περάσει στην Τράπεζα Πειραιώς,
τα 35.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ

και το ΤΣΑΥ, 15.000.000

ευρώ σε

εργαζόμενους 120.000.000 ευρώ σε προμηθευτές, 5.000.000 ευρώ σε
εφορία, 5.000.000 ευρώ σε ΔΕΗ και 5.000.000 ευρώ σε λοιπά έξοδα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να περιέλθει το «Ερρίκος Ντυνάν»
το 2012 σε πραγματική αδυναμία πληρωμής και σε παύση λειτουργίας
αφού το προσωπικό των 1050 ατόμων παρέμενε απλήρωτο. Από το
συνολικό χρέος των 300 εκ ευρώ, τα 15 εκ. οφείλονταν στους
εργαζομένους των οποίων η μηνιαία μισθοδοσία άγγιζε τα 1,7 εκ. ευρώ.

Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις των εργαζομένων την
περίοδο αυτή ήταν πολλές και είχαν δημιουργήσει στην κοινωνία ένα
κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο έργο του Ερυθρού Σταυρού, δεδομένου
ότι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» ήταν παράλληλα και
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
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Παράλληλα με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος
λόγω της κακοδιαχείρισης της Διοίκησης, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
ζήτησε

επίσημα

από

το

Υπουργείο

Υγείας

με

σαφή

γραπτή

προειδοποίηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αλλάξει η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προς αποφυγή της διεθνούς αμαύρωσης της χώρας, προς μια
κατεύθυνση εξυγίανσης του «Ερρίκος Ντυνάν» αλλά και ως αποτέλεσμα
της παραίτησης δεκατριών μελών (εκ των 23) της διοίκησης του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του
Ειρηνοδικείου και εν συνεχεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
διόρισε προσωρινή διοίκηση στον Ερυθρό Σταυρό.

Σε μια προσπάθεια εξυγίανσης του «Ερρίκος Ντυνάν» η Διοίκηση
του Κοινωφελούς Ιδρύματος προχώρησε σε αναζήτηση στρατηγικού
επενδυτή προκρίνοντας διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη της
κλινικής. Αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν να εμφανιστούν 16
επενδυτικά σχήματα που κατέληξαν σε 8 προτάσεις. Τελικώς το Δ.Σ.
κατέληξε

σε

4

δεσμευτικές

προτάσεις

με

τη

βοήθεια

δύο

χρηματοοικονομικών συμβούλων (PWC και Επενδυτική Τράπεζα
Ελλάδος). Η καλύτερη εκ των προτάσεων αυτών ήταν μόλις 55 εκ.
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ευρώ. Εκτός από το γεγονός ότι το ποσό αυτό ήταν πολύ χαμηλό
συγκριτικά με τις ανάγκες του Ιδρύματος η πρόταση περιλάμβανε και
όρους που ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν όπως η διαγραφή χρεών σε
δημόσιο και πιστωτές.

Για τη διαδικασία επιβίωσης του «Ερρίκος Ντυνάν» υπεγράφει
Μνημόνιο Κατανόησης διάρκειας 15 μηνών

μεταξύ του Υπουργείου

Υγείας, της Τράπεζας Πειραιώς και του Ιδρύματος ώστε να διευκολυνθεί
το τελευταίο σε θέματα γραφειοκρατικά, φορολογίας κλπ. Το Μνημόνιο
αφορούσε μόνο το χρονικό στάδιο έως το δημόσιο πλειστηριασμό που
προέκρινε η Τράπεζα Πειραιώς ως βασική πιστώτρια όπως όριζαν οι
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Κατόπιν των οικονομικών εξελίξεων του Ιδρύματος το Ελληνικό
Δημόσιο βρέθηκε αντιμέτωπο με τρείς λύσεις. Η πρώτη ήταν να
ενταχθεί το «Ερρίκος Ντυνάν» στο ΕΣΥ το οποίο σημαίνει ότι θα
εντάσσονταν σε αυτό ένα νοσοκομείο με χρέη 300 εκ. ευρώ. Η λύση
αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη και τελικώς μη αναγκαία
επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου εν μέσω κρίσης. Δεύτερη
λύση ήταν να μην παρέμβει καθόλου το Ελληνικό Δημόσιο και να
αφήσει το Κοινωφελές Ίδρύμα στην τύχη του. Αυτό σήμαινε ότι θα
εκπλειστηριάζονταν σε πολύ χαμηλό τίμημα ενώ παράλληλα θα έχανε
την άδεια του και θα είχαμε απώλεια θέσεων εργασίας. Τρίτη λύση
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ήταν η νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης ώστε να προσελκύσει
περισσότερους πλειοδότες και να ανεβάσει το τίμημα ικανοποιώντας τις
απαιτήσεις του δημοσίου και διασώζοντας τις θέσεις εργασίας.

Η

νομοθετική

αυτή

παρέμβαση

ήρθε

με

μια

υπουργική

τροπολογία η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε περίπτωση αναγκαστικού
πλειστηριασμού ιδιωτικής κλινικής να συμμεταβιβάζεται αυτοδικαίως η
διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Αποτέλεσμα της τροπολογίας ήταν να συνεχίσει να λειτουργεί το
Κοινωφελές Ίδρύμα -καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να
κλείσει μέχρι να εκδοθεί νέα άδεια και άρα να απαξιωθεί- κι επίσης να
αυξηθεί κατά πολύ το τίμημα και να εξασφαλιστεί ένα αρκετά υψηλό
ποσό προς απόσβεση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα
Πειραιώς προέκρινε ως είχε δικαίωμα το δημόσιο πλειστηριασμό της
επιχείρησης από τον οποίο εξασφαλίστηκε πλειστηρίασμα ύψους 115
εκ. ευρώ. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε η καλύτερη πρόταση ήταν αυτή των
55 εκ. ευρώ μετά τη νομοθετική παρέμβαση διπλασιάστηκε! Από το
ποσό

των

115.000.000

ευρώ

βάσει

κατάστασης

πιστωτών

πληρώθηκαν: 60.000.000 ευρώ στην Τράπεζα, 38.000.000 ευρώ στα
ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, 2.300.000 ευρώ στο ΕΤΑΑ, 12.000.000 ευρώ
εργαζόμενοι, 1,150.000 εφορία και 5.000.000 ευρώ λοιπά.
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Η

θετική

αυτή

επιλογή

της

προηγούμενης

κυβέρνησης

επιβεβαιώνεται από την διαδικασία πώλησης του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
απτό την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την
περίοδο. Συγκεκριμένα, στην τελική φάση υπάρχουν μόνο δύο
δεσμευτικές προσφορές. Η μία από το Ίδρυμα Ωνάση και η άλλη από το
fund American Hospitals, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν
ξεπερνούν τα 50.000.000€.

Η παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και οι επιλογές των
εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό
το πρίσμα του τελικού αποτελέσματος, των εναλλακτικών επιλογών τη
χρονική περίοδο που οι αποφάσεις ελήφθησαν και κυρίως την αναλογία
κόστους-οφέλους για το ελληνικό δημόσιο, τους εργαζόμενους και τους
πιστωτές.

Με βάση όλα τα παραπάνω δεν προκύπτει ευθύνη των πολιτικών
προσώπων που διαχειρίστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο την υπόθεση
του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

Η Ελληνική Δικαιοσύνη ήδη διερευνά όλες τις πτυχές της
κακοδιαχείρισης της διοίκησης Μαρτίνη έχοντας καταλήξει και σε
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καταδικαστικές αποφάσεις και θα πρέπει να ολοκληρώσει την έρευνά
της αυτή.

Επίσης είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από τις αρμόδιες
Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές ενδεχόμενες ευθύνες για ζημία που
αναφέρεται ότι υπέστει το Δημόσιο λόγω της μη αναγγελίας απαίτησης
του ύψους 4.500.000 ευρώ κατά την διαδικασία του αναγκαστικού
πλειστηριασμού.
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