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Σφντομο Ιςτορικό 

 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ ςυνιςτά ιδιόρρυκμο κοινωφελζσ ςωματείο (Α.Ρ. 

1468/1997) και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του, εγκρικζντοσ με το β.δ. τθσ 

10θσ/27θσ Ιουνίου 1877 (ΦΕΚ Α' 44), καταςτατικοφ του. Το καταςτατικό του Ε.Ε.Σ. 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενεςτζρωσ με τουσ ν.745/1917, 

2995/1922, 3711/1928, τον α.ν. τθσ 16θσ -23πσ Ιανουαρίου 1936, τουσ ν.788/1943, 

70/1944, τον α.ν.. 552/1945 και το ν.δ. 419/1947, κακϊσ και τισ γενικζσ αρχζσ τθσ 

υπ' αρικ. 10/22-8-1864 Διεκνοφσ Συμβάςεωσ τθσ Γενεφθσ.   

Με τθν υπ' αρικ. 7.855/16-3-1992 πράξθ τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν Μ. 

Μαςοφρου-Τςανάκα, θ οποία τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ' αρικ. 

7.962/8 Ιουνίου 1992 πράξθ τθσ ίδιασ ςυμβολαιογράφου, ςυνζςτθςε νοςθλευτικό 

ίδρυμα με τθν επωνυμία «ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΕΕ - ΕΡΡΙΚΟ 

ΝΣΤΝΑΝ - Ν.Π.Ι.Δ.». Οι ανωτζρω καταςτατικζσ διατάξεισ κωδικοποιικθκαν με τθν 

υπ' αρικ. 8.031/23-7-1992 πράξθ τθσ ωσ άνω ςυμβολαιογράφου, που 

ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ' αρικ. 13840/21-8-1992 πράξθ τθσ ςυμβολαιογράφου 

Ακθνϊν Ε.Μορφωποφ-Χρόνθ. Θ, κατά τα ανωτζρω, ςφςταςθ από τον Ε.Ε.Σ. του 

κοινωφελοφσ αυτοφ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ιδρφματοσ, με τθν επωνυμία 



«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΥΜΑ ΕΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» (ΚΙΕΝ), κυρϊκθκε και απζκτθςε ιςχφ 

νόμου με τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του ν.2082/1992 (ΦΕΚ Α' 158). 

Βαςικόσ ςκοπόσ του ωσ άνω ιδρφματοσ είναι, κατά τον ιδρυτικό του νόμο, θ ίδρυςθ 

υψθλισ ςτάκμθσ και ςυγχρόνου τεχνολογίασ νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, για τθ 

νόμιμθ λειτουργία του οποίου εκδόκθκε θ υπ' αρικ. Υ4ε/9493/4-9-2000 απόφαςθ 

του Υπουργοφ Υγείασ και Ρρόνοιασ, θ οποία τροποποιικθκε με τισ υπ' αρικ. 

Υ4ε/65956/23-7-2002, Υ4ε/36514/15-5-2003, Υ4ε/15495/28-3-2005 

Υ4ε/34625/07/14-2-2008 και Υ4ε/92705/1-8-2008 αποφάςεισ του ίδιου Υπουργοφ. 

 

Ρεραιτζρω, ςτα άρκρα 1 και 7 του καταςτατικοφ του ΚΙΕΝ προβλζφκθκε ότι το 

ίδρυμα απολαμβάνει οικονομικισ και διοικθτικισ αυτοτζλειασ, θ λειτουργία του 

διζπεται από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τισ διατάξεισ του 

καταςτατικοφ του (κυρωκζντοσ με τον ν. 2082/1992), ενϊ το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

αποτελεί το ανϊτατο όργανο εκτζλεςθσ των ςκοπϊν τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ 

των υποκζςεϊν του, αποφαςίηει δε, ελευκζρωσ επί όλων των ηθτθμάτων που 

αφοροφν το ίδρυμα.  

Θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ του «Ερρίκοσ Ντυνάν» που αςκείται από το Υπουργείο 

Υγείασ περιλαμβάνει μόνον τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του ιδρφματοσ, δθλαδι τον 

τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν υγείασ και τον τρόπο άςκθςθσ του ιατρικοφ, 

νοςθλευτικοφ, επιςτθμονικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του ιδρφματοσ. Δεν υπιρξε 

επιχοριγθςθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 

Το 2006 το ΚΙΕΝ, με απόφαςθ τθσ τότε διοίκθςισ του, ςυνιψε δανειακζσ 

ςυμβάςεισ  με τθν Marfin Popular Bank Λευκωςίασ ςυνολικοφ φψουσ 115 εκ. € 

(ιτοι δφο ςυμβάςεισ των 50 εκ. € πλζον 15 εκ. € ωσ πίςτωςθ μζςω αλλθλόχρεου 

λογαριαςμοφ).   

 

Στισ 7 Απριλίου 2006 δθμοςιεφτθκε ο ν. 3454/2006, που κακόριςε τθν ςφνκεςθ του 

ΔΣ του ΚΙΕΝ, προβλζποντασ ότι θ πλειοψθφία ορίηεται από τον Ερυκρό Σταυρό και 

μειοψθφία από το Υπουργείο Υγείασ. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 18 ν. 

3454/2006: «Το Κοινωφελζσ Μδρυμα «ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διοικείται από Διοικθτικό 

Συμβοφλιο με επτά τακτικά και τρία αναπλθρωματικά μζλθ. Ρρόεδροσ του 



Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λδρφματοσ είναι ο Ρρόεδροσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

Σταυροφ ι πρόςωπο που επιλζγεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ. Τρία τακτικά μζλθ και δφο αναπλθρωματικά μζλθ διορίηονται 

από το Κεντρικό Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. Τρία 

τακτικά μζλθ, τα οποία είναι κατά προτίμθςθ πρόςωπα δραςτθριοποιοφμενα ςτο 

χϊρο τθσ υγείασ, και ζνα αναπλθρωματικό μζλοσ διορίηονται από τον Υπουργό 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Κοινωφελοφσ Λδρφματοσ ορίηεται τετραετισ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατά τθν 

πρϊτθ ςυνεδρίαςι του ςυγκροτείται ςε ςϊμα. Αντιπρόεδροσ εκλζγεται ζνα από τα 

μζλθ που ζχει ορίςει ο Υπουργόσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.» 

 

 

Στισ 25 Ιουνίου 2008 εςτάλθ επιςτολι του Ανδρζα Μαρτίνθ (πρ. Ρρόεδρο του ΚΙΕΝ) 

προσ τον τότε Υπουργό Υγείασ, Δθμιτρθ Αβραμόπουλο, με τθν οποία διλωςε ότι 

διαφωνεί με τθν μετάταξθ προςωπικοφ από το νοςοκομείο Ερρίκοσ Ντυνάν ςε 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ. 

 

Μεταξφ του Ιδρφματοσ και τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΘΘΝΩΝ Α.Ε» (Εταιρεία),  καταρτίςκθκε το από 29-7-2009 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό «ςυμπράξεωσ», με το οποίο το Κδρυμα δεςμεφκθκε να 

παραχωριςει ςτθν Εταιρεία ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του, επί τθσ Λ. Μεςογείων 

107, κτιρίου του κακϊσ και τθ χριςθ των εργαςτθρίων του, βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν 

και κζςεων parking, επίςθσ δε (δεςμεφκθκε) ότι «κα ςυνειςφζρει και τθ χριςθ τθσ 

άδειασ λειτουργίασ τθν προςφορά των υπθρεςιϊν του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι, 

τον δανειςμό 32 νοςθλευτριϊν-μαιϊν και όποιου επιπλζον προςωπικοφ απαιτθκεί 

κατά νόμο και με τισ νόμιμεσ αμοιβζσ των οποίων τα ζξοδα βαρφνουν αποκλειςτικά 

τθν «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑ». Θ τελευταία δεςμεφκθκε ότι κα αναλάβει «τθν οργάνωςθ 

και διαχείριςθ του Μαιευτικοφ - Γυναικολογικοφ τμιματοσ του νοςοκομείου, τθν 

παροχι τεχνογνωςίασ τθν προςζλκυςθ ιατρϊν ςυνεργατϊν (μαιευτιρων-

γυναικολόγων), τθ ςτελζχωςθ τθσ κλινικισ με το πάςθσ φφςεωσ αναγκαίο 

προςωπικό, τθν ανακαταςκευι όλων των χϊρων, τθν αγορά νζου υπερςφγχρονου 

εξοπλιςμοφ, τθν προβολι τθσ κλινικισ τθ δωρεάν νοςθλεία ςε ευπακείσ κοινωνικζσ 



ομάδεσ κλπ.». Συνεπεία των ανωτζρω ςυνομολογικθκε ότι το Κδρυμα κα ειςπράττει 

ποςοςτό 6% επί του ετθςίου ακακάριςτου τηίρου από τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ ι 

21 % επί των ετθςίων κακαρϊν κερδϊν τθσ 

Με τθν ίδια ςφμβαςθ ςυμφωνικθκε ειδικότερα, ότι το Κδρυμα «ςυνειςφζρει τθν 

παραχϊρθςθ κατά τθν εμπράγματθ ζννοια τθσ αποκλειςτικισ κατοχισ και χριςθσ» 

προσ τθν Εταιρεία των χϊρων που περιγράφονται ς' αυτιν, «προκειμζνου να 

ςτεγάςει και λειτουργιςει ςτο όνομα τθσ ...Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι». 

Επίςθσ, ςυμφωνικθκε ότι (το  Κδρυμα) «ςυνειςφζρει τθν άδεια λειτουργίασ του 

Νοςοκομείου με τθν επωνυμία Κοινωφελζσ ΙΔΥΜΑ ΕΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, κακ' ό μζροσ 

αυτι ςυνιςτά απολφτωσ αναγκαίο και απαραίτθτο όρο για τθν απρόςκοπτθ 

λειτουργία τθσ ωσ άνω Γυναικολογικισ και Μαιευτικισ κλινικισ τθσ 

«ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑΣ», ότι «θ ...ειςφορά τθσ χριςθσ των παραχωρουμζνων χϊρων 

μετά τθσ άδειασ λειτουργίασ Γυναικολογικοφ-Μαιευτικοφ τμιματοσ, λόγω τθσ 

μεικτισ φφςθσ τθσ, διζπεται κατά νομικι αναγκαιότθτα και κατά αναλογικι 

εφαρμογι ωσ προσ τθ διάρκεια και τθ λφςθ τθσ από το νόμο 813/78, όπωσ αυτόσ 

κωδικοποιικθκε και ιςχφει με το Ρ.Δ. 34/1995»  και ότι οι παραχωροφμενοι ςτθν 

Εταιρεία χϊροι «κα χρθςιμοποιθκοφν απ' αυτιν για τθν εγκατάςταςθ και 

λειτουργία κλινικισ (με οργανωτικι-λειτουργικι αυτονομία) αναφορικά με τθν 

παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και περίκαλψθσ ςτον μαιευτικό-γυναικολογικό τομζα, θ 

οποία κα λειτουργιςει ςφμφωνα με τθν άδεια λειτουργίασ του Νοςοκομείου 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΥΜΑ ΕΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και θ οποία άδεια ρθτά ςυνομολογείται 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα τροποποιθκεί ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑΣ και βάςει τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ϊςτε να μπορεί να 

εκπλθρϊςει το ςκοπό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον οποίο απζβλεψαν τα μζρθ...». 

Επίςθσ, ότι κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ αυτισ «θ «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑ» 

διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί τθν επωνυμία τθσ και το διακριτικό τθσ τίτλο 

«ΓΑΙΑ Α.Ε.» ςε όλουσ τουσ παραχωροφμενουσ χϊρουσ, ςτθ δυτικι είςοδο του 

Νοςοκομείου ... κακϊσ και λεκτικά και γραφικά ςτοιχεία, ςιματα και απεικονίςεισ 

που κα κακιςτοφν ευδιάκριτθ τθ λειτουργία τθσ ωσ αυτοδφναμα οργανωμζνθσ 

μαιευτικισ-γυναικολογικισ κλινικισ» και ότι κα προβεί, με δικι τθσ δαπάνθ, 

φροντίδα και ευκφνθ ςτισ απαιτοφμενεσ, κατά τθν κρίςθ τθσ, εργαςίεσ, επιςκευζσ 

και διαρρυκμίςεισ των παραχωρουμζνων χϊρων και ότι κα τθρεί αυςτθρά 



ξεχωριςτοφσ λογαριαςμοφσ για τισ ειςπράξεισ από τθ λειτουργία «τθσ κλινικισ τθσ», 

κα προςλαμβάνει δε θ ίδια και κα μιςκοδοτεί το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που 

απαιτείται για τθ λειτουργία αυτισ 

Με το ίδιο ςυμφωνθτικό το Κδρυμα υποςχζκθκε «τθν αδιακϊλυτο και απόλυτο 

χριςθ από τθν «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑ» των ειςφερομζνων-παραχωρουμζνων χϊρων και 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και αδιάκοπθσ λειτουργίασ από τθ «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑ» 

τθσ μαιευτικισ-γυναικολογικισ κλινικισ που κα προκφψει μετά τθν αναδιάρκρωςθ 

και ανακατανομι των χϊρων, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑΣ», 

κακϊσ επίςθσ ότι κα «κατακζτει αιτιςεισ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ, μόνο ι με 

υπόδειξθ τθσ «ΣΥΜΡΑΤΤΟΥΣΑΣ» για τθν ανακατανομι των κλινϊν αυτισ». 

Ρεραιτζρω ςυμφωνικθκε ότι θ εταιρεία κα αςκεί ανεξάρτθτθ πολιτικι, κακόςον 

αφορά ςτον κακοριςμό του θμεριςιου νοςθλίου και ςτισ ςυμβάςεισ με δθμόςιουσ 

αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, τζλοσ δε ετζκθ 

όροσ, ςφμφωνα με τον οποίο, ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τθσ ΓΑΙΑ Α.Ε., κατά 

πλειοψθφία, ςε άλλθ εταιρεία, θ νζα αυτι εταιρεία υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςτα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ ΓΑΙΑ Α.Ε.  

 

Φςτερα από αίτθμα του Ιδρφματοσ, εκδόκθκε θ υπ' αρικ. Υ4ε/123637/16-9-2009 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, με τθν οποία τροποποιικθκε εκ νζου θ άδεια 

λειτουργίασ του. 

Ειδικότερα, με τθν απόφαςθ αυτι εγκρίκθκε θ ανακατανομι των κλινϊν του, θ 

μείωςθ αυτϊν του πακολογικοφ και του χειρουργικοφ τομζα, θ δθμιουργία τριϊν 

μαιευτικϊν-γυναικολογικϊν τμθμάτων, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 112 κλινϊν, ωσ 

τμθμάτων του χειρουργικοφ του τομζα, θ κατάργθςθ ενόσ τμιματοσ θμεριςιασ 

νοςθλείασ, θ ανακατανομι χειρουργικϊν αικουςϊν, θ δθμιουργία νζου 

μαιευτθρίου (με πζντε αίκουςεσ τοκετοφ και δζκα κζςεισ ωδίνων) και τεςςάρων 

νζων άςθπτων χειρουργείων γυναικολογικϊν επεμβάςεων και καιςαρικϊν, κακϊσ 

επίςθσ και θ αντικατάςταςθ οριςμζνων επιςτθμονικϊν υπευκφνων του. 

 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω αποφάςεωσ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ καταρτίςκθκε, μεταξφ των ίδιων νομικϊν προςϊπων (ΚΙΕΝ και ΓΑΙΑ 

ΑΕ), το από 11-11-2009 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, ςτο οποίο ενςωματϊκθκε, κατά τα 



αναφερόμενα ςτο με ίδια θμερομθνία ςυμφωνθτικό «διευκρινίςεων ςφμπραξθσ», 

το από 29-7-2009 προγενζςτερο. 

Οι τεκζντεσ με το ςυμφωνθτικό αυτό όροι είναι περίπου ταυτόςθμοι με τουσ 

προεκτεκζντεσ, ειδικότερα δε, ενόψει του ότι, όπωσ αναφζρεται ς' αυτό, «ςτα 

πλαίςια τθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ περιλαμβάνεται και θ γυναικολογικι και 

μαιευτικι κλινικι για τθν οποία ζχει χορθγθκεί θ κατά νόμο προβλεπόμενθ 

διοικθτικι άδεια», ςυμφωνικθκε ότι το ' Κδρυμα κα διακζτει ςτθν Εταιρεία τθ 

χριςθ των ίδιων, ωσ άνω ιδιόκτθτων χϊρων του, για τθν εγκατάςταςθ και 

λειτουργία ς' αυτοφσ «αυτόνομθσ γυναικολογικισ-μαιευτικισ κλινικισ», ότι θ 

Εταιρεία δικαιοφται να ανακοινϊνει ςε τρίτουσ τθν εν λόγω ςυνεργαςία, ότι κα 

παρζχει ςτο Κδρυμα τεχνογνωςία, κα προςελκφει ιατροφσ-γυναικολόγουσ, κα 

εξοπλίηει το νοςοκομείο με νζο ιατρικό εξοπλιςμό και κα προβαίνει ςτθ ςτελζχωςθ 

τοφτου με το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό, κακϊσ επίςθσ ότι κα κακορίηει τον 

ιςχφοντα εκάςτοτε τιμοκατάλογο για τθν κλινικι τθσ.  

 

 

Στισ 19 Νοεμβρίου 2009 θ δανείςτρια τράπεηα Marfin προζβθ ςε καταγγελία τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ με το ΚΙΕΝ επικαλοφμενθ ότι το Ερρίκοσ Ντυνάν προζβθ ςτθν 

μακρόχρονθ εκμίςκωςθ του ακινιτου τθσ προσ τθν Γαία ΑΕ (κυγατρικι του 

«Ιατρικοφ Κζντρου»)  χωρίσ να ενθμερϊςει και χωρίσ να λάβει ζγκριςθ τθσ 

τράπεηασ, παραβιάηοντασ ςχετικι υποχρζωςθ από τθν ςφμβαςθ δανείου. 

 

Στισ 21 Δεκεμβρίου 2009 υποβλικθκε  μινυςθ του Κοινωφελοφσ ιδρφματοσ Ερρίκοσ 

Ντυνάν κατά των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ τράπεηασ Marfin,  για το αδίκθμα τθσ 

εκβίαςθσ,  τθσ απιςτίασ (τθσ ηθμίασ ςυνιςταμζνθσ ςτθν αποςτζρθςθ των κερδϊν τθσ 

Marfin από τθν ομαλι εκτζλεςθ των δανειακϊν ςυμβάςεων),  και για παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ περί ακζμιτου ανταγωνιςμοφ (αρ. Β09/8110).  

 

 Στισ 29 Δεκεμβρίου 2009 εκδόκθκε  διάταξθ του Ειςαγγελζωσ Πλθμμελειοδικϊν 

Ακθνϊν με τθν οποία θ μινυςθ του Ερρίκοσ Ντυνάν απορρίπτεται,  με το ςκεπτικό 

ότι το Ερρίκοσ Ντυνάν παρζβθ πράγματι τουσ όρουσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ,  λόγω 

τθσ ςυνεργαςίασ του με τθν ΓΑΙΑ ΑΕ. Στισ 4 Φεβρουαρίου 2011 εκδίδεται διάταξθ 



του Ειςαγγελζα Εφετϊν με αρικ. 50/2011,  θ οποία κάνει μερικϊσ δεκτι τθν 

προςφυγι του Ερρίκοσ Ντυνάν (κατά τθσ ανωτζρω διάταξθσ του ΕιςΡλθμΑκ) και 

παραπζμπει  τον Ανδρζα Βγενόπουλο ςε δίκθ, μόνο όμωσ για το αδίκθμα τθσ 

απόπειρασ εκβίαςθσ επιχείρθςθσ (κλθτιριο κζςπιςμα 749/ 2011).  

 

 

 Στισ 11 Αυγοφςτου 2010 θ δανείςτρια Τράπεηα  Marfin εκδίδει διαταγζσ πλθρωμισ 

υπ’ αρικ. 11.561, 11562, 11563/ 2010  κατά του Ερρίκοσ Ντυνάν,  ςε ςυνζχεια τθσ 

προθγθκείςασ καταγγελίασ των δανειακϊν ςυμβάςεων. Αποτζλεςμα τοφτου είναι 

ότι το ΚΙΕΝ εγγράφεται ςτθν «μαφρθ λίςτα» του Τειρεςία. 

 

 

Στισ 19 Ιανουαρίου 2011 ο Υπουργόσ  Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κ. 

Ανδρζασ Λοβζρδοσ προβαίνει ςε πλιρθ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτο νοςοκομείο 

«Ερρίκοσ Ντυνάν». Στθν ςυνεδρίαςθ αυτι ο Τπουργόσ αναφζρει τα τεράςτια 

προβλιματα που αντιμετωπίηει το νοςοκομείο και αποςαφθνίηει τθν πρόκεςι 

του να διαςωκεί.  

Συγκεκριμζνωσ, αναφζρει μεταξφ άλλων τα εξισ:  

Το ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μασ ενθμερϊνει ότι είναι ςε φάςθ να κλείςει. Υπάρχουν 

προβλιματα που προκφπτουν από τθν οικονομικι του αςφυξία, μια αςφυξία ςτθν 

οποία όπωσ ιςχυρίηεται ο κ. Μαρτίνθσ το ζχει καταδικάςει θ MARFIN και ο 

ιδιοκτιτθσ τθσ τράπεηασ λζει ακριβϊσ το αντίκετο. (…)  

Διάφορεσ ςκζψεισ και απόπειρεσ για τθν υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ αυτισ εμφανίηουν 

νομικά ι κοινωνικά προβλιματα. Εξθγοφμαι: θ ςκζψθ που ζκανε ο Ρρόεδροσ του 

Δ.Σ. του Ερρίκοσ Ντυνάν ο κ. Μαρτίνθσ, ιταν λόγω αυτϊν των οικονομικϊν 

προβλθμάτων, να πουλιςει το νοςοκομείο, το οποίο είναι νομικό πρόςωπο 

ιδιωτικοφ δικαίου κοινωφελοφσ ςκοποφ. Μασ εξζκεςε αυτιν τθν ςκζψθ ςτο 

Υπουργείο Υγείασ, ενϊπιον των ζξι μελϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου και 

όλθσ τθσ διοικθτικισ του θγεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του νομικοφ 

ςυμβοφλου. Ο ςφμβουλοσ είπε: ότι το Ερρίκοσ Ντυνάν δεν πωλείται, με 

γνωμοδότθςθ που ςυνζταξε και τθν οποία μασ υπζβαλε ςτθρίηει αυτιν τθν νομικι 



άποψθ. Άρα, το Ερρίκοσ Ντυνάν ιδρφεται και διαλφεται, εφόςον δεν μπορεί να 

υπάρξει. Άλλθ λφςθ δεν υπάρχει. Θ ερμθνεία του νομικοφ πλαιςίου, όχι του 

ςυνταγματικοφ πλαιςίου, από τον νομικό ςφμβουλο μασ δείχνει αυτιν τθν λφςθ. (…) 

Εμείσ ωσ Υπουργείο ηθτιςαμε από τον κφριο Βγενόπουλο, να διευκολφνει το Ερρίκοσ 

Ντυνάν. Δεν κζλουμε να κλείςει. Είναι ζνα καλό νοςοκομείο και υπάρχει κόςμοσ 

που νοςθλεφεται εκεί, υπάρχουν άνκρωποι που εργάηονται εκεί. Δεν είναι ότι το 

καλφτερο να κλείςει αυτό το νοςοκομείο, βζβαια, ςτο μζτρο του δυνατοφ. Εμείσ ωσ 

Υπουργείο Υγείασ δεν ζχουμε τθν δυνατότθτα να ανοίγουμε ι να κλείνουμε 

νοςοκομεία».  

 

Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ ο νομικόσ ςφμβουλοσ του Τπουργείου Τγείασ  κ. Βλάςθσ 

Βοφκαλθσ, διευκρίνιςε τα εξισ:  

 Πτι το ΚΙΕΝ δεν ζχει δθμόςιο χαρακτιρα και δεν αποτελεί δθμόςια 

περιουςία 

 Λόγω τθσ ιδρυματικισ του μορφισ δεν μποροφςε υπό το τότε ιςχφον 

κακεςτϊσ, να πωλθκεί.  

 

Συγκεκριμζνα , κατά τθν ομιλία του ο κ. Βλάςιοσ Μποφκαλθσ, Νομ. Σφμβουλοσ του 

Υπουργείου Υγείασ ανζφερε τα εξισ:  

Το νοςοκομείο Ερρίκοσ Ντυνάν είναι μια τελείωσ διαφορετικι περίπτωςθ. Λδρφκθκε 

το 1992 αφοφ πρϊτα ζγινε θ ςυμβολαιογραφικι πράξθ, όλοι οι όροι και το 

καταςτατικό και ο κανονιςμόσ και ο οργανιςμόσ επικυρϊκθκαν δια νόμου. Δθλαδι 

από τότε ο νομοκζτθσ ικελε να δϊςει μια βαρφτθτα, επζδειξε ζνα μεγάλο 

ενδιαφζρον για αυτό το νοςοκομείο. Ζγινε αυτό το νοςοκομείο ωσ ίδρυμα. Το ίδιο το 

καταςτατικό δε του ιδρφματοσ αυτοφ λζει ότι εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου αλλά και οι διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα περί ιδρυμάτων. Αυτό 

είναι πάρα πολφ βαςικό και κα πρζπει να το κρατιςουμε για κάποια οποιαδιποτε 

μελλοντικι παρζμβαςθ εδϊ. Είναι λοιπόν ςαφζσ ότι το νοςοκομείο Ερρίκοσ Ντυνάν 

που ιδρφκθκε από το κοινωφελζσ ίδρυμα και είναι και το βαςικότερο  περιουςιακό 

ςτοιχείο και θ βαςικότερθ δραςτθριότθτα του, δεν είναι τίποτα άλλο πάρα ζνα 

βαςικό πρόςωπο. Και μάλιςτα κοινωφελζσ με μορφι ιδρφματοσ. 



 Ο ίδιοσ ο νόμοσ κζλθςε θ πολιτεία να ζχει κάποια επζμβαςθ μζςα ςε αυτό το 

νοςοκομείο και αυτό υλοποιείται με τα εξισ : Διορίηει ο Υπουργόσ Υγείασ τρία 

μζλθ του ΔΣ και ζναν αναπλθρωματικό. Το ίδρυμα ζχει φορολογικζσ απαλλαγζσ, 

δεν πλθρϊνει φόρο ειςοδιματοσ, ζχει όλα τα δικονομικά προνόμια του δθμοςίου 

ςαν να είναι … το κράτοσ. Αυτά τα προνόμια τα οποία ο νομοκζτθσ ζδωςε τότε εισ 

το ίδρυμα δε το μεταλλάςςουν ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, οφτε ςε 

οτιδιποτε άλλο, εξακολουκεί και παραμζνει και είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ 

δικαίου. Αυτό λοιπόν είναι το κακεςτϊσ που ιςχφει τϊρα.  

Το 2006 είχε γίνει μια επζμβαςθ του νομοκζτθ και είπε ότι το ίδρυμα μπορεί να 

ςυνεργάηεται με άλλα νομικά πρόςωπα για εκπλιρωςθ του ςκοποφ του. Αυτι 

λοιπόν θ ρφκμιςθ κατά τθν δικι μασ ζννοια και κατά τθν ... γνωμοδότθςθ του 

Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ που βγάλαμε είναι ότι μζςα ςε αυτό το 

νοςοκομείο δεν μπορεί να εγκαταςτακεί άλλθ εταιρεία αλλά πρζπει να 

απορροφθκεί. Αυτι είναι θ βαςικι αρχι τθσ αυτοτζλειασ του ιδρφματοσ. Είναι 

λοιπόν ίδρυμα. Ο αςτικόσ κϊδικασ, ζχω εδϊ τθν ερμθνεία, δεν κα ςασ κουράςω με 

νομικίςτικεσ κεωρίεσ, ςε κανζνα ςυγγραφζα δεν αναφζρεται ότι μπορεί να 

πουλθκεί το ίδρυμα. Το ίδρυμα ιδρφεται με ΡΔ, ι με νόμο, εδϊ ζχουμε εξαίρεςθ, 

ζχει ιδρυκεί με νόμο το Ερρίκοσ Ντυνάν, δθλαδι με νομοκζτθμα με υπερτζρασ 

τυπικισ δυνάμεωσ και αυτό δείχνει το ενδιαφζρον τθσ πολιτείασ να λειτουργιςει 

αυτό το νοςοκομείο ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιρα 

και να μθν αλλάξει ςκοπό.  Είναι Ίδρυμα, ζχει οριςμζνο ςκοπό και δεν μπορεί να 

πουλθκεί.  

Αυτό με τισ διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα περί διαλφςεωσ, μπορεί να διαλυκεί για 

οριςμζνουσ λόγουσ και αν ζχει εκπλθρϊςει το ςκοπό του κ.λπ.. Ρζραν αυτϊν, 

υπάρχει και ζνα άλλο πρόβλθμα ενδεχομζνωσ, ότι ο Ερυκρόσ Σταυρόσ ο οποίοσ είναι 

ςωματείο, ζχει και κλθροδοτιματα, για τα οποία όπωσ γνωρίηετε υπάρχει 

ςυνταγματικι απαγόρευςθ και δεν μπορεί να αλλάξει ο ςκοπόσ παρά μόνο με 

απόφαςθ του Εφετείου. Είναι, λοιπόν, εδϊ και ζνα κεματάκι, εάν αυτό το Μδρυμα το 

οποίο ζγινε ωσ κοινωφελζσ με φοροαπαλλαγζσ και όλα αυτά τα προνόμια, μπορεί 

να αλλάξει ςκοπό. Πμωσ, πιςτεφω ότι μπορεί να υπάρξει ζνα ειδικό νομοκζτθμα για 

να αλλάξει αυτό το κακεςτϊσ, εφόςον ςυμφωνιςει ενδεχομζνωσ και θ άλλθ 

πλευρά, διότι εδϊ τίκεται και κζμα ιδιοκτθςίασ. Το ςυγκεκριμζνο Μδρυμα ζχει μία 



περιουςία θ οποία βζβαια δεν ανικει ςτο δθμόςιο, αλλά ςτον Ελλθνικό Ερυκρό 

Σταυρό. 

 

Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ είναι αποκαλυπτικι θ ςτιχομυκία Μάριου Σαλμά – Ανδρζα 

Μαρτίνθ για το φψοσ των χρεϊν του Ιδρφματοσ. Ο διάλογοσ καταγράφεται ςτα 

πρακτικά ωσ εξισ:  

ΜΑΡΙΟ ΑΛΜΑ: ην Εξξίθνο Νηπλάλ είλαη κηα δεκηνγόλνο πγεηνλνκηθή κνλάδα, πνπ 

βεβαίωο έρεη λα εηζπξάηηεη από ην δεκόζην, δελ μέξω αλ είλαη κόλν ηα 24 εθαηνκκύξηα εάλ 

ππνζέζνπκε όηη είλαη κόλν απηά, άξα χρωζηάει 80 εκαηομμύρια. Καη δελ μέξω αλ είλαη κόλν 

ηα 80 γηαηί κπνξεί λα ρξωζηάεη θαη άιια. Κύξηε Μαξηίλε ππάξρνπλε θαη άιια ρξέε εθηόο ηωλ 

80 εθαηνκκπξίωλ θαη άιιεο ππνρξεώζεηο αλεμόθιεηεο πξνο πξνκεζεπηέο θαη πξνο αιινύ;  

 ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΣΙΝΗ (Πξόεδξνο ηνπ Εξξίθνο Νηπλάλ): Τπάξρνπλ.  

 ΜΑΡΙΟ ΑΛΜΑ: Πόζν είλαη ην ζύλνιν;  

 ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΣΙΝΗ: Εκαηόν δέκα εκαηομμύρια ζηο ζύνολο.  

 

 

 

τισ 16 Φεβρουαρίου 2011 ςυνεδριάηει εκ νζου θ Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

για το ΚΙΕΝ.  

Ο Υπουργόσ Υγείασ Α. Λοβζρδοσ αποςαφθνίηει εκ νζου ότι ςκοπόσ του είναι θ 

διάςωςθ του νοςοκομείου, το οποίο ζχει περιζλκει ςε δεινι κζςθ λόγω των 

δανειακϊν του υποχρεϊςεων. Σφμφωνα με τθν τοποκζτθςθ του Υπουργοφ: 

Το δθμιοφργθμα αυτό του Ερυκροφ Σταυροφ, το «Ερρίκοσ Ντυνάν», αντιμετωπίηει 

προβλιματα ςιμερα που ξαναλζω ότι φτάνουν ςτο ςθμείο να μιλάμε ακόμθ και για 

τθ διάλυςι του. Τισ νομικζσ εκδοχζσ αυτϊν των προβλθμάτων, μετά από μια 

γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου του Υπουργείου του κ. Βοφκαλθ που είναι 

νομικόσ ςφμβουλοσ του Κράτοσ και όχι το Υπουργοφ, τισ  ακοφςαμε εδϊ πριν από 

ζνα μινα περίπου. Ακοφςαμε για τισ δυςχζρειεσ που αντιμετωπίηει θ προοπτικι τθσ 

*διά+λυςθσ, που νομικϊσ κατά τον κ. Βοφκαλθ, απαγορεφεται και αυτό εμζνα με 

δεςμεφει, αφοφ είναι ο νομικόσ ςφμβουλοσ του Υπουργείου 



Κάκε επιχειρθματικι ςφγκρουςθ κα τθν «φζρνουμε» ςτθ Βουλι; Φυςικά και όχι. 

Σιμερα όμωσ ςτθ Βουλι, δεν ζρχεται μια επιχειρθματικι ςφγκρουςθ, αλλά μια 

ςφγκρουςθ, θ οποία οδθγεί ζνα νοςοκομείο, όπου κάποιοι ςυνάδελφοι μασ 

υπουργοί Υγείασ ζφτιαξαν, ςτα όρια τθσ διάλυςθσ.  

Κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ, το νοςοκομείο αυτό ζχει αςκενείσ, οι οποίοι ζχουν 

«ςυνδζςει» τισ ελπίδεσ τουσ με κάποιουσ γιατροφσ που εργάηονται εκεί και με 

κάποιεσ υποδομζσ. Ασ το κλείςει κάποιοσ άλλοσ με ςπαςμωδικζσ κινιςεισ. Δεν κα 

είμαι εγϊ αυτόσ. Εγϊ κα ζχω παλζψει να μείνει «όρκιο» αυτό το νοςοκομείο. Πμωσ, 

ςε αυτι τθ προςπάκεια υπάρχουν και προβλιματα, δεν κα ικελα να πω ότι 

υπάρχουν αντίπαλοι.  

υπάρχει ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ νομικισ φφςθσ του ςυγκεκριμζνου Υπουργείου, θ 

παράμετροσ ότι το Κράτοσ δεν το επιχορθγεί, όπωσ ετθςίωσ επιχορθγεί το 

«Ωνάςειο» με κάποιεσ δεκάδεσ εκατομμφρια, δεν πλθρϊνει τουσ μιςκοφσ, όπωσ 

πλθρϊνει τουσ μιςκοφσ του νοςοκομείου «Ραπαγεωργίου», αλλά ςυμμετζχουμε ςτο 

Δ.Σ. του νοςοκομείου.  

Ζχω ορίςει τρεισ εκπροςϊπουσ, οι οποίοι λειτουργοφν ςφμφωνα με τθ δικι μου 

κατεφκυνςθ, το νοςοκομείο να μθν κλείςει και ςφμφωνα με αυτά που λζει ο νομικόσ 

ςφμβουλοσ του Υπουργείου. Δθλαδι, εάν ο νομικόσ ςφμβουλοσ του Υπουργείου λζει 

ότι «δεν πωλείται, ςθμαίνει ότι δεν πωλείται». Εάν λζει ότι το «management δεν κα 

δοκεί, τότε δεν κα δοκεί το management». 

 

Από τθν κατάκεςθ του Α. Βγενόπουλου ςτθν Επιτροπι προκφπτει το φψοσ τθσ 

δανειοδότθςθσ τθσ τράπεηασ Μαρφίν προσ το ΚΙΕΝ. Σφμφωνα με τα όςα ανζφερε:  

Θ δανειακι ςχζςθ με το «Ερρίκοσ Ντυνάν» ξεκίνθςε εισ το τζλοσ Νοεμβρίου 2006 

Ξεκίνθςαν εκταμιεφςεισ δανείων εισ τισ 19 Δεκεμβρίου του 2006, όπου 

εκταμιεφκθκαν 50 εκατομμφρια, ςτισ 26 Φεβρουαρίου 2007, με εκταμίευςθ 15 

εκατομμφριων και εισ τισ 24 Μαΐου ιταν μια τελικι δανειακι χοριγθςθ, φψουσ 50 

εκατομμυρίων, θ οποία είχε και ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό, δθλαδι να επιτρζψει ςτο 

«Ερρίκοσ Ντυνάν» να εξοφλιςει προμθκευτζσ. 

ΓΕΑΣΛΜΟΣ ΓΛΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κφριε Βγενόπουλε, ακροιςτικά, πόςο είναι το δάνειο; 

ΑΝΔΕΑΣ ΒΓΕΝΟΡΟΥΛΟΣ (Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του Ομίλου «Marfin Investment 

Group»): Αυτι τθ ςτιγμι, το υπόλοιπο του δανείου είναι 82.880.170 ευρϊ». (…) 



Στισ 19 Νοεμβρίου [2009] καταγγζλλονται οι ςυμβάςεισ με αποςτολι τριϊν 

εξωδίκων και προςπακεί θ τράπεηα να διεκδικιςει το δάνειο τθσ. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν 2θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

(16.2.2011), ζπειτα από πρόταςθ του Ιωάννθ Λαμπρόπουλου και με ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Υπουργοφ Υγείασ Α. Λοβζρδου, αποφαςίηεται θ αποςτολι όλων των 

ςχετικϊν πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ ςτον Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου.  

 

Ραράλλθλα, από τον Μάιο του 2011 το ΚΙΕΝ οφείλει δεδουλευμζνα ςτουσ 

εργαηόμενουσ, οι οποίοι κατζλθξαν εξ αυτοφ ςε επίςχεςθ εργαςίασ για τθν 

διεκδίκθςθ των νομίμων απαιτιςεϊν τουσ, με αποτζλεςμα το νοςοκομείο να 

αδυνατεί να λειτουργιςει ομαλά. Ππωσ προκφπτει από τθν κατάκεςθ του Α. 

Βγενόπουλου ςτθν Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθν 16.2.2011 προθγοφμενεσ 

οφειλζσ του ΚΙΕΝ προσ τουσ εργαηόμενουσ είχαν εξοφλθκεί με απελευκζρωςθ 

οφειλομζνων ποςϊν για καταβολι εργατικϊν απαιτιςεων. Συγκεκριμζνα αναφζρει:  

«Θ τράπεηα ζχει ενεργιςει εντόσ των αρχϊν τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ για να 

προςτατζψει το δάνειο τθσ. Ζχει ενεργιςει καλόπιςτα και υπάρχει μια τελικι 

απόδειξθ τθσ καλοπιςτίασ τθσ, όταν τον Δεκζμβριο του 2010, πριν από λίγουσ μινεσ, 

υπεβλικθ ζνα αίτθμα από το «Ερρίκοσ Ντυνάν» για να απελευκερωκεί ζνα ποςό 

τθσ τάξεωσ των 4 εκατομμυρίων, περίπου, προκειμζνου να πλθρωκοφν οι μιςκοί και 

τα δϊρα των εργαηομζνων, διότι το νοςοκομείο βριςκόταν ςε αδυναμία να 

πλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του.  Συγκεκριμζνα ςτισ 20 Δεκεμβρίου ηιτθςαν από τθν 

τράπεηα να τουσ δϊςει 4 εκατομμφρια ευρϊ. Θ τράπεηα προβλθματίςτθκε πάρα 

πολφ, διότι, αυτά τα χριματα πιγαιναν εισ απομείωςθ των δανείων. Θ διοίκθςθ του 

«Ερρίκοσ Ντυνάν» επικοινϊνθςε και με το ςφλλογο και τουσ είπε ότι εάν κζλετε να 

πλθρωκείτε, κα τα πάρουμε από τθν τράπεηα. Οι εκπρόςωποι των εργαηομζνων 

πιγανε ςτο κοντινό κατάςτθμα τθσ τράπεηασ και ζλεγαν «πλθρϊςτε μασ-πλθρϊςτε 

μασ» και δθμιουργικθκε ζνα κζμα και θ τράπεηα δζχτθκε να καταβάλει αυτό το 

ποςό, προκειμζνου να πλθρωκοφν οι μιςκοί και τα δϊρα των εργαηομζνων». 

 

Στισ 25 Μαϊου 2011 θ Ολομζλεια του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

αποφαίνεται ότι  θ ςυνεργαςία μεταξφ του ΚΛΕΝ και «ΓΑΛΑ ΜΑΛΕΥΡΚΟ-



ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΚΘΝΩΝ Α.Ε.», βάςει τθσ οποίασ θ τελευταία ανζλαβε, 

ζναντι τιμιματοσ, τθν οργάνωςθ και λειτουργία τριϊν μαιευτικϊν-γυναικολογικϊν 

τμθμάτων του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, είναι μθ νόμιμθ,  μθ εναρμονιηόμενθ με τισ 

δθμοςίασ τάξεωσ διατάξεισ των π.δ. 247/1991 και 517/1991, περιορίηουςα τθν 

αυτοτζλεια του Λδρφματοσ και αναιροφςα εν μζρει τον μθ κερδοςκοπικό του 

χαρακτιρα, δεν εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ (επιτρεπόμενθσ) «ςυμπράξεωσ» που 

προβλζπεται ςτθν περ. η' του άρκρου 2 του καταςτατικοφ του. 

Συγκεκριμζνα, θ ΟλομΝΣΚ, με τθν υπ’ αρικ. 227/2011 γνωμοδότθςθ κατζλθξε ςτθν 

εξισ κρίςθ: 

Από το περιεχόμενο των από 29-7-2009 και από 11-11-2009 ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν 

«ςυμπράξεωσ» μεταξφ του Λδρφματοσ και τθσ Εταιρείασ προκφπτει ότι θ τελευταία «εγκακιςτά» 

εντόσ του Λδρφματοσ «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ μαιευτικι-γυναικολογικι κλινικι», που λειτουργεί 

βάςει τθσ χορθγθκείςασ ςτο Λδρυμα άδειασ λειτουργίασ. 

Σθμειϊνεται, καταρχάσ, ότι, το πλαίςιο τθσ εν λόγω «ςυμπράξεωσ» είναι επιςφαλζσ και αβζβαιο, οι 

δε όροι των ανωτζρω ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν χαρακτθρίηονται από αςάφεια και ρευςτότθτα, 

ενόψει και του γεγονότοσ ότι θ τροποποίθςθ τουσ εναπόκειται ςτθν ελεφκερθ βοφλθςθ των 

ςυμβαλλομζνων, χωρίσ να υφίςταται κεςμικι υποχρζωςθ προσ γνωςτοποίθςθ τουσ και πολφ 

περιςςότερο ζγκριςθ τουσ από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ. 

Ανεξαρτιτωσ τοφτου, το εν γζνει περιεχόμενο κακϊσ και οι επί μζρουσ όροι των ςυμφωνθτικϊν 

αυτϊν δεν εναρμονίηονται με τισ δθμοςίασ τάξεωσ διατάξεισ των π.δ. 247/1991 και 517/1991, ενϊ 

περιορίηουν τθν κακιεροφμενθ με το καταςτατικό του αυτοτζλεια του ιδρφματοσ. Ειδικότερα: 

α. Ωσ προσ τουσ μθ ςυμβατοφσ με τισ διατάξεισ των π.δ. 247/1991 και 517/1991 όρουσ: 

• Θ «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ», κατά τθ ςφμπραξθ, «μαιευτικι-γυναικολογικι κλινικι» τθσ 

Εταιρείασ, ςτθν οποία δεν ζχει χορθγθκεί άδεια ιδρφςεωσ και λειτουργίασ ιδιωτικισ κλινικισ, 

ςτεγάηεται ςε χϊρουσ του Λδρφματοσ, που τθσ ζχουν παραχωρθκεί κατά κατοχι και χριςθ με 

αντάλλαγμα, κατ' εφαρμογιν των διατάξεων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων, που ζχουν κωδικοποιθκεί 

με το π.δ. 34/1995, παρά το ότι, όπωσ ζχει ιδθ εκτεκεί,
. 
για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ιδιωτικισ 

κλινικισ απαιτείται αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο κτίριο, απαγορεφεται δε θ ςυςτζγαςθ ιδιωτικϊν 

κλινικϊν, θ εγκατάςταςθ μιασ κλινικισ εντόσ άλλθσ και θ κακ' οιονδιποτε τρόπο (μζςω μιςκωτικισ 

ςυμβάςεωσ, παραχωριςεωσ χϊρων κλπ) χρθςιμοποίθςθ μζρουσ του κτιρίου μιασ κλινικισ από άλλθ. 

(Μόνον οι εξειδικευμζνεσ μονάδεσ κεραπευτικοφ ι διαγνωςτικοφ χαρακτιρα, περί των οποίων βλ. 

ανωτζρω υπό IV. 4. β, μποροφν να «εντάςςονται» ςε ιδιωτικι κλινικι.) 

•. Θ ανωτζρω «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ μαιευτικι-γυναικολογικι κλινικι» λειτουργεί δυνάμει τθσ 

«ειςφερομζνθσ» ς'αυτιν υπ' αρικ. Υ4ε/123637/16-9-2009 αποφάςεωσ του Υπουργοφ Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Θ απόφαςθ αυτι, όμωσ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ άδεια λειτουργίασ 

του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ και εγκρίκθκε θ δθμιουργία τριϊν μαιευτικϊν-γυναικολογικϊν 



τμθμάτων του χειρουργικοφ του τομζα, ζχει προςωποπαγι χαρακτιρα και δεν μπορεί να 

«ειςφερκεί» νομίμωσ ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. (Μόνον μεταβίβαςθ τθσ άδειασ ιδρφςεωσ 

και λειτουργίασ ολόκλθρθσ και όχι τμιματοσ τθσ ιδιωτικισ κλινικισ μπορεί να γίνει, υπό τουσ όρουσ 

του άρκρου 22 του π.δ. 247/1991 (βλ. ανωτζρω υπό IV 4.α)
 
 

• Οι όροι, με τουσ οποίουσ ςυμφωνείται ότι θ Εταιρεία κα προςλαμβάνει και κα μιςκοδοτεί 

προςωπικό, κα προβαίνει δε με δικι τθσ δαπάνθ, φροντίδα και ευκφνθ ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 

και επιςκευζσ για τθ λειτουργία τθσ «μαιευτικισ-γυναικολογικισ κλινικισ τθσ» αντίκεινται ςτισ 

διατάξεισ των ανωτζρω διαταγμάτων που ορίηουν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ των ιδιωτικϊν 

κλινικϊν (κτιριολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ), τα επαγγελματικά προςόντα και τθν 

προςωπικι ευκφνθ του προςωπικοφ τουσ. 

 

β. Ωσ προσ τουσ όρουσ που περιορίηουν τθν αυτοτζλεια του Λδρφματοσ: 

• Ο όροσ, ςφμφωνα με τον οποίο θ Εταιρεία προςλαμβάνει και μιςκοδοτεί το αναγκαίο για τθ 

ςτελζχωςθ τθσ «ανεξάρτθτθσ κλινικισ» τθσ προςωπικό, αντίκειται ςτα άρκρα 7 παρ. 2, περ. ςτ' και η' 

, 8 περ. θ' 12 παρ. 3 περ. β' και 13 του καταςτατικοφ του Λδρφματοσ, που προβλζπουν ότι το ιατρικό 

και λοιπό προςωπικό του προςλαμβάνεται, φςτερα από ειςιγθςθ του Ρροζδρου του ι του Γενικοφ 

του Διευκυντι, κατά περίπτωςθ, και απολφεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο 

κακορίηει τθν αμοιβι του και τα εν γζνει δικαιϊματα και κακικοντα του. 

• Ο όροσ, κατά τον οποίο θ Εταιρεία κακορίηει θ ίδια τιμοκατάλογο, για τισ προςφερόμενεσ από τθν 

«κλινικι» τθσ υπθρεςίεσ, αντίκειται ςτο άρκρο 7 παρ. 2, περ. ε' του καταςτατικοφ του Λδρφματοσ, 

που προβλζπει ότι το φψοσ του θμεριςιου νοςθλίου κακορίηεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ του 

ςυμβουλίου. 

Ο όροσ ςφμφωνα με τον οποίο παραχωροφνται ςτθν Εταιρεία χϊροι, δυνάμει μιςκωτικισ 

ςυμβάςεωσ, προκειμζνου να «εγκαταςτιςει» ς' αυτοφσ «μαιευτικι ֊ γυναικολογικι κλινικι» 

αντίκειται ςτα άρκρα 2 παρ. 1 περ. α' και 3 παρ. 2, περ. ε' του καταςτατικοφ, από τα οποία προκφπτει 

ότι το επί τθσ Λ. Μεςογείων 107 ακίνθτο δωρικθκε από τον Ε.Ε.Σ. για τθ ςτζγαςθ ς' αυτό 

νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και όχι για τθ μίςκωςθ οριςμζνων από τουσ 

χϊρουσ του για τθν «εγκατάςταςθ» ς' αυτό «ανεξάρτθτθσ ιδιωτικισ κλινικισ» *ςθμ. ςτο από 29-7-

2009 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό «ςυμπράξεωσ», ςτο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο «Ουςιαςτικό περιεχόμενο 

τθσ ςυνειςφοράσ του ιδρφματοσ», υπό ςτοιχεία II («Χριςθ»), ορίηεται ότι «θ ειςφορά τθσ χριςθσ των 

παραχωρουμζνων χϊρων... διζπεται... ωσ προσ τθ διάρκεια και τθ λφςθ τθσ από το νόμο 813/78, 

όπωσ αυτόσ κωδικοποιικθκε και ιςχφει με το ΡΑ. 34/1995»+ 
 
, περαιτζρω δε ότι το Μδρυμα δφναται 

μεν να παραχωρεί με αντάλλαγμα τθ χριςθ οριςμζνων χϊρων του, μόνον, όμωσ για τθν άςκθςθ 

δραςτθριοτιτων, αναγκαίων για τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ του, των επιςκεπτϊν και των 

νοςθλευομζνων (κυλικεία, ανκοπωλεία κλπ.) και όχι για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

• Ο όροσ, κατά τον οποίο θ Εταιρεία αςκεί ανεξάρτθτθ πολιτικι, κακόςον αφορά ςτισ ςυμβάςεισ με 

δθμόςιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κίγει τθν αυτονομία 

του ιδρφματοσ, ενϊ ο όροσ, κατά τον οποίο ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τθσ ΓΑΛΑ Α.Ε., κατά 



πλειοψθφία, ςε άλλθ εταιρεία, θ νζα αυτι εταιρεία υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςτα δικαιϊματα και 

τισ υποχρεϊςεισ τθσ δεςμεφει υπερμζτρωσ το Μδρυμα. 

Ρζραν των ανωτζρω, ςθμειϊνεται ότι εν προκειμζνω, θ εν λόγω «ςφμπραξθ», με τθν οποία 

ςυμφωνικθκε θ παραχϊρθςθ, ζναντι ανταλλάγματοσ, τμιματοσ του ακινιτου του Λδρφματοσ, προσ 

άςκθςθ επιχειρθματικισ και εξ οριςμοφ κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ από ανϊνυμθ εταιρεία, κίγει 

κατά το μζροσ τοφτο, τον μθ κερδοςκοπικό του χαρακτιρα, χωρίσ τοφτο να ανατρζπεται από το 

γεγονόσ ότι με αςαφείσ και αβζβαιουσ, ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ όρουσ, θ Εταιρεία «δεςμεφεται» 

να παρζχει δωρεάν νοςθλεία ςε «αναξιοπακοφντεσ» ι ςε «απόρουσ», που υποδεικνφονται από τθν 

κοινωνικι υπθρεςία του Λδρφματοσ και του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ και εγκρίνονται από τον 

Ρρόεδρο του Δ.Σ. του Λδρφματοσ. 
 

Κατ' ακολουκίαν των προεκτεκζντων θ ολομζλεια του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ γνωμοδοτεί 

ομοφϊνωσ ότι θ προςικουςα απάντθςθ ςτο πρϊτο ερϊτθμα είναι θ εξισ: Θ ςυνεργαςία μεταξφ του 

Λδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και τθσ εταιρείασ με τθν 

επωνυμία «ΓΑΛΑ ΜΑΛΕΥΡΚΟ-ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΚΘΝΩΝ Α.Ε.», βάςει τθσ οποίασ θ τελευταία 

ανζλαβε ζναντι τιμιματοσ, τθν οργάνωςθ και λειτουργία τριϊν μαιευτικϊν-γυναικολογικϊν 

τμθμάτων του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, μθ εναρμονιηόμενθ με τισ δθμοςίασ τάξεωσ διατάξεισ των 

π.δ. 247/1991 και 517/1991, περιορίηουςα τθν αυτοτζλεια του Λδρφματοσ και αναιροφςα εν μζρει τον 

μθ κερδοςκοπικό του χαρακτιρα, δεν εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ «ςυμπράξεωσ» που προβλζπεται 

ςτθν περ. η' του άρκρου 2 του καταςτατικοφ του. 

  

Στισ 27 Ιουλίου 2011 πραγματοποιικθκε νζα ςυνεδρίαςθ Επιτροπισ Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων με κζμα τθν Ενθμζρωςθ για το ΚΙΕΝ. Στθ ςυνεδρίαςθ αυτι ο Υποργόσ 

Υγείασ, αφοφ επαναλαμβάνει τθν πάγια βοφλθςθ για διάςωςθ του ΚΙΕΝ, 

ενθμερϊνει τθν Επιτροπι ότι ζκανε δεκτι τθν ομόφωνθ Γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ για 

τθν (μθ) νομιμότθτα τθσ ςφμβαςθσ ΚΙΕΝ - ΓΑΙΑ  και προςκζτει ότι ουδείσ προςζβαλε 

επί ακυρϊςει τθν ςχετικι υπουργικι απόφαςθ. Υπενκυμίηεται ότι θ μοναδικι 

ςυναφισ αίτθςθ ακφρωςθσ που αςκικθκε αργότερα απορρίφκθκε με τθν υπ’ αρικ. 

1672/2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν.  

 

 Στισ 26 Οκτωβρίου 2011 ο Υπουργόσ Υγείασ Ανδρζασ Λοβζρδοσ ενθμζρωςε εκ νζου 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ κοινωνικϊν υποκζςεων τθσ Βουλισ ςχετικά με το 

νοςοκομείο Ερρίκοσ Ντυνάν.  

Ο Υπουργόσ περιζγραψε τισ προςπάκειζσ του για τθν καταβολι οφειλομζνων ςτο 

ΚΙΕΝ, που προςζκρουε ςτθν φπαρξθ τραπεηικϊν οφειλϊν και ςτισ δικαςτικζσ 

ενζργειεσ τθσ δανείςτριασ τράπεηασ. Συγκεκριμζνα, ο Υπουργόσ ανζφερε, μεταξφ 



άλλων, τα εξισ: «επειδι θ ςυνεργαςία μου με τον κ. Κουτρουμάνθ είναι πάρα πολφ 

καλι εγγυικθκα ότι από τισ οφειλζσ των ταμείων προσ το Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ, 

κάποιο ποςό κα διοχετευτεί και ςτο «Ερρίκοσ Ντυνάν» για τα χρζθ που ζχει θ 

κοινωνικι αςφάλιςθ απζναντι ςτο νοςοκομείο αυτό. Αυτό που τουσ είπα, το ζκανα 

και απελευκζρωςα κάποιεσ πλθρωμζσ από τον ΟΓΑ και επιτάχυνα κάποιεσ 

πλθρωμζσ από το ΛΚΑ. Τότε ξαφνικά βγαίνει ςτθν επιφάνεια θ αντιπαράκεςθ του κ. 

Μαρτίνθ με τον κ. Βγενόπουλο που ζχει πάρει δικαςτικι μορφι και που εμποδίηει 

τθν ευόδωςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Πτι και να κάνουμε εμείσ, εάν τα χριματα 

που καταβάλει το αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςτο «Ερρίκοσ Ντυνάν» τα παρακρατάει θ 

Τράπεηα και δεν τα αποδίδει, τότε το νοςοκομείο κα πεκάνει. Ρροςπάκθςα να πω 

ότι θ αντιπαράκεςθ με τον κ. Βγενόπουλο δεν οδθγεί ςε κάποια λφςθ και πρζπει το 

νοςοκομείο να αποδεςμευτεί από αυτό. Ακόμα δεν υπάρχει απεμπλοκι» .  

 

Στθ ςυνζχεια περιζγραψε τθν τραγικι κατάςταςθ του Ιδρφματοσ και τθν πρόταςθ 

για απεμπλοκι από τθν δικαςτικι αντιδικία Βγενόπουλου – Μαρτίνθ με 

εξαςφάλιςθ όλων των πλευρϊν, προσ τον ςκοπό εξαςφάλιςθσ των δεδουλευμζνων 

των εργαηομζνων και διάςωςθσ του νοςοκομείου. Αναφζρει επί λζξει ο Υπουργόσ:  

Με ενθμερϊνουν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που είναι όλοι τουσ 

δικθγόροι, ότι θ δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ μθνφςεωσ του κ. Μαρτίνθ μετά από 

απόφαςθ του Δ.Σ. μπορεί να γίνει οριςτικά και τελικά ςτο ακροατιριο. Θ κατάκεςθ -

ενόψει του ακροατθρίου- τθσ προκζςεωσ να υπάρξει παραίτθςθ, όπωσ βεβαιϊνει θ 

πλευρά τθσ τραπζηθσ, απελευκερϊνει τθν τράπεηα ςτο να άρει τθν παρακράτθςθ 

και να αποδϊςει τα χριματα. Θ κίνθςθ αυτι, χωρίσ να είναι τελικι -γιατί μπορεί θ 

τράπεηα να μθν το κάνει- όταν φτάςει θ ϊρα του ακροατθρίου αποςφρεισ τθ 

διλωςθ παραίτθςθσ. Αυτι θ ευζλικτθ νομικι κίνθςθ δεν ζχει γίνει. Οι δικοί μου 

εκπρόςωποι ζχουν ηθτιςει να γίνει. Ηθτϊ από τον κ. Μαρτίνθ, εδϊ, να το κάνει. 

Δεφτερον, ενϊ αυτό δεν γίνεται, δεν είναι μόνο ότι οι προμθκευτζσ απειλοφνται με 

εμπάργκο και ότι οι εργαηόμενοι δεν πλθρϊνονται, αλλά ζχουμε το αρνθτικό 

γεγονόσ τθσ ςφράγιςθσ επιταγϊν και εγγραφισ του ιδρφματοσ ςτον Τειρεςία. Αυτό 

κα πρζπει να ξεκακαρίςει για τθ δυνατότθτα καλφτερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ 

του Ερρίκοσ Ντυνάν. 



Τρίτον, κεωρϊ ότι είναι πολφ μεγάλο λάκοσ τθσ Επιτροπισ μασ ότι δεν ζχουν 

ακουςτεί ακόμα οι εργαηόμενοι, μιασ και γι’ αυτοφσ ζγινε θ ςυνεδρίαςθ. Οι 

εργαηόμενοι κα μπορζςουν να ςασ δϊςουν τθν εικόνα τθσ κακθμερινότθτασ των 

ανκρϊπων που δουλεφουν, θ όποια κακθμερινότθτα επιβάλλει να προςαρμοςτοφμε 

όλοι. 

 

Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ ο κ. Μαρτίνθσ διευκρινίηει «ότι δεν υπάρχει δικαίωμα 

αρνθςικυρίασ ςτουσ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου, γιατί ζχουν και ζχουν τθ ψιφο 

και τθν άποψι τουσ». Συνεπϊσ, οι εκπρόςωποι του Υπουργείου, αποτελϊντασ 

μειοψθφία ςτο ΔΣ, δεν ζχουν τθν αντικειμενικι δυνατότθτα επιβολισ των κζςεϊν 

τουσ. 

 

 Στισ 15 Δεκεμβρίου 2011 υποβλικθκε από το ίδρυμα Ερρίκοσ Ντυνάν διλωςθ 

παραίτθςθσ από το δικαίωμα παραςτάςεωσ πολιτικισ αγωγισ κατά του Ανδρζα 

Βγενόπουλου.  

 

Εν τω μεταξφ διογκϊνονταν οι οφειλζσ του ΚΙΕΝ προσ τουσ εργαηομζνουσ του, με 

αποτζλεςμα τον Δεκζμβριο 2011 να πραγματοποιθκεί  κατάλθψθ του νοςοκομείου 

από εργαηόμενουσ,  λόγω μθ καταβολισ δεδουλευμζνων (κατάκεςθ Α. 

Ρανεκυμθτάκθ από 7.3.2016) 

 

Στισ 17 Ιανουαρίου 2012 ςυνεδρίαςε εκ νζου, για 6θ φορά, θ Επιτροπι Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων με κζμα το ΚΙΕΝ  , ςτθν οποία ο Υπουργόσ Υγείασ ενθμζρωςε το ςϊμα 

για τθν πρόκεςι του να αποςφρει τθν τθ ςυμμετοχι των εκπροςϊπων του 

Υπουργείου ςτο ΔΣ  του νοςοκομείου. 

Στθν τελευταία ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων με κζμα το ΚΙΕΝ  , 

ςτισ 19.1.2012 , απόντοσ του Υπουργοφ Α. Λοβζρδου, ο ςφμβουλοσ Λ.  Λιαρόπουλοσ 

ενθμερϊνει για το ναυάγιο τθσ διάςωςθσ Ερρίκοσ Ντυνάν και δίνει τθν εικόνα 

διάλυςθσ του νοςοκομείου, αναφζροντασ ότι «είναι χρεοκοπθμζνο».  

Θ Νατάςςα Κουτςοφρθ, εκπρόςωποσ των εργαηομζνων, είναι αποκαλυπτικι ςτον 

διάλογό τθσ με τον Ρρόεδρο τθσ Επιτρποπισ Δ. Κρεμαςτινό για τθν αποδζςμευςθ 

ποςϊν από τθν Τράπεηα για να πλθρωκοφν οι εργαηόμενοι:  



ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΕΜΑΣΤΛΝΟΣ(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Κυρία Κουτςοφρθ, θ λφςθ 

που προτείνετε ζχει ζνα κενό. Αν θ τράπεηα εξακολουκεί να παίρνει τα χριματα με 

οποιαδιποτε ςχζςθ και  θγεςία του νοςοκομείου, δεν κα πλθρϊνεςτε. 

ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥΘ: Η τράπεηα μζχρι ςτιγμισ ζχει δείξει καλι πίςτθ και δεν 

δεςμεφει τα χριματα. Δεν υπάρχουν χριματα ςτθν MARFIN. 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΕΜΑΣΤΛΝΟΣ(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ):. Το ταμείο παίρνει τα 

χριματα. 

ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥΘ: Υπάρχει μια πλιρθσ ςφγχυςθ. Τα χριματα όλων των 

δθμόςιων ταμείων και των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν ζχουν εκχωρθκεί ςτθν 

τράπεηα. Υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι περίπου 200.000 τθν τράπεηα, αλλά δεν τα 

κρατάει. 

 

Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ ο βουλευτισ Ραν. Κουρουμπλισ είναι αφοπλιςτικόσ: «Τι είναι 

θ αρρϊςτια του «Ερρίκοσ Ντυνάν»; Το αμαρτωλό κακεςτϊσ του Μαρτίνθ. Τα άλλα 

όλα, είναι απλϊσ λόγια ωραία να τα λζμε εδϊ για να κάνουμε εργαςιοκεραπεία».  

 

 

Σε ςυνζχεια τθσ εξαγγελίασ του Υπουργοφ Υγείασ με τθν παρ. 8 του αρκ. 34 του ν. 

4052/2012 (ΦΕΚ-41 Α/1-3-12) καταργικθκε θ (μειοψθφικι) ςυμμετοχι του 

Δθμοςίου ςτο ΔΣ του ΚΙΕΝ και προβλζφκθκε ότι: «Ζξι τακτικά μζλθ και τρία 

αναπλθρωματικά μζλθ διορίηονται από το Κεντρικό Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ».  

 

Οι λόγοι που επζβαλαν τθν κατάργθςθ τθσ ωσ άνω ςυμμετοχισ του Δθμοςίου 

κακίςτανται ευκρινείσ από τισ απαντιςεισ του Β. Στεργίου, οριςκζντοσ μζλοσ ΔΣ του 

ΚΙΕΝ από το Υπουργείο:  

ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Εμείσ γνωρίηουμε ότι ο Υπουργόσ τροποποίθςε τον νόμο, 

ζτςι ϊςτε να μθν εκπροςωπείται το δθμόςιο ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Ερρίκοσ Ντυνάν. Ζχετε 

γνϊςθ και γνϊμθ γιατί το ζκανε αυτό. 

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΣΤΕΓΛΟΥ (Μάρτυσ):Το 50% του λόγου είναι αυτό που είπα πριν, ότι το 2006 θ 

εκπροςϊπθςθ μπικε ςτο Υπουργείο για να παρακολουκεί τθν επιχοριγθςθ που υποτίκεται ότι κα 

ειςζρρεε ςτα ταμεία του Ερρίκοσ Ντυνάν από το Υπουργείο. Αυτι θ επιχοριγθςθ ποτζ δεν ιρκε. Άρα, 

εξ αντικειμζνου, θ εκπροςϊπθςθ του Υπουργείου δεν επιτελοφςε το ρόλο τθσ. Επιπλζον, με τθν 



μειοψθφία που είχε το Υπουργείο δεν μποροφςε να περάςει τίποτα, όχι από αυτό που ικελε να 

επιβάλει, άλλα από αυτά που κεωροφςε ςωςτά να προωκιςει για το καλό του νοςοκομείου, αλλά εξ 

αντικειμζνου δεν μποροφςε να κάνει τίποτα. Επιπλζον, επειδι υπιρχε αυτι θ εκπροςϊπθςθ, υπιρχε 

διάχυτθ θ αίςκθςθ ςε όλο τον κόςμο ότι τοΕρρίκοσ Ντυνάν ςυνδιοικείται από το Υπουργείο. Άρα, το 

Υπουργείο Υγείασ είχε όλα αυτά τα κακά που μπορεί να φανταςτεί κανείσ από αυτό. Το Υπουργείο 

Υγείασ δεν αποφάςιηε να ςθκϊςει τα χζρια και να πει «παρατάω το νοςοκομείο, όπωσ είναι και ασ 

κάνει ό,τι κζλει». Το Υπουργείο Υγείασ προςπάκθςε επανειλθμμζνα, ξανά και ξανά, να βρει μια λφςθ. 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Χωρίσ αποτζλεςμα. 

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΣΤΕΓΛΟΥ (Μάρτυσ):Χωρίσ αποτζλεςμα. Πταν όλα αυτά απζτυχαν, όταν ζπαιρνε όλθ τθν 

αρνθτικι δθμοςιότθτα γιατί δεν μποροφςε να κάνει τίποτα ενϊ προςπακοφςε, δεν είχε και κανζνα 

λόγο να παραμζνει διακοςμθτικό ςε ζνα ίδρυμα που δεν κάνει τίποτα, που καταρρζει. Δεν υπιρχε 

επιχοριγθςθ, τθν οποία κα ζπρεπε να ελζγξει. Δεν αποςυρκικαμε εμείσ, δθλαδι οι εκπρόςωποι του 

κ. Λοβζρδου, αποςφρκθκε όλθ θ εκπροςϊπθςε του Υπουργείου από τοΕρρίκοσ Ντυνάν για να 

προςτατευκεί το ελλθνικό δθμόςιο και το Υπουργείο. 

  

 

Ρεραιτζρω, με το άρκρο 29 ν. 4058/2012 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα αυτοτελοφσ 

εκμετάλλευςθσ του Νοςοκομείου, ωσ εξισ:  

«1. Στθν παράγραφο 2 του άρκρου 49 του ν. 2082/1992 (Αϋ 158) ςτο άρκρο 2 

«ςκοπόσ» προςτίκεται παράγραφοσ 2 ωσ ακολοφκωσ: 

«2. Για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του, το Κοινωφελζσ Μδρυμα ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

μπορεί να: 

α) Ρωλεί, μιςκϊνει, προβαίνει ςε χρθματοδοτικι μίςκωςθ και εκμεταλλεφεται, εν 

γζνει, τα περιουςιακά του ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Νοςθλευτικοφ 

Λδρφματοσ ωσ ομάδασ περιουςίασ. Στθν περίπτωςθ πϊλθςθσ ι εκμίςκωςθσ του 

Νοςθλευτικοφ Λδρφματοσ κα εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 7 του άρκρου 6, θ οποία 

απαιτεί αυξθμζνθ πλειοψθφία 2/3 των παρόντων μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

β) Λδρφει εταιρείεσ, με ςκοπό που ςυνάδει με τουσ ςκοποφσ του.» 

2. Στθν παράγραφο 2 του άρκρου 49 του ν. 2082/1992 (Αϋ 158) ςτο άρκρο 3 

«περιουςία πόροι» θ περίπτωςθ ςτϋ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ςτ) Ζςοδα από εκποίθςθ περιουςιακϊν του ςτοιχείων.» 

 



Με τθν ανωτζρω διάταξθ (Ν. 4058/2012, άρκρο 29) δόκθκε θ ευχζρεια ςτο ΚΙΕΝ να 

μπορεί να εκμεταλλευτεί τθν περιουςία του όπωσ αυτό ικελε, πχ με πϊλθςθ, 

μίςκωςθ, leasing, το οποίο αποτελοφςε πάγιο αίτθμα του Α. Μαρτίνθ, ο οποίοσ 

επανειλθμμζνωσ προςπακοφςε να πωλιςει το νοςοκομείο, αλλά λόγω τθσ νομικισ 

κζςθσ που είχε διατυπωκεί από τθν πλευρά του ΝΣΚ (βλ. αναφορά Βλ. Βοφκαλθ 

ςτθν Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων)  αυτό δεν μποροφςε να ςυμβεί με το 

προχπάρχον τθσ διάταξθσ νομικό πλαίςιο (μποροφςε μόνο να λυκεί). Σαφζσ είναι 

ότι θ διάταξθ δεν οδθγοφςε ςτθν πϊλθςθ αλλά απλά ζδινε τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ 

κ.λπ. με απόφαςθ του ΔΣ και μάλιςτα με αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3.  

Συνεπϊσ, θ διάταξθ τζκθκε προσ άρςθ των υφιςτάμενων νομικϊν εμποδίων και 

προκειμζνου να διατθρθκεί θ νομικι δυνατότθτα διάςωςθσ του νοςοκομείου -με 

διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ-.  

 

Για τθν ιςτορία κζςπιςθσ τθσ διάταξθσ αυτισ λεκτζα τα ακόλουκα:  

Ο πρϊθν Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Υγείασ (Ρολφηοσ) ζςτειλε ςτισ 8.7.2011 

επιςιμωσ επιςτολι (με αρικ. πρωτ. 78154/8.7.2011) ςτον τότε Υπουργό Α. Λοβζρδο, 

με τθν οποία τον ενθμζρωςε για τθν ςυνάντθςθ που είχε με τον Ρρόεδρο και 

Αντιπρόεδρο του ΚΙΕΝ (Α. Μαρτίνθ & Β. Στεργίου). Με τθν επιςτολι ο γεν. 

γραμματζασ διαβιβάηει ςχζδιο τροπολογίασ που ςυμφωνικθκε ςτθ ςυνάντθςθ. Το 

ςχζδιο τροπολογίασ αφοροφςε α) τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ , μίςκωςθσ και 

εκμετάλλευςθσ του ΕΝ, ωσ ομάδασ περιουςίασ (παρ. 1) και β) τθ δυνατότθτα 

διαςφνδεςθσ του ΕΝ με το Κοργιαλζνειο Μπενάκειο (παρ. 2).  *Σθμειϊνεται ότι θ 2θ 

παράγραφοσ του ςχεδίου τροπολογίασ δεν ςυμπεριελιφκθ ςτθν τελικι τροπολογία 

που ψθφίςτθκε ωσ άρκρο 29 ν. 4058/2012].  

Εν ςυνεχεία, ςτισ 12.7.2011, ςτθν Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων, που είχε ωσ  

αντικείμενο διαφορετικό κζμα (διοριςμό Διοικθτι ΥΡΕ & παρουςίαςθ του 

υγειονομικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ), ο Υπουργόσ Α. Λοβζρδοσ, ςτο τζλοσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, διζνειμε το ςχζδιο τροπολογίασ (χωρίσ να το κατακζςει), προκειμζνου 

οι βουλευτζσ να προετοιμαςτοφν και να διαμορφϊςουν άποψθ επ’ αυτισ, ενόψει 

των επομζνων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ. Αντίρρθςθ επί τθσ τροπολογίασ δεν 

διατυπϊκθκε.  

 



Τθν επομζνθ θμζρα, ιτοι τθν 13.7.2011, απεςτάλθ εξϊδικο από τα Μαιευτιρια 

«Μθτζρα» & «Λθτϊ», ςυμφερόντων Α. Βγενόπουλου, προσ τον Υπουργό Υγείασ. Στο 

εξϊδικο ρθτά αναφζρεται ότι θ πλθροφόρθςθ των εξωδίκωσ δθλοφντων (ςχετικά με 

τθν τροπολογία) προζρχεται από τα ΜΜΕ. Τα μαιευτιρια διατυπϊνουν δια του 

εξωδίκου τθν αντίκεςι τουσ με ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ τροπολογίασ, όπωσ θ 

δυνατότθτα εκμίςκωςθσ, ι τμθματικισ πϊλθςθσ.  

Από τθν ωσ άνω ςφντομθ αναδρομι προκφπτει ότι θ τροπολογία αποτελοφςε 

αίτθμα του ΚΙΕΝ κακϊσ εξυπθρετοφςε τθν δυνατότθτα αξιοποίθςισ, του εν ςυνόλω, 

ενϊ αντιτίκεντο ςϋ αυτιν τα ανταγωνιςτικά μαιευτιρια ςυμφερόντων Α. 

Βγενόπουλου. Θ τελικϊσ ψθφιςκείςα διάταξθ, που περιείχε τμιμα τθσ αρχικϊσ 

προτακείςασ  τροπολογίασ, όπωσ προκφπτει τόςο από το ουςιαςτικό τθσ 

περιεχόμενο, όςο και από τθν ιςτορία κζςπιςισ τθσ, ευνοοφςε τθν διάςωςθ του 

«Ερρίκοσ Ντυνάν».  

 

 

τισ 25 Απριλίου 2012  το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ερρίκοσ Ντυνάν αποφάςιςε 

ομόφωνα τθν κατάργθςθ κάκε υφιςτάμενθσ αντιδικίασ με παραίτθςθ από τα 

δικόγραφα και από το αντίςτοιχο δικαίωμα,  ςε όλεσ τισ αγωγζσ,  τισ ανακοπζσ και 

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά των διαταγϊν πλθρωμισ κατά τθσ Marfin Popular 

Bank. 

 

Σον Αφγουςτο 2012 θ κρίςθ ρευςτότθτασ του νοςοκομείου Ερρίκοσ Ντυνάν είχε 

φκάςει ςε τζτοιο ςθμείο ϊςτε υπιρχαν:  

 Αρνθτικά ίδια κεφάλαια κατά 125 εκατομμφρια €,   

 Υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ 270 εκατομμφρια €.  

(βλ. κατάκεςθ Α. Ρανεκυμθτάκθ από 7.3.2016 & Απόφαςθ ΔΣ ΚΙΕΝ τθσ 6.6.2014) 

 

Αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ ρευςτότθτασ ιταν: 

 Να δθμιουργθκεί οφειλζσ 7 μιςκϊν ςτο προςωπικό 

  Να μθν είναι δυνατι θ ζκδοςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ 



 Να μθν είναι δυνατι θ προμικεια των απολφτωσ απαραίτθτων φαρμάκων 

και του υγειονομικοφ υλικοφ (βλ. Απόφαςθ ΔΣ ΚΙΕΝ τθσ 6.6.2014) 

 

Στισ 30 Οκτωβρίου 2012 εκδόκθκε θ από 30.10.2012  Ρράξθ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και 

απρόβλεπτων αναγκϊν του κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν 

επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΥΜΑ ΕΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”» και άλλεσ διατάξεισ. 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 1ο «1. Χορθγείται ςτο κοινωφελζσ, μθ κερδοςκοπικό ίδρυμα 

με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα μζχρι 31.3.2013 χωρίσ παρακράτθςθ, κατά παρζκκλιςθ των ιςχυουςϊν 

διατάξεων. 

2. Για το χρονικό διάςτθμα από 1.7.2012 ζωσ 31.3.2013, αναςτζλλονται οι πάςθσ 

φφςεωσ πράξεισ διοικθτικισ και αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τον Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ ι κάκε άλλθ διάταξθ ειδικοφ νόμου, κακϊσ και θ λιψθ 

οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου κατά τον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, τον 

Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ ι κάκε άλλθ διάταξθ ειδικοφ νόμου που 

επιςπεφδονται ι αςκοφνται από τουσ πάςθσ φφςεωσ πιςτωτζσ του ανωτζρω 

ιδρφματοσ για οποιαδιποτε αιτία. 

[Θ ωσ άνω ΡΝΡ κυρϊκθκε με τον Ν. 4118/13 (ΦΕΚ 32 Α/6-2-2013)] 

 

 Θ ωσ άνω διάταξθ κατζςτθςε δυνατι τθν εκταμίευςθ κεφαλαίων από τουσ 

δθμόςιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ  ΕΟΡΥΥ,  ΟΓΑ,  ΙΚΑ, ΟΡΑΔ κ.λπ. προσ το 

ΚΙΕΝ   και ταυτόχρονα προςζφερε προςταςία από καταςχζςεισ από τουσ πιςτωτζσ 

του ΚΙΕΝ. 

 

Θ ιςχφσ τθσ από 30 Οκτωβρίου 2012 πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου  

παρατάκθκε διαδοχικά με πράξεισ νομοκετικοφ περιεχομζνου μζχρι και τθν 30ι 

Απριλίου 2014. 

 

Στισ 26 Μαρτίου 2013 ελιφκθ θ  απόφαςθ 66/2013  τθσ Επιτροπισ πιςτωτικϊν και 

αςφαλιςτικϊν κεμάτων τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ 



εκχϊρθςθ - μεταβίβαςθ των δανειακϊν ςυμβάςεων φψουσ 96.345.085 

εκατομμυρίων € του Ερρίκοσ Ντυνάν από τθν τράπεηα Κφπρου ςτθν Σράπεηα 

Πειραιϊσ. 

 

Στισ 29 Απριλίου 2013 με το άρκρο 1 τθσ ΡΝΡ 29/29-4-13 (θ οποία κυρϊκθκε με το 

Ν. 4163/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου δευτζρου του Ν. 

4163/13), ορίςτθκε ότι : “Οι προκεςμίεσ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 1 τθσ 

από 30.10.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 

πρϊτο του ν. 4118/2013 «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 

"υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και απρόβλεπτων 

αναγκϊν του κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία 

“ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”" και άλλεσ διατάξεισ» παρατείνονται από 

τθ λιξθ τουσ ζωσ 30.9.2013”.  

 

Στισ 6 επτεμβρίου 2013: υπζβαλε τθν παραίτθςι του ο Ανδρζασ Μαρτίνθσ και 10 

μζλθ του ΔΣ του ΕΕΣ ςτον Ρρόεδρο του ΚΔΣ του ΕΕΣ Αλεξ. Ραπαδθμθτρίου.  

 

Στισ 21 Οκτωβρίου 2013 εκδόκθκε θ απόφαςθ του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν υπ’ αρικ. 

855/2013 για τον διοριςμό Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ του ΕΕΣ (Χλαμπουτάκθσ κ.λπ) 

 

Σον Ιανουάριο 2014 ολοκλθρϊκθκε θ εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων των δανειακϊν 

ςυμβάςεων φψουσ 95 εκατομμυρίων € του ΚΙΕΝ  από τθν τράπεηα Κφπρου ςτθν 

Τράπεηα Ρειραιϊσ, θ οποία κατζςτθ πλζον δικαιοφχοσ των δανειακϊν 

υποχρεϊςεων του ΚΙΕΝ. 

 

Στισ 15 Ιανουαρίου 2014 εςτάλθ επιςτολι του τότε Υπουργοφ Α. Γεωργιάδθ, με τθν 

οποία ηιτθςε τισ παραιτιςεισ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ερρίκοσ 

Ντυνάν,  επικαλοφμενοσ ςχετικό αίτθμα του τότε διευκφνοντοσ ςυμβοφλου τθσ 

τράπεηασ Ρειραιϊσ, Μιχάλθ Σάλλα, μετά τθν ανάλθψθ των δανείων από τθν 

τελευταία 

 



Στισ 18 Φεβρουαρίου 2014 εκδόκθκε νζα απόφαςθ του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν 

(ΕιρΑκ 232/2014) για τον διοριςμό Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ του ΕΕΣ (Αλεξ. 

Ρανεκυμθτάκθσ κ.λπ).  

 

Στισ 26 Μαρτίου 2014 υπογράφθκε ςυμφωνία-πλαίςιο μεταξφ του Υπουργείου 

Υγείασ, τθσ τράπεηασ Ρειραιϊσ και του Ερρίκοσ Ντυνάν. Με τθ ςυμφωνία 

αποφαςίηεται  θ κατάςχεςθ και ο πλειςτθριαςμόσ τθσ ςυνολικισ επιχειρθματικισ 

μονάδασ του νοςοκομείου κακϊσ και ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ από τθν τράπεηα 

Πειραιϊσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το πλειςτθριαςμοφ. 

 

 

Στισ 17 Φεβρουαρίου 2014 δθμοςιεφεται ο ν. 4238/2014 (ΦΕΚ-38 Α/17-2-14).   Με 

τθν παρ. 2 του άρκρου 51 του Ν. 4238/14, , ορίηεται ότι : “1. Θ προκεςμία του 

άρκρου 1 τθσ από 11.10.2013 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για 

τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και απρόβλεπτων αναγκϊν του 

κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ 

ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 

4227/2014 (Αϋ 4) « Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου « Τροποποίθςθ 

τθσ παρ. 1 του δεφτερου άρκρου του ν. 4163/2013 τθσ από 11.10.2013 Ρράξθσ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου»», με τθν οποία παρατάκθκε θ προκεςμία του 

δευτζρου άρκρου του ν. 4163/ 2013 (Αϋ 155) «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου «Τροποποίθςθ του άρκρου 1 τθσ από 30.10.2012 Ρράξθσ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου»», θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 

4118/2013 «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και απρόβλεπτων αναγκϊν του 

κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ 

ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 32) που παρατείνει τισ 

προκεςμίεσ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 1 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου με τον τίτλο «Τροποποίθςθ του άρκρου 1 τθσ από 30.10.2012 Ρράξθσ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου», θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 

4118/2013 «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και απρόβλεπτων αναγκϊν του 



κοινωφελοφσ μθ κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ 

ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»», που παρατάκθκαν με το άρκρο 1 τθσ από 29.4.2012 Ρράξθσ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 4163/2013, 

παρατείνεται από τθ λιξθ τουσ μζχρι 30.4.2014. 

2. Τα μζλθ του Δ.Σ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που διορίςτθκαν με δικαςτικι 

απόφαςθ, κακϊσ και τα μζλθ του Δ.Σ. του κοινωφελοφσ, μθ κερδοςκοπικοφ 

ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» που 

εκλζχτθκαν από τθν παραπάνω διοίκθςθ, κακϊσ και οι διαχειριςτζσ ι εκκακαριςτζσ 

τουσ δεν διϊκονται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι χρζθ του ςωματείου ι του 

ιδρφματοσ, που ζγιναν ι γεννικθκαν πριν το διοριςμό τουσ και ουδεμία 

ποινικι, αςτικι ι άλλθ ευκφνθ φζρουν γι’ αυτά, ανεξάρτθτα από το χρόνο 

βεβαίωςισ τουσ». 

 

Στισ 17 Απριλίου 2014 εκδίδεται ΥΑ για τθν «Τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ 

του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία Νοςθλευτικό ίδρυμα Κοινωφελζσ ΕΕΣ 

– Ερρίκοσ Ντυνάν ΝΡΛΔ». Ορίηεται νζοσ διοικθτικόσ διευκυντισ ο Αντϊνθσ Ρετιμεηάσ 

ςε αντικατάςταςθ του Ανδρζα Μαρτίνθ και νζοσ επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ 

Σπυρίδων Μουτάφθσ ςε αντικατάςταςθ  του Ανδρζα Μαρτίνθ. 

 

Στισ 19 Ιουνίου 2014 εκδίδεται απόφαςθ του Μον. Ρρωτ. Ακθνϊν (ΜΡΑ 4011/2014) 

για τον εκ νζου διοριςμό Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ του ΕΕΣ (Βάρδασ κ.λπ.) 

 

Στισ 30 Ιουνίου 2014 θ απόφαςθ 924/2014 του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν παρζχει 

άδεια ςτθ Marfin bank να προβεί ςε αναγκαςτικι κατάςχεςθ του Ερρίκοσ Ντυνάν 

ωσ οικονομικισ μονάδασ και ςυνόλου περιουςίασ.  

 

Στισ 19 επτεμβρίου 2014 δθμοςιεφεται ο ν. 4286/2014, ςτο άρκρο 16ο του οποίου 

προβλζπονται τα εξισ: «1.  Ραρατείνεται θ προκεςμία του άρκρου 11 του ν. 

4271/2014 για τθ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςτο κοινωφελζσ, μθ 

κερδοςκοπικό ίδρυμα, με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

ΝΡΛΔ» μζχρι 31.3.2015. 



2. Τα μζλθ του Κ.Δ.Σ. του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που ζχουν διοριςτεί με 

δικαςτικι απόφαςθ, κακϊσ και τα μζλθ του Δ.Σ. του κοινωφελοφσ, μθ 

κερδοςκοπικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ ΛΔΥΜΑ ΕΛΚΟΣ 

ΝΤΥΝΑΝ ΝΡΛΔ» που εκλζχτθκαν από τθν παραπάνω διοίκθςθ, δεν διϊκονται για τισ 

πράξεισ και παραλείψεισ τουσ που αφοροφν ςε φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ και 

εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, οι οποίεσ τελζςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςωρινισ κθτείασ τουσ, οφτε και για χρζθ του ςωματείου ι του ιδρφματοσ, που 

ζγιναν θ γεννικθκαν κατά τθν ίδια ωσ άνω περίοδο και ουδεμία ποινικι, αςτικι ι 

άλλθ ευκφνθ φζρουν για αυτά, ανεξάρτθτα από το χρόνο βεβαίωςισ τουσ. 

3. Χορθγείται ςτο ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΟΣ» 

φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μζχρι 31.12.2014 χωρίσ παρακράτθςθ, 

κατά παρζκκλιςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων». 

  

 

Στισ 29  επτεμβρίου 2014 πραγματοποιείται πλειςτθριαςμόσ του Ερρίκοσ Ντυνάν 

ςτο Ειρθνοδικείο Ακθνϊν. Στον πλειςτθριαςμό δεν πλειοδότθςε κάνεισ πλθν τθσ 

εταιρείασ ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ,  θ οποία είναι κυγατρικι του ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ.  

 

Στισ 10 Οκτωβρίου 2014 ςυντάςςεται θ με αρικμό 15.605 περίλθψθ κατακυρωτικισ 

ζκκεςθσ οικονομικοφ ςυνόλου νοςοκομείου,  ςε ςυνζχεια του πλειςτθριαςμοφ που 

επζςπευςε θ τράπεηα Ρειραιϊσ κατά του Ερρίκοσ Ντυνάν, δυνάμει των διαταγϊν 

πλθρωμισ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν 11561, 11562, 11563, 

14226/2010. Ο πλειςτθριαςμόσ κατακυρϊκθκε υπζρ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ 

ΘΜΙΘΕΑ,   ωσ τελευταίασ υπερκεματίςτριασ,  αντί ςυνολικισ τιμισ 115.135.251 €. 

 

Στισ 1 Νοεμβρίου ςυντάχκθκε πρωτόκολλο παράδοςθσ - παραλαβισ μεταξφ Θμίκεα 

ΑΕ και ΚΛΕΝ.  

 

Κατά όλων των πράξεων τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ δεν προκφπτει ότι 

αςκικθκαν ζνδικα μζςα, και ςυνεπϊσ αυτζσ ιςχυροποιικθκαν νομικϊσ.  

 



Στισ 24 Νοεμβρίου 2014 δθμοςιεφκθκε θ ΥΑ  Αρικμ. Α1α/98001/14 (ΦΕΚ 3149 Β/24-

11-2014) για τθν Επιβεβαίωςθ μεταβίβαςθσ τθσ υπ’ αρικμ. Υ4ε/24478/ 17.04.2014 

άδειασ λειτουργίασ του Νοςθλευτικοφ Λδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΟ 

ΛΔΥΜΑ ΚΟΛΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. - ΕΛΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - Ν.Ρ.Λ.Δ.» ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία 

«ΘΜΛΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛ 

ΛΑΤΛΚΩΝ - ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΚΑΛ ΡΑΟΧΘΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ» (δ.τ. 

«ΘΜΛΚΕΑ Α.Ε.»), ςφμφωνα με το άρκρο 18o του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Αϋ 

214/02.10.2014). 

 

Σθμειϊνεται ότι τα οικονομικά μεγζκθ του Ερρίκοσ Ντυνάν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

2014 ζχουν ωσ εξισ:  

 Αναγνωρίηεται θ απομείωςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν 

με τθ διαδικαςία του αναγκαςτικοφ πλειςτθριαςμοφ φψουσ 40,6 εκ. €. 

(διαφορά μεταξφ του του τιμιματοσ του πλειςτθριαςμοφ και τθσ εφλογθσ 

αξίασ των ενςϊματων παγίων ςφμφωνα με τθ μελζτθ του Σϊματοσ ορκωτϊν 

εκτιμθτϊν του 2013)  

 Ηθμιογόνο αποτζλεςμα μετά από φόρουσ 46,03 εκ. ευρϊ.   

 Αρνθτικά ίδια κεφάλαια  νοςοκομείου Ερρίκοσ Ντυνάν 46,23 εκατομμφρια €.  

 

 

Στισ 24 Μαρτίου 2015 ςυντάςςεται  πίνακασ κατάταξθσ δανειςτϊν (με αρικ. 16017),  

κατόπιν του διενεργθκζντοσ αναγκαςτικοφ πλειςτθριαςμοφ  του Ερρίκοσ Ντυνάν, 

δυνάμει του οποίου κατατάχκθκαν (μεταξφ άλλων) προνομιακά: 

- το Ελλθνικό Δθμόςιο  για ποςά 185.729 €,  47.647 €,  921.125 €,  λόγω 

φορολογικϊν υποχρεϊςεων.  

 

Συναφϊσ με το ηιτθμα τθσ αναγγελίασ του Δθμοςίου, ςτισ 10 Μαρτίου 2016, ο 

Ανδρζασ Μαρτίνθσ υπζβαλε  υπόμνθμα προσ το Κζντρο ελζγχου μεγάλων 

επιχειριςεων ,  με το οποίο εξθγεί ότι παρότι οι φορολογικζσ αρχζσ γνϊριηαν ςτο 

ακζραιο τισ ζναντι αυτϊν οφειλζσ του ιδρφματοσ Ερρίκοσ Ντυνάν *πάνω από 4,5 εκ. 

€], παρζλειψαν να αναγγελκοφν για το ςφνολο των οφειλόμενων ποςϊν *και 

αντικζτωσ αναγγζλκθκαν μόνο για ποςά 185.729 € ,  47.647 €,  και 921.125 €,  τα 



οποία και ειςζπραξαν πλιρωσ από το ποςό των 115.135.251 €,  που κατζβαλε θ 

εταιρεία ΘΜΙΘΕΑ ΑΕ,  ςτθν οποία κατακυρϊκθκε ο πλειςτθριαςμόσ του 

νοςοκομείου Ερρίκοσ Ντυνάν (δυνάμει τθσ  15.276/24 Σεπτεμβρίου 2014 εκκζςεωσ 

αναγκαςτικοφ  πλειςτθριαςμοφ)+.  

Δθλαδι, το Δθμόςιο φζρεται να μθν ανιγγειλε μείηονοσ φψουσ απαιτιςεισ του, 

ενϊ όφειλε και μποροφςε να το πράξει. Η καταγγελία αυτι χριηει περαιτζρω 

διερεφνθςθσ και πρζπει να ελεγχκεί ωσ προσ τθν βαςιμότθτά τθσ, προσ τον ςκοπό 

αναηιτθςθσ τυχόν ευκυνϊν.  

 

 

- Το ΙΚΑ για ποςό 38.103.163 € 

- Το ΕΤΑΑ για ποςό 2.328.846 € 

- Οι εργαηόμενοι για ποςό 12.000.000 € 

 

Και οριςτικά: 

- θ τράπεηα Ρειραιϊσ για πόςο 60.781.118 €. 

 

 

 

Στισ 22 Μάϊου και ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2015 δθμοςιεφονται νεότερεσ αποφάςεισ για 

τον διοριςμό Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ  Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ (ΕιρΑκ 915/2015: 

Αντ. Αυγερινόσ κ.λπ., ΕιρΑκ 2022/2015). Σθμειϊνεται ότι ςτισ 27 Ιουνίου 2016 

δθμοςιεφτθκε θ απόφαςθ ΜονΡρωτΑκ 809/2016 για τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του 

προςωρινοφ διοικθτικοφ ςυμβουλίου, όπωσ ορίςτθκε με τθν απόφαςθ 2022/ 2015 

Ειρθνοδικείου Ακθνϊν. 

 

Στισ 16 Φεβρουαρίου 2016 εκδίδεται πράξθ διαςφάλιςθσ ςυμφερόντων του 

Δθμοςίου (4107/16.2.2016) του Κζντρου ελζγχου μεγάλων επιχειριςεων, ςε βάροσ 

του κοινωφελοφσ ιδρφματοσ Ερρίκοσ Ντυνάν,  του Ανδρζα Μαρτίνθ και του 

Γεωργίου Χλαμπουτάκθ για δζςμευςθ του 50 % όλων των κατακζςεων και του 

χρθματικοφ περιεχομζνου των κυρίδων των ωσ άνω προςϊπων.  

 



 

Ειδικϊσ το ηιτθμα τθσ αντιδικίασ ΚΙΕΝ – Marfin 

 

Κατά τθν κατάκεςθ του ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ο μάρτυρασ,  και 

υπόδικοσ για κακουργθματικι απιςτία, Ανδρζασ Μαρτίνθσ,  καταφζρκθκε 

πολλαπλϊσ κατά του πρϊθν Υπουργοφ Υγείασ Ανδρζα Λοβζρδου, και για τον λόγο 

αυτόν, χριηουν περαιτζρω εξζταςθσ όςα μνθμονεφκθκαν.  

Ρροειςαγωγικϊσ,  επιςθμαίνεται θ εξόφκαλμα αντιφατικι ςτάςθ του Α. Μαρτίνθ ςε 

ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ δθλϊςεισ του υπό τθν ιδιότθτα του Ρροζδρου και νόμιμου 

εκπροςϊπου ιδρφματοσ Ερρίκοσ Ντυνάν. Τότε, με πανθγυρικό τρόπο ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ, είχε εξάρει  τον ρόλο του υπουργοφ 

ωσ καταλυτικό για τθν διατιρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του νοςοκομείου  και τθν 

ικανοποίθςθ των εργατικϊν απαιτιςεων του προςωπικοφ του Ιδρφματοσ. Είναι 

προφανζσ ότι τα κίνθτρα αλλάηουν ςυν τω χρόνω.  

 

 Στον πυρινα των τωρινϊν καταγγελιϊν  του υπόδικου – μάρτυρα  βρίςκεται θ 

«προτροπι» του τότε Υπουργοφ Υγείασ να παραιτθκεί το Κδρυμα από τα ζνδικα 

μζςα,  που είχε αςκιςει κατά τθσ δανείςτριασ τράπεηασ Marfin, και ιδίωσ από το 

δικαίωμα  παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ κατόπιν τθσ ζγκλθςθσ που είχε υποβάλει 

ςε βάροσ του νομικοφ προςϊπου τθσ τράπεηασ (sic) και κάκε υπευκφνου φυςικοφ 

προςϊπου.  

 

Θ κατθγορία αυτι, που επιχειρεί να ςτοχοποιιςει πολιτικά -και όχι ποινικά- τον 

πρϊθν Υπουργό, εδράηεται ςτισ ακόλουκεσ παραδοχζσ: 

Ρρϊτον,  ότι οι ζνδικεσ  αξιϊςεισ του ιδρφματοσ ςε βάροσ τθσ δανείςτριασ τράπεηασ 

ιταν βάςιμεσ. 

Δεφτερον,  ότι υφίςτατο αδιαμφιςβιτθτθ ποινικι ευκφνθ του νόμιμου εκπροςϊπου 

τθσ τράπεηασ Marfin Ανδρζα Βγενόπουλου,  

Τρίτον ότι εάν επζμενε το ίδρυμα ςτθν εκδίκαςθ των ζνδικων μζςων που είχαν 

αςκθκεί τότε κα βελτίωνε ουςιωδϊσ τθν οικονομικι του κζςθ και κα αποτρεπόταν 

ο πλειςτθριαςμόσ που ακολοφκθςε.  



 

Πλεσ οι ανωτζρω παραδοχζσ αποδεικνφονται ζωλεσ, για τουσ εξισ λόγουσ:  

 

1.  Η αςτικι διαφορά μεταξφ ΚΙΕΝ  και Marfin - καταγγελία των δανειακϊν 

ςυμβάςεων 

 

Στον πυρινα τθσ διζνεξθσ μεταξφ του ιδρφματοσ Ερρίκοσ Ντυνάν και τθσ Marfin 

βρίςκεται θ καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων του ιδρφματοσ από τθν πλευρά 

τθσ Μαρφίν λόγω τθσ παράνομθσ ςφμπραξθσ του ιδρφματοσ Ερρίκοσ Ντυνάν με τθν 

«ΓΑΙΑ ΑΕ».  

Θ δανείςτρια τράπεηα προζβθ ςτθν καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων με το 

ίδρυμα επικαλοφμενθ  ότι θ ςυμβατικι ςυνεργαςία με τθν «ΓΑΙΑ ΑΕ»  ςυνιςτοφςε 

μθ νόμιμθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ και ωσ τζτοια ιταν ενζργεια αντιςυμβατικι  κακϊσ 

δεν γνωςτοποιικθκε προθγουμζνωσ ςτθν Τράπεηα οφτε ελιφκθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ 

τθσ τελευταίασ.  

 Αντικζτωσ, το ίδρυμα διατεινόταν ότι θ ςυνεργαςία του με τθν ΓΑΙΑ ΑΕ  ιταν 

νόμιμθ, και ςφμφωνθ με τισ καταςτατικζσ διατάξεισ του Ιδρφματοσ, που επζτρεπαν  

τθν «ςφμπραξθ» με άλλα νομικά πρόςωπα.  

 

Ο μάρτυρασ επιχειρθματολόγθςε ενϊπιον τθσ Επιτροπισ de novo, ωσ εάν  το 

κρίςιμο αυτό νομικό ηιτθμα κρίνεται το πρϊτον ςιμερα. Εντοφτοισ,  αποςιϊπθςε 

ότι θ νομιμότθτα τθσ φερόμενθσ «ςφμπραξθσ» μεταξφ ΚΙΕΝ και ΓΑΙΑ ΑΕ  ζχει κρικεί 

ad hoc με τθν γνωμοδότθςθ  227/2011  τθσ Ρλιρουσ Ολομζλειασ του Νομικοφ 

Συμβουλίου του Κράτουσ,  θ οποία ζκρινε  ότι θ ελεγχόμενθ ςφμπραξθ δεν είναι 

νόμιμθ.  

 

Σο νομικό αυτό δεδομζνο από μόνο του κζτει εκποδϊν οποιαδιποτε ςυηιτθςθ 

περί δολίασ  ι επιηιμιασ πράξθσ του Τπουργοφ ςε βάροσ των ςυμφερόντων του 

ιδρφματοσ.  

 

Τοφτο διότι θ φπαρξθ και μόνον τθσ γνωμοδότθςθσ αναιρεί εν ταυτϊ  και το 

ςτοιχείο του δόλου  τθσ φερόμενθσ εκβίαςθσ του Ανδρζα Βγενόπουλου κακϊσ 



καταδεικνφει  ότι θ καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ ςυνιςτοφςε, βαςίμωσ 

άςκθςθ νόμιμου δικαιϊματοσ. Ελλείπουςασ τθσ ποινικισ ευκφνθσ Α. Βγενόπουλου, 

θ τυχόν παραίτθςθ από το δικαίωμα παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ δεν κα 

μποροφςε να είναι επιηιμια.  

 

2. Η παράνομθ ςφμπραξθ ΚΙΕΝ - ΓΑΙΑ 

 

Εάν εξετάςει κανείσ τθν ουςία τθσ υπόκεςθσ και πάλι δυςχερϊσ μπορεί να 

καταλιξει ςε ςυμπζραςμα διαφορετικό από εκείνο ςτο οποίο κατζλθξε θ 

Ολομζλεια του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ. Ειδικότερα:  

 

Μεταξφ του Ιδρφματοσ και τθσ Εταιρείασ καταρτίςκθκε το από 29-7-2009 ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό «ςυμπράξεωσ», με το οποίο το Κδρυμα δεςμεφκθκε να παραχωριςει 

ςτθν Εταιρεία ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του, επί τθσ Λ. Μεςογείων 107, κτιρίου 

του  κακϊσ και τθ χριςθ των εργαςτθρίων του, βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν και κζςεων 

parking, Επίςθσ (δεςμεφκθκε) ότι κα ςυνειςφζρει και τθ χριςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ τθν προςφορά των υπθρεςιϊν του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι, τον 

δανειςμό 32 νοςθλευτριϊν-μαιϊν. Ρεραιτζρω, ςυνομολογικθκε ότι το Κδρυμα κα 

ειςπράττει ποςοςτό 6% επί του ετθςίου ακακάριςτου τηίρου από τθ λειτουργία τθσ 

εταιρείασ ι 21% επί των ετθςίων κακαρϊν κερδϊν τθσ. Με τθν ίδια ςφμβαςθ 

ςυμφωνικθκε, ότι το Κδρυμα «ςυνειςφζρει τθν παραχϊρθςθ κατά τθν εμπράγματθ 

ζννοια τθσ αποκλειςτικισ κατοχισ και χριςθσ» προσ τθν Εταιρεία των χϊρων που 

περιγράφονται ς' αυτιν, «προκειμζνου να ςτεγάςει και λειτουργιςει ςτο  όνομα τθσ 

...Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι», ότι «θ ...ειςφορά τθσ χριςθσ των 

παραχωρουμζνων χϊρων μετά τθσ άδειασ λειτουργίασ Γυναικολογικοφ-Μαιευτικοφ 

τμιματοσ, λόγω τθσ μεικτισ φφςθσ τθσ, διζπεται κατά νομικι αναγκαιότθτα και κατά 

αναλογικι εφαρμογι ωσ προσ τθ διάρκεια και τθ λφςθ τθσ από το νόμο 813/78, 

όπωσ αυτόσ κωδικοποιικθκε και ιςχφει με το Ρ.Δ. 34/1995» *ςθμ. περί Εμπορικϊν 

Μιςκϊςεων+. 

Από το περιεχόμενο των ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν «ςυμπράξεωσ» μεταξφ του 

Ιδρφματοσ και τθσ Εταιρείασ προκφπτει ότι θ τελευταία «εγκακιςτά» εντόσ του 



Ιδρφματοσ «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ μαιευτικι-γυναικολογικι κλινικι», που 

λειτουργεί βάςει τθσ χορθγθκείςασ ςτο Κδρυμα άδειασ λειτουργίασ. 

Το περιεχόμενο κακϊσ και οι επί μζρουσ όροι των ςυμφωνθτικϊν αυτϊν  

α) αφ’ ενόσ δεν εναρμονίηονται με τισ δθμοςίασ τάξεωσ διατάξεισ των π.δ. 247/1991 

και 517/1991, και  

β) αφ’ ετζρου περιορίηουν τθν κακιεροφμενθ με το καταςτατικό του αυτοτζλεια του 

ιδρφματοσ. Συγκεκριμζνα:  

α. Ωσ προσ τουσ μθ ςυμβατοφσ με τισ διατάξεισ των π.δ. 247/1991 και 517/1991 

όρουσ: 

Θ «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ», κατά τθ ςφμπραξθ, «μαιευτικι-γυναικολογικι 

κλινικι» τθσ Εταιρείασ, ςτθν οποία δεν ζχει χορθγθκεί άδεια ιδρφςεωσ και 

λειτουργίασ ιδιωτικισ κλινικισ, ςτεγάηεται ςε χϊρουσ του Ιδρφματοσ, που τθσ ζχουν 

παραχωρθκεί κατά κατοχι και χριςθ με αντάλλαγμα, κατ' εφαρμογιν των 

διατάξεων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων, που ζχουν κωδικοποιθκεί με το π.δ. 

34/1995, παρά το ότι για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ιδιωτικισ κλινικισ απαιτείται 

αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο κτίριο, απαγορεφεται δε θ ςυςτζγαςθ ιδιωτικϊν 

κλινικϊν, θ εγκατάςταςθ μιασ κλινικισ εντόσ άλλθσ και θ κακ' οιονδιποτε τρόπο 

(μζςω μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ, παραχωριςεωσ χϊρων κλπ) χρθςιμοποίθςθ μζρουσ 

του κτιρίου μιασ κλινικισ από άλλθ.  

Θ ανωτζρω «αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ μαιευτικι-γυναικολογικι κλινικι» 

λειτουργεί δυνάμει τθσ «ειςφερομζνθσ» ς' αυτιν υπ' αρικ. Υ4ε/123637/16-9-2009 

αποφάςεωσ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Θ απόφαςθ αυτι, 

όμωσ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ άδεια λειτουργίασ του νοςθλευτικοφ 

ιδρφματοσ και εγκρίκθκε θ δθμιουργία τριϊν μαιευτικϊν-γυναικολογικϊν τμθμάτων 

του χειρουργικοφ του τομζα, ζχει προςωποπαγι χαρακτιρα και δεν μπορεί να 

«ειςφερκεί» νομίμωσ ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο.  

Ρεραιτζρω, οι όροι, με τουσ οποίουσ ςυμφωνείται ότι θ Εταιρεία κα προςλαμβάνει 

και κα μιςκοδοτεί προςωπικό, κα προβαίνει δε με δικι τθσ δαπάνθ, φροντίδα και 

ευκφνθ ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και επιςκευζσ για τθ λειτουργία τθσ 

«μαιευτικισ-γυναικολογικισ κλινικισ τθσ» αντίκεινται ςτισ διατάξεισ των ανωτζρω 

διαταγμάτων που ορίηουν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ των ιδιωτικϊν κλινικϊν 



(κτιριολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ), τα επαγγελματικά προςόντα και τθν 

προςωπικι ευκφνθ του προςωπικοφ τουσ. 

β. Ωσ προσ τουσ όρουσ που περιορίηουν τθν αυτοτζλεια του Ιδρφματοσ: 

• Ο όροσ, ςφμφωνα με τον οποίο θ Εταιρεία προςλαμβάνει και μιςκοδοτεί το 

αναγκαίο για τθ ςτελζχωςθ τθσ «ανεξάρτθτθσ κλινικισ» τθσ προςωπικό, αντίκειται 

ςτα άρκρα 7 παρ. 2, περ. ςτ' και η' , 8 περ. θ' 12 παρ. 3 περ. β' και 13 του 

καταςτατικοφ του Ιδρφματοσ, που προβλζπουν ότι το ιατρικό και λοιπό προςωπικό 

του προςλαμβάνεται, φςτερα από ειςιγθςθ του Ρροζδρου του ι του Γενικοφ του 

Διευκυντι, κατά περίπτωςθ, και απολφεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, το οποίο κακορίηει τθν αμοιβι του και τα εν γζνει δικαιϊματα και 

κακικοντα του. 

• Ο όροσ, κατά τον οποίο θ Εταιρεία κακορίηει θ ίδια τιμοκατάλογο, για τισ 

προςφερόμενεσ από τθν «κλινικι» τθσ υπθρεςίεσ, αντίκειται ςτο άρκρο 7 παρ. 2, 

περ. ε' του καταςτατικοφ του Ιδρφματοσ, που προβλζπει ότι το φψοσ του θμεριςιου 

νοςθλίου κακορίηεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ του ςυμβουλίου. 

Ο όροσ ςφμφωνα με τον οποίο παραχωροφνται ςτθν Εταιρεία χϊροι, δυνάμει 

μιςκωτικισ ςυμβάςεωσ, προκειμζνου να «εγκαταςτιςει» ς' αυτοφσ «μαιευτικι -

 γυναικολογικι κλινικι» αντίκειται ςτα άρκρα 2 παρ. 1 περ. α' και 3 παρ. 2, περ. ε' 

του καταςτατικοφ, από τα οποία προκφπτει ότι το επί τθσ Λ. Μεςογείων 107 ακίνθτο 

δωρικθκε από τον Ε.Ε.Σ. για τθ ςτζγαςθ ς' αυτό νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και όχι για τθ μίςκωςθ οριςμζνων από τουσ χϊρουσ του 

για τθν «εγκατάςταςθ» ς' αυτό «ανεξάρτθτθσ ιδιωτικισ κλινικισ» περαιτζρω δε ότι 

το Κδρυμα δφναται μεν να παραχωρεί με αντάλλαγμα τθ χριςθ οριςμζνων χϊρων 

του, μόνον, όμωσ για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαίων για τθν εξυπθρζτθςθ 

του προςωπικοφ του, των επιςκεπτϊν και των νοςθλευομζνων (κυλικεία, 

ανκοπωλεία κλπ.) και όχι για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

• Ο όροσ, κατά τον οποίο θ Εταιρεία αςκεί ανεξάρτθτθ πολιτικι, κακόςον αφορά 

ςτισ ςυμβάςεισ με δθμόςιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ιδιωτικζσ 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κίγει τθν αυτονομία του ιδρφματοσ, ενϊ ο όροσ, κατά τον 

οποίο ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τθσ ΓΑΙΑ Α.Ε., κατά πλειοψθφία, ςε άλλθ εταιρεία, 

θ νζα αυτι εταιρεία υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ δεςμεφει υπερμζτρωσ το Κδρυμα. 



Ρζραν των ανωτζρω, ςθμειϊνεται ότι εν προκειμζνω, θ εν λόγω «ςφμπραξθ», με 

τθν οποία ςυμφωνικθκε θ παραχϊρθςθ, ζναντι ανταλλάγματοσ, τμιματοσ του 

ακινιτου του Ιδρφματοσ, προσ άςκθςθ επιχειρθματικισ και εξ οριςμοφ 

κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ από ανϊνυμθ εταιρεία, κίγει κατά το μζροσ τοφτο, 

τον μθ κερδοςκοπικό του χαρακτιρα.  

 

Από τισ ωσ άνω κρίςιμεσ νομικζσ ςκζψεισ  καταρρίπτεται ο ιςχυριςμόσ ότι πρόκειται 

περί επιτρεπόμενθσ ςφμπραξθσ. Αποδεικνφεται, αντικζτωσ, ότι επιχειρικθκε μθ 

νόμιμθ εκμίςκωςθ,  τοςοφτω μάλλον κακ’ όςον  γίνεται ρθτι αναφορά και 

παραπομπι ςτισ διατάξεισ περί εμπορικϊν μιςκϊςεϊν, ιτοι ςτο π.δ. 34/95.  

Ρράγματι, ςυντρζχουν εν προκειμζνω τα αναγκαία ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ, δθλαδι θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ πράγματοσ ζναντι μιςκϊματοσ (ΑΚ 

574). 

 

Επιςθμαίνεται δε, ότι κατά πάγια νομολογία, ωσ ςυνομολογθμζνο μίςκωμα μπορεί 

να νοθκεί και ποςοςτό επί των κερδϊν ι των ειςπράξεων (ΑΡ 1119/1980 ΝοΒ 29, 

514, ΑΡ 908/1978 ΝοΒ 27, 758, Ραπαδάκθ, Σφςτθμα Εμπορικϊν Μιςκϊςεων, 2000, 

αρικ. 1759 επ. μ.π.π.). 

 

3. Οι αςτικζσ και ποινικζσ ςυνζπειεσ εκ τθσ υπάρξεωσ νόμιμθσ αξίωςθσ  

 

Τοφτων ζπεται  ότι εξ επόψεωσ αςτικοφ δικαίου αςκικθκε κατ’ αρχιν νόμιμο 

δικαίωμα από τθν πλευρά τθσ δανείςτριασ τράπεηασ,  και ςυνεπϊσ θ καταγγελία τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ ιταν νόμιμθ με αποτζλεςμα να κακίςταται λθξιπρόκεςμο και 

απαιτθτό  το ςυνολικό ποςό του δανείου,  θ είςπραξθ του οποίου μποροφςε να 

γίνει και δια τθσ εκδόςεωσ και εκτελζςεωσ διαταγϊν πλθρωμισ (όπωσ πράγματι 

ζγινε).  

 

 Εξ επόψεωσ ποινικοφ δικαίου, θ ανωτζρω νομικι αξιολόγθςθ,  καταδεικνφει ότι 

ελλείπει το ςτοιχείο τισ επιδιϊξεωσ παράνομου περιουςιακοφ οφζλουσ, που 

αποτελεί ουςιϊδεσ  ςτοιχείο τθσ νομοτυπικισ μορφισ (ειδικισ υποςτάςεωσ)  του 

εγκλιματοσ τθσ εκβίαςθσ κατ’ άρκρο 385 του Ποινικοφ Κϊδικα.  



 

Ρράγματι, ζχει πολλαπλϊσ κρικεί ότι για τθν κατάγνωςθ του αδικιματοσ τθσ 

εκβίαςθσ  πρζπει το επιδιωκόμενο όφελοσ να είναι παράνομο, δθλαδι να μθν 

αποτελεί νόμιμθ απαίτθςθ του δράςτθ (ΑΡ 265/1996 ΡΧ ΜΣΤ, 1638, ΑΡ 1641/1994 

ΡΧ ΜΔ, 1411).  

Ο δράςτθσ δθλαδι πρζπει να ζχει ςυνείδθςθ ότι το περιουςιακό όφελοσ που 

επιδιϊκει δεν ςτθρίηεται ςε κάποια νόμιμθ αξίωςι του κατά του πακόντοσ (ΑΡ 

1439/2001 ΡοινΔικ 2002, 110).  

 

Ζτςι κρίκθκε νομολογιακά ότι δεν αποτελεί εκβίαςθ θ απειλι δικαςτικισ επιδίωξθσ 

ικανοποίθςθσ νόμιμθσ απαίτθςθσ (ΑΡ 542/1989 ΡΧ Μ 32), και γενικά θ απειλι 

λιψθσ δικαςτικϊν μζτρων για λθξιπρόκεςμθ αξίωςθ (ΑΡ 730/1998 ΡΧ ΜΘ 251),  ι 

λιψθσ μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (ΕφΑκ 203/1993 ΡΧ ΜΔ 529).  

 

 Συνεπϊσ,  ακόμθ κι εάν μετά τθν αμφιταλάντευςθ μεταξφ ειςαγγελζωσ 

πλθμμελειοδικϊν (που ζκρινε ότι θ υπόκεςθ πρζπει να τεκεί ςτο αρχείο),  και 

ειςαγγελζωσ εφετϊν (που τάχκθκε υπζρ τθσ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ), κα 

μποροφςε κανείσ να υποςτθρίξει ότι ςυνζτρεχαν ενδείξεισ για τθν παραπομπι τθσ 

υπόκεςθσ ςτο ακροατιριο,  θ κριςιολόγθςθ που ακολοφκθςε – με τον πιο επίςθμο 

τρόπο μζςω του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ-, κακϊσ και τα νομικά 

επιχειριματα που προαναφζρκθκαν,  κακιςτοφςαν ικιςτα πικανι τθν ποινικι 

καταδίκθ.  

 

4. Ειδικότερθ ποινικι αξιολόγθςθ  

 

Οι παραπάνω ςκζψεισ είναι ικανζσ να αποςείςουν κάκε είδουσ μομφι κατά 

πολιτικϊν προςϊπων που χειρίςτθκαν τθν υπόκεςθ κατά τον κρίςιμο χρόνο.  Στθν 

πραγματικότθτα, όμωσ, αποτελοφν μια μόνον παράμετρο από εκείνεσ που όφειλαν 

να ςυναξιολογιςουν.  

 

 Διότι το ςθμαντικότερο δεδομζνο, κατά τθν κρίςιμθ χρονικι ςτιγμι, ιταν θ 

παράλυςθ του νοςοκομείου εξαιτίασ τθσ επίςχεςθσ εργαςίασ των (περίπου 1100) 



εργαηομζνων λόγω τθσ οφειλισ δεδουλευμζνων αποδοχϊν 5 μθνϊν (από τον Μάιο 

του 2011). Κατά τθν ομολογία του Κων/νου Κρζτςθ, Αντιπροζδρου του Σωματείου 

Εργαηομζνων «Ερρίκοσ Ντυνάν» ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ 

Βουλισ : «Το «Ερρίκοσ Ντυνάν» καταρρζει, ζχει καταρρεφςει» (26.10.2011). 

 

Δεν χρειάηεται υψιπετισ νομικι ανάλυςθ, οφτε εμβρικισ επιχειρθματικι 

τεκμθρίωςθ, για να κατανοιςει κανείσ ότι ζνα νοςοκομείο χωρίσ εργαηόμενουσ,  

χωρίσ γιατροφσ, νοςθλευτζσ και βοθκθτικό προςωπικό,  ζχει τεκεί ςε τροχιά 

κανάτου.  

 

Και ο λόγοσ για τον οποίο βρζκθκε ςτθν κατάςταςθ αυτι δεν είναι οποιαδιποτε 

υπουργικι πράξθ ι παράλειψθ, αλλά αποκλειςτικά και μόνο θ διαχείριςθ του 

παρελκόντοσ που οδιγθςε ςε υπζρογκο δανειςμό και υπερχρζωςθ.  

 

Ατυχϊσ, θ διαχείριςθ αυτι ςυνεχίςτθκε. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ακόμα και κατά 

τθν κρίςιμθ τριετία 2008-2011 δθμιουργικθκαν ελλείμματα φψουσ 57,6 εκ. € 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ υποχρεϊςεισ που δθμιουργικθκαν ςτθν τριετία αυτι, ςε 

αντιπαραβολι με το τι ειςζπραξε το Ντυνάν τθν ίδια περίοδο (βλ. το από 5/2011 

Ρόριςμα τθσ  Grant Thornton).  

 

Θ εν ςυνεχεία επιλογι μίασ πολλαπλϊσ μθ νόμιμθσ ενζργειασ (ςφμπραξθ με ΓΑΙΑ), 

που οδιγθςε ςτθν καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων και τθν εκτόξευςθ των 

οικονομικϊν οφειλϊν του ΚΙΕΝ, επζςπευςε μια προκακοριςμζνθ, όπωσ φαίνεται, 

πορεία.  

 

Ο τότε Υπουργόσ κλικθκε, λοιπόν, να αντιμετωπίςει αυτιν τθν αδιζξοδθ κατάςταςθ 

ςτθν οποία είχε περιζλκει το νοςοκομείο εξαιτίασ πράξεων και παραλείψεων τρίτων 

προςϊπων.  

 

Ο κφριοσ γνϊμονασ τθσ δράςθσ για τον ίδιο δεν μποροφςε παρά να είναι, 

πρωτίςτωσ, θ ικανοποίθςθ  των απολφτωσ δίκαιων, εφλογων και βάςιμων 



εργατικϊν απαιτιςεων,  και δι’ αυτισ θ εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 

νοςοκομείου.  

 

Με δεδομζνθ τθν καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων, θ οποία δεν ανετράπθ 

δικαςτικϊσ,  κακϊσ και τθν δζςμευςθ (ενεχφραςθ) των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 

του ιδρφματοσ από τθν δανείςτρια τράπεηα, οποιαδιποτε καταβολι οφειλόμενων 

ποςϊν από τα αςφαλιςτικά ταμεία ςτο νοςοκομείο κα κατζλθγε μοιραία ςτα χζρια 

τθσ δανείςτριασ τράπεηασ και όχι ςτα χζρια των εργαηομζνων.  

 

 Αναπόδραςτθ ςυνζπεια αυτοφ ιταν κάκε κυβερνθτικι παρζμβαςθ να είναι 

ατελζςφορθ και κνθςιγενισ όςο δεν αντιμετωπιηόταν θ υφιςτάμενθ αντιδικία 

μεταξφ ιδρφματοσ και τράπεηασ.  

 

 Υπό το κακεςτϊσ αυτισ τθσ αδιριτισ ανάγκθσ και μόνον, ο τότε Υπουργόσ, 

εξυπθρετϊντασ το δθμόςιο ςυμφζρον,  και επιδιϊκοντασ να διαςφαλίςει τισ 

νόμιμεσ εργατικζσ απαιτιςεισ,  πρότεινε – χωρίσ να μπορεί να επιβάλλει τθν γνϊμθ 

του-  τθν ςυναινετικι επίλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ αντιδικίασ μεταξφ Ιδρφματοσ και 

Τράπεηασ.   

 

Ραράλλθλα, απζδειξε τθν ειλικρινι πρόκεςι του για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

δυνατότθτασ πλθρωμισ των εργαηομζνων και τθν ςυνζχιςθ λειτουργίασ του 

νοςοκομείου μζςα από τθν καταβολι ποςϊν που όφειλαν οι οργανιςμοί κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ  ςτο νοςοκομείο, προτοφ ακόμθ υλοποιθκεί οποιαδιποτε ςυμφωνία 

μεταξφ των αντιδίκων πλευρϊν.  

 

Θ διατφπωςι του ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Κοινωνικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ είναι 

αποκαλυπτικι:  

«Απελευκζρωςα κάποιεσ πλθρωμζσ από τον ΟΓΑ και επιτάχυνα κάποιεσ πλθρωμζσ 

από το ΛΚΑ. Τότε ξαφνικά βγαίνει ςτθν επιφάνεια θ αντιπαράκεςθ του κ. Μαρτίνθ με 

τον κ. Βγενόπουλο που ζχει πάρει δικαςτικι μορφι και που εμποδίηει τθν ευόδωςθ 

αυτισ τθσ προςπάκειασ. Π,τι και να κάνουμε εμείσ, εάν τα χριματα που καταβάλει 

το αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςτο «Ερρίκοσ Ντυνάν» τα παρακρατεί θ Τράπεηα και δεν τα 



αποδίδει, τότε το νοςοκομείο κα πεκάνει. Ρροςπάκθςα να πω ότι θ αντιπαράκεςθ 

με τον κ. Βγενόπουλο δεν οδθγεί ςε κάποια λφςθ και πρζπει το νοςοκομείο να 

αποδεςμευτεί από αυτό»  (… )  

«Θ τράπεηα ό,τι πλθρϊνουμε ωσ αςφαλιςτικά ταμεία (…) τα παρακρατεί και δεν τα 

αποδίδει ζναντι του χρζουσ που τθσ ζχει το «Ερρίκοσ Ντυνάν». Τι κα γίνει, ποιοσ κα 

πλθρϊςει, πϊσ κα πλθρωκοφν οι εργαηόμενοι και οι προμθκευτζσ;» (…) «Γιατί με 

απλιρωτουσ εργαηόμενουσ επί μινεσ τι ςχεδιαςμοφσ να κάνουμε και με 

απλιρωτουσ προμθκευτζσ, που όταν πιγα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μου ζλεγαν ότι 

απειλοφν με εμπάργκο» (…) «ενϊ αυτό δεν γίνεται, δεν είναι μόνο ότι οι 

προμθκευτζσ απειλοφν με εμπάργκο και ότι οι εργαηόμενοι δεν πλθρϊνονται, αλλά 

ζχουμε το αρνθτικό γεγονόσ τθσ ςφράγιςθσ επιταγϊν και εγγραφισ του ιδρφματοσ 

ςτον Τειρεςία» 

«Ι κα πάμε ςε μία λφςθ ειρθνικι, όπωσ εμείσ από τθν αρχι ζχουμε βοθκιςει να 

υπάρξει, μια λφςθ καταλαγισ ι κα είμαςτε ςτισ δικαςτικζσ ζριδεσ και το νοςοκομείο 

κα καταρρεφςει».  (26.10.2010) 

 

Τθν τελικι απόφαςθ, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ζλαβε το ίδρυμα δια του  

διοικθτικοφ του ςυμβουλίου, που ομόφωνα αποφάςιςε τθν παραίτθςθ από το 

δικαίωμα παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ.  

 

Ππωσ προκφπτει από τθν από 1 Δεκεμβρίου 2011 διλωςθ παραιτιςεωσ, που 

υπογράφει ο τότε Ρρόεδροσ του ιδρφματοσ Ανδρζασ Μαρτίνθσ,  θ απόφαςθ αυτι 

δεν ελιφκθ κατόπιν απαιτιςεωσ του υπουργοφ,  αλλά αφοφ το ςυμβοφλιο 

«ζλαβε γνϊςθ των πρόςφατων ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν που είχε 

προςωπικά ο Πρόεδροσ του κφριοσ Αντρζασ Μαρτίνθσ με αρμόδια όργανα τθσ 

Marfin Popular Bank».  

 

Στθν ίδια διλωςθ (παραιτιςεωσ) ο Ρρόεδροσ του ιδρφματοσ αναγνωρίηει ότι δεν 

ιταν πρόκεςι τθσ Marfin να βλάψει το Ερρίκοσ Ντυνάν,  ότι ςτο μεςοδιάςτθμα 

από τθν καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων και εντεφκεν θ Μαρφίν 

αποδζςμευςε ποςόν που υπερβαίνει τα 11 εκατομμφρια € από τουσ 

ενεχυραςμζνουσ λογαριαςμοφσ για τθν πλθρωμι των εργαηόμενων,  και ότι θ 



υποβολι τθσ μθνφςεωσ κακϊσ και οι ςυνακόλουκεσ ενζργειεσ τθσ Marfin κα 

μποροφςαν να είχαν αποφευχκεί αν είχαν δοκεί οι δζουςεσ εξθγιςεισ όπωσ και 

ζγινε κατά το πρόςφατο χρονικό διάςτθμα.  

 

Ρροκφπτει, δθλαδι, ότι κρίςιμθ νομικά και ουςιαςτικά για τθν απόφαςθ περί 

παραιτιςεωσ από το δικαίωμα πολιτικισ αγωγισ και τα ζνδικα μζςα του Ιδρφματοσ 

δεν ιταν θ οποία δθμόςια παρότρυνςθ του τότε Υπουργοφ, αλλά θ βεβαιότθτα των 

αρμοδίων οργάνων του Ιδρφματοσ και του Προζδρου αυτοφ ςχετικά με τθν 

προϊκθςθ των ςυμφερόντων του Ιδρφματοσ μζςω τθσ ενζργειασ αυτισ.  

 

 Υπό το φωσ των ανωτζρω δεδομζνων, παρίςτανται απολφτωσ δικαιολογθμζνεσ οι 

δθμόςιεσ ευχαριςτίεσ του Προζδρου Μαρτίνθ  προσ τον Τπουργό ςτθν Επιτροπι 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ, όπου χαρακτθριςτικά ανζφερε «Το δάνειο 

μειϊκθκε γφρω ςτα 78 εκατ.  Για να λθφκεί αυτό το δάνειο ζχουν εκχωρθκεί οι 

απαιτιςεισ από τουσ διάφορουσ φορείσ που ςυνεργάηεται το νοςοκομείο προσ τθ 

Marfin» (…) «Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον κ. Υπουργό, αφοφ ζλθξε τουλάχιςτον 

κεςμικά το εμπόδιο που ζκανε δφςκολθ τθν ζλευςθ του ςτο νοςοκομείο, ιρκε και 

ζδωςε κουράγιο ςτον κόςμο και ςε μζνα οφείλω να πω.» (26.10.2011). 

 

Θ ενςυνείδθτθ απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του ιδρφματοσ να προβοφν ςε 

απόπειρα ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ του ΚΙΕΝ με τθν δανείςτρια 

τράπεηα, αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι θ ςχετικι ςυμφωνία  μεταξφ του ΚΙΕΝ 

και τθσ Τράπεηασ υπογράφθκε τελικϊσ ςτισ 11-5-2012, δθλ. μία εβδομάδα μετά τισ 

εκλογζσ τθσ 6-5-2012, οπότε  ο Ανδρζασ Λοβζρδοσ, είχε αποχωριςει από το 

Υπουργείο Υγείασ.  

 

Συνολικι αξιολόγθςθ 

 

Πταν το ΡΑΣΟΚ ανζλαβε τθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ το 2009, το ΚΙΕΝ ιταν ιδθ 

κατάχρεο, ςυνεπεία του υπζρογκου δανειςμοφ και τθσ κακισ διαχείριςθσ από τθν 

διοίκθςι του για διάςτθμα πλζον των 10 ετϊν.  



Επί τθσ διακυβζρνθςισ του 2009-2012 (6/5/2012), το ΡΑΣΟΚ αγωνίςτθκε να 

κρατιςει το Ερρίκοσ Ντυνάν ανοικτό και τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό ςτισ κζςεισ 

τουσ και ςε περιβάλλον εργαςιακισ αςφάλειασ.  

Ταυτοχρόνωσ, φρόντιςε να είναι διαφανείσ όλοι οι χειριςμοί του: ο τότε υπουργόσ 

Ανδρζασ Λοβζρδοσ ςε διάςτθμα 13 μθνϊν προκάλεςε ζξι (!) ςυνεδριάςεισ τθσ 

διαρκοφσ επιτροπισ Κοινωνικϊν Τποκζςεων για το Ερρίκοσ Ντυνάν, τα πρακτικά 

των οποίων αποφαςίςτθκε κατά τθν δεφτερθ ςυνεδρίαςθ να αποςτζλλονται μετά 

από κάκε ςυνεδρίαςθ ςτον Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου.   

Για τθν επζνδυςθ ΓΑΙΑ ςτο Ερρίκοσ Ντυνάν τθ ςχετικι ζγκριςθ είχε αρχικϊσ δϊςει ο 

πρϊθν Υπουργόσ Δ. Αβραμοπουλοσ. Θ μετζπειτα Υπουργόσ Μαριλίηα 

Ξενογιαννακοποφλου απζςτειλε ερϊτθμα ςτο Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ για 

τθ νομιμότθτα τθσ επζνδυςθσ αυτισ. Το Δ´ Τμιμα του ΝΣΚ απάντθςε ομόφωνα πωσ 

θ επζνδυςθ δεν ιταν ςφννομθ. Θ Ολομζλεια του ΝΣΚ επίςθσ ομόφωνα 

επιβεβαίωςε τθν ίδια κρίςθ, ότι δθλαδι θ φερόμενθ «ςφμπραξθ» ΚΙΕΝ και ΓΑΙΑ 

ιταν παράνομθ.  

Συνεπϊσ, για τον τότε Υπουργό Α. Λοβζρδο θ αποδοχι τθσ ομόφωνθσ απόφαςθσ  

του ΝΣΚ ιταν μονόδρομοσ. Είναι χαρακτθριςτικι θ ςχετικι αποςτροφι του Γ. 

Σοφρλα ςε ςχετικι ερϊτθςθ για τθν πάγια και επιβεβλθμζνθ πρακτικι αποδοχισ 

των ομόφωνων γνωμοδοτιςεων του ΝΣΚ από τουσ Υπουργοφσ: «Πςο υπθρετοφςα, 

ωσ Υπουργόσ, ςεβάςτθκα απόλυτα (ενν. τισ γνωμοδοτιςεισ του ΝΣΚ) Το τι λζει ο 

νόμοσ και τι λζει θ δικαιοςφνθ. Και είμαι και οπαδόσ του ιγα «ο νόμοσ να είναι 

πρϊτοσ και μζγασ αρχθγόσ».   

 Εξάλλου, κανείσ δεν προςζφυγε ςτα δικαςτιρια εναντίον τθσ πράξθσ του τότε 

Υπουργοφ να αποδεχτεί τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΝΣΚ.  

Τθν εποχι εκείνθ το Ντυνάν ιταν χρεωμζνο με δεκάδεσ εκατομμφρια ευρϊ, 

αντιδικοφςε με τισ τράπεηεσ, αντιδικοφςε και με το Κοργιαλζνειο, ςτο οποίο 

Ρρόεδροσ ιταν επίςθσ ο Α. Μαρτίνθσ, για ποςά εκατομμυρίων. Το Ντυνάν είχε 

επίςθσ, πολφ χαμθλι διακεςιμότθτα κλινϊν, περίπου ςτο 40%, ιταν δεςμευμζνοι  

όλοι οι λογαριαςμοί του, ιταν απλιρωτοι οι 1.000 περίπου εργαηόμενοί του για 

διάςτθμα τότε μεγαλφτερο των 5 μθνϊν, ιταν απλιρωτοι  ςχεδόν όλοι οι 

προμθκευτζσ του, ιταν απλιρωτα όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία και θ εφορία, ενϊ 

ιταν απλιρωτοι και οι εργαηόμενοι του Ερυκροφ Σταυροφ. Το Ντυνάν αντιδικοφςε 



και με τθ δανείςτρια τράπεηά του. Ζτςι, κάκε ςχζδιο διάςωςθσ προςζκρουε ςτθν 

κατάςχεςθ από τθν Marfin των όποιων χρθμάτων κα του εδίδοντο. Το αδιζξοδο 

ίςωσ ζλυνε μία παραίτθςθ από τθν αντιδικία Μαρτίνθ - Βγενόπουλου. Με τθν εξισ 

ςειρά: ο Μαρτίνθσ δθλϊνει πωσ κα παραιτθκεί από τθ μινυςθ, θ Τράπεηα 

αποδεςμεφει λογαριαςμοφσ, ο Μαρτίνθσ παραιτείται ςτο ακροατιριο. Πλα αυτά  

ςυηθτικθκαν με απόλυτθ διαφάνεια ςτθ διαρκι επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

τθσ Βουλισ, και τζκθκαν ςτθν κρίςθ Βουλευτϊν και κομμάτων. Τελικϊσ επιτεφχκθκε 

μεταξφ των μερϊν ςυμφωνία ςτισ 11/5/2012, δθλαδι μετά τισ εκλογζσ, όταν 

αναμενόταν υπθρεςιακι κυβζρνθςθ και ενϊ θ εκπροςϊπθςθ του Υπουργείου ςτο 

Ντυνάν είχε καταργθκεί με νόμο που πρότεινε  ο ίδιοσ ο Υπουργόσ Υγείασ (Ν. 

4052/2012, άρκρο 34, παρ.8).  

Θ προςπάκεια να κρατθκεί το νοςοκομείο ανοικτό, οδιγθςε ςε ςυμφωνία 

Υπουργείου και Α. Μαρτίνθ να υπάρξει τεχνικόσ ςφμβουλοσ που κα κατζκετε 

προτάςεισ, αφοφ θ πϊλθςθ είχε νομικά προβλιματα, αλλά οφτε και επενδυτισ 

υπιρχε. Ραράλλθλα, αποκροφετο από τον Τπουργό Α. Λοβερδο το ενδεχόμενο να 

αναλάβει το Δθμόςιο τα δεκάδεσ εκατομμυρίων χρζθ του Ντυνάν. Οι Άγγελοσ 

Φιλιππιδθσ (πρόταςθ Μαρτίνθ) και ςτθ ςυνζχεια Λυκοφργοσ Λιαρόπουλοσ 

(πρόταςθ Λοβζρδου) ςυγκροφςτθκαν τελικϊσ με τον Α. Μαρτίνθ.  

Μετά από τισ εξελίξεισ αυτζσ, ο τότε Υπουργόσ Α. Λοβζρδοσ ειςθγικθκε και 

ψθφίςτθκε από τθν Βουλι θ κατάργθςθ με νόμο τθσ ςυμμετοχισ των εκπροςϊπων 

του Υπουργείου Υγείασ ςτο Ερρίκοσ Ντυνάν (παρ. 8 του αρκ. 34 του ν. 4052/2012), 

γιατί ιταν φανερό πωσ θ διαχείριςθ Μαρτίνθ μζςω αυτισ τθσ ςυμμετοχισ ικελε να 

εμπλζκει τθν Ρολιτεία ςτα κζματά του, χωρίσ όμωσ να αποδζχεται κακαρζσ και 

διαφανείσ λφςεισ,  ενϊ παράλλθλα ειςθγικθκε και τελικϊσ ψθφίςτθκε από τθ 

Βουλι (άρκρο 29 ν. 4058/2012), θ δυνατότθτα του ΚΙΕΝ να πωλεί, μιςκϊνει, 

προβαίνει ςε χρθματοδοτικι μίςκωςθ και εκμεταλλεφεται, εν γζνει, τα περιουςιακά 

του ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ ωσ ομάδασ 

περιουςίασ. Με τον τρόπο αυτόν αφ’ ενόσ διευκολφνκθκε θ εκμετάλλευςθ και 

αξιοποίθςθ του  Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ ωσ ομάδασ περιουςίασ , αφ’ ετζρου να 

αποφεφχκθκαν οι καταςχζςεισ μθχανθμάτων και λοιπϊν κατ’ ιδίαν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων από τουσ πιςτωτζσ και τουσ προμθκευτζσ του ΚΙΕΝ.    



Τελικϊσ, το Ερρίκοσ Ντυνάν αποκτικθκε από τθν Θμικζα ΑΕ, κυγατρικι τθσ 

Ρειραιϊσ (θ οποία είχε προθγουμζνωσ αποκτιςει τα δάνεια του Ντυνάν από τθν 

Marfin), το 2014 μζςω πλειςτθριαςμοφ ζναντι ποςοφ 115 εκ. €. Ο πλειςτθριαςμόσ 

ζλαβε χϊρα κατόπιν δικαςτικισ απόφαςθσ που επζτρεψε τθν κατάςχεςθ και τον 

πλειςτθριαςμό του νοςοκομείου ωσ οικονομικισ μονάδασ και ςυνόλου περιουςίασ 

(απόφαςθ 924/2014 του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν). Θ ωσ άνω δικαςτικι απόφαςθ 

(που επζτρεψε τον πλειςτθριαςμό)  και οι πράξεισ τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ δεν 

φαίνεται να προςεβλικθςαν δικαςτικϊσ, και ωσ εκ τοφτου κατζςτθςαν ιςχυρζσ και 

απρόςβλθτεσ μετά τθν παρζλευςθ των νομίμων προκεςμιϊν. Θ εκποίθςθ του 

νοςοκομείου ωσ επιχείρθςθσ (οικονομικισ μονάδασ και ςυνόλου περιουςίασ) 

επζτρεψε τθν διάςωςθ του νοςοκομείου κακϊσ απετράπθ το ενδεχόμενο του 

πλειςτθριαςμοφ μεμονωμζνων ςτοιχείων παγίων (εξοπλιςμοφ κ.λπ.). Ρεραιτζρω, ο 

πλειςτθριαςμόσ λόγω του δθμοςίου χαρακτιρα του επιτρζπει τθν ελεφκερθ 

ςυμμετοχι προςϊπων προσ διαμόρφωςθ του κατά τεκμιριο υψθλότερου δυνατοφ 

τιμιματοσ.  

 

Σχολιαςμόσ ποριςματικϊν ςυμπεραςμάτων τθσ πλειοψθφίασ 

 

1. Σε καμία παράγραφο του ςχεδίου Ρορίςματοσ δεν περιγράφεται οφτε μία 

αξιόποινθ πράξθ (γιατί δεν υπιρξε) για διατελζςαντεσ Υπουργοφσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα για τον Ανδρζα Λοβζρδο. Άρα δεν υπάρχει περικϊριο για να 

προςφφγει θ Βουλι των Ελλινων ςτισ διαδικαςίεσ μιασ Ρροανακριτικισ Επιτροπισ.  

2. Σε καμία παράγραφο του ςχεδίου Ρορίςματοσ δεν περιγράφεται οφτε μία 

αδικοπρακτικι ςυμπεριφορά (γιατί δεν υπιρξε) διατελεςάντων Υπουργϊν και πιο 

ςυγκεκριμζνα του Ανδρζα Λοβζρδου, που με βάςθ τουσ κανόνεσ του Αςτικοφ και 

Δθμοςιονομικοφ Δικαίου κα μποροφςαν να ςτθρίξουν εκ μζρουσ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου αξιϊςεισ ςε βάροσ τουσ. 

3. Σε καμία παράγραφο του ςχεδίου Ρορίςματοσ δεν γίνεται ευκεία αναφορά ςε 

ενδεχόμενεσ πολιτικζσ ευκφνεσ του Ανδρζα Λοβζρδου. Οι διαφορετικζσ 

υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ των ςυντακτϊν του ςχεδίου Ρορίςματοσ (τθσ 

πλειοψθφίασ) δεν ζχουν καμία τεκμθρίωςθ που να βαςίηεται ςτο Σφνταγμα και τον 

νόμο.  



4. Ππωσ ςθμειϊκθκε ιδθ, το Νοςοκομείο Ερρίκοσ Ντυνάν δεν ανικε οφτε ανικει 

ςτο Κράτοσ, και το Κράτοσ δεν διόριηε τθ Διοίκθςι του κατά πλειοψθφία. Το Ερρίκοσ 

Ντυνάν παραμζνει ιδιωτικό. Ο Ανδρζασ Λοβζρδοσ κινικθκε προσ τθν ορκι 

κατεφκυνςθ, που δεν ιταν άλλθ από τθν κεςμικι ενκάρρυνςθ να αναλάβει τθν 

ευκφνθ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζνασ ιδιωτικόσ φορζασ. Ρου τελικϊσ ζπραξε όλα 

όςα ζχουν προθγουμζνωσ αναφερκεί ωσ μειονεκτιματα τθσ κρατικοποίθςθσ του 

Ερρίκοσ Ντυνάν. Δθλαδι, εξόφλθςθ των χρεϊν του Ερρίκοσ Ντυνάν προσ το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, προσ τουσ εργαηόμενουσ, προσ τισ Τράπεηεσ και τουσ 

προμθκευτζσ. Ζτςι, ςϊκθκε το Ερρίκοσ Ντυνάν.  

5. Οι ςυντάκτεσ του ςχεδίου Ρορίςματοσ υιοκετοφν υπαινιγμοφσ και δεν 

παρακζτουν γεγονότα, ζγγραφα και υποςτθρικτικά επιχειριματα ςε βάροσ τρίτων 

προςϊπων (επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυνεργατϊν), που δεν 

ζχουν καμία ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. Μοναδικόσ τουσ 

ςτόχοσ είναι θ ανζξοδθ ςπίλωςι τουσ και ζμμεςα θ καταςυκοφάντθςθ πολιτικϊν 

αντιπάλων. 

 

Συμπεραςματικι ποινικι αξιολόγθςθ 

 

Κατόπιν αυτϊν, δεν διαπιςτϊνεται θ πλιρωςθ τθσ αντικειμενικισ υπόςταςθσ του 

αδικιματοσ τθσ απιςτίασ περί τθν υπθρεςία (ΡΚ 256) είτε και οποιουδιποτε άλλου 

ποινικοφ αδικιματοσ από πολιτικά πρόςωπα κατά τθν ελεγχόμενθ περίοδο για τουσ 

ακόλουκουσ (ςυνοπτικά) λόγουσ:  

 Το ΚΙΕΝ δεν ςυνιςτά δθμόςια περιουςία , αλλά κοινωφελζσ ίδρυμα 

ιδιωτικοφ δικαίου, που απολαφει οικονομικισ αυτοτζλειασ, κατά το 

(κυρωκζν δια του ν. 2082/1992) καταςτατικό του.  

 Το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν χρθματοδότθςε το ΚΙΕΝ. Αντικζτωσ, επί υπουργίασ 

Α. Λοβζρδου το Δθμόςιο αρνικθκε να το εντάξει ςτο ΕΣΥ, και να αναδεχκεί 

τα χρζθ του. Τζτοια τυχόν ενζργεια κα μποροφςε πράγματι να εγείρει 

ηθτιματα απιςτίασ. Θ αποφυγι τθσ ιταν αςφαλϊσ ωφζλιμθ για το δθμόςιο 

ςυμφζρον και τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Δθμοςίου.  



 Το Δθμόςιο είχε (δια των εκπροςϊπων του) μζχρι το 2012 μειοψθφικι 

ςυμμετοχι ςτο ΔΣ του ΚΙΕΝ, χωρίσ δικαίωμα αρνθςικυρίασ. Συνεπϊσ, δεν 

είχε οφτε άμεςα, οφτε ζμμεςα, οφτε εν τοισ πράγμαςιν, τθν διαχείριςθ τθσ 

περιουςίασ του ΚΙΕΝ.  

 Θ επίςπευςθ του πλειςτθριαςμοφ ιταν θ κατάλθξθ διαδικαςίασ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για τθν ικανοποίθςθ ιδιωτικισ απαίτθςθσ, που 

είχε λόγω δανείου θ Τράπεηα (αρχικϊσ θ Μαρφίν, και κατόπιν εκχωριςεωσ θ 

Ρειραιϊσ) ζναντι του ΚΙΕΝ. Ο ςχετικόσ υπζρογκοσ δανειςμόσ αναλιφκθκε με 

αποκλειςτικι ευκφνθ  και απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΚΙΕΝ το 2006.  

 Κατά το διάςτθμα ζωσ το 2009, οπότε και ζγινε καταγγελία από τθν Τράπεηα, 

μεςολάβθςε επιηιμια και ςπάταλθ διαχείριςθ εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ του 

ΚΙΕΝ, θ οποία επζφερε οικονομικι αςφυξία (: απλιρωτοι εργαηόμενοι ςε 

επίςχεςθ εργαςίασ, απλιρωτοι προμθκευτζσ οι οποίοι εξζδιδαν διαταγζσ 

πλθρωμζσ, επιδείνωςθ των οικονομικϊν δεικτϊν κ.ο.κ.) .  

 Θ ςφμπραξθ ΓΑΙΑ – ΚΙΕΝ, που αποτζλεςε  τον λόγο καταγγελίασ τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ, κρίκθκε από το Τμιμα και τθν Ολομζλεια του ΝΣΚ 

(ΝΚ Ολομ. 227/2011)  ομόφωνα (πολλαπλϊσ) παράνομθ. Θ αποδοχι τθσ 

γνωμοδότθςθσ από τον Υπουργό αποτελοφςε λοιπόν ςυμμόρφωςθ με τθν 

νομιμότθτα και τισ υποδείξεισ -με εμβρικι τεκμθρίωςθ- του επίςθμου 

νομικοφ ςυμβοφλου τθσ Ρολιτείασ, και μάλιςτα ομοφϊνωσ και εν ολομελεία.  

Θ απόφαςθ του Υπουργοφ περί αποδοχισ τθσ γνωμοδότθςθσ ουδζποτε 

προςεβλικθ δικαςτικϊσ.  

 Θ παραίτθςθ του ΚΙΕΝ από τθν μινυςθ κατά του Α. Βγενόπουλου για 

απόπειρα εκβίαςθσ αφορά ποινικι υπόκεςθ μεταξφ ΚΙΕΝ και Α. 

Βγενόπουλου και όχι τθν αςτικι διαφορά που οδιγθςε ςτθν αναγκαςτικι 

εκτζλεςθ. Θ παραίτθςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 11-5-2012, δθλ. μία εβδομάδα 

μετά τισ εκλογζσ τθσ 6-5-2012. Θ ςχετικι απόφαςθ δεν ελιφκθ κατόπιν 

απαιτιςεωσ του Υπουργοφ, ο οποίοσ εξάλλου οφτε τζτοια αρμοδιότθτα είχε, 

οφτε μποροφςε να επιβάλλει τθν κζλθςι του ςυναφϊσ, αλλά ελιφκθ από το 

ΔΣ του ΚΙΕΝ ωσ αποκλειςτικϊσ αρμόδιο όργανο,  και αφοφ το ίδιο το ΔΣ 

ζλαβε γνϊςθ των ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν που είχε προςωπικά ο 



Ρρόεδροσ του κφριοσ Αντρζασ Μαρτίνθσ με αρμόδια όργανα τθσ Marfin 

Popular Bank, και τθσ αποδζςμευςθσ  ποςϊν άνω των 11 εκ. € από τουσ 

ενεχυραςμζνουσ λογαριαςμοφσ για τθν πλθρωμι των εργαηόμενων.    

 Τόςο θ βαςικι απαίτθςθ εκ του δανείου όςο και οι πράξεισ τθσ εκτελεςτικισ 

διαδικαςίασ, ιταν δεκτικζσ δικαςτικισ προςβολισ πλθν όμωσ είτε δεν 

προςεβλικθςαν ενϊπιον των αρμοδίων πολιτικϊν δικαςτθρίων, είτε 

προςεβλικθςαν ανεπιτυχϊσ. Ειδικϊσ δε, για τον πλειςτθριαςμό του 

νοςοκομείου, ωσ ςυνόλου περιουςίασ, ελιφκθ από τθν επιςπεφδουςα 

δανείςτρια τράπεηα ειδικι άδεια με δικαςτικι απόφαςθ (Ειρ.Ακ.  924/2014). 

Συνεπϊσ, ο εκτελεςτόσ τίτλοσ, θ δικαςτικι απόφαςθ που παρείχε τθν 

άδεια του πλειςτθριαςμοφ και οι κατ’ ιδίαν πράξεισ αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ, επικυρϊκθκαν δικαςτικϊσ, και κατζςτθςαν ιςχυρζσ και 

απρόςβλθτεσ, ελλείψει λυςιτελοφσ αςκιςεωσ ενδίκου μζςου κατ’ αυτϊν.  

 Ο πλειςτθριαςμόσ, και δθ εκείνοσ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου περιουςίασ, 

αντί των κατ’ ιδίαν πραγμάτων (εξοπλιςμοφ κλπ), λόγω του δθμοςίου 

χαρακτιρα του επιτρζπει τθν ελεφκερθ ςυμμετοχι προςϊπων και 

διαμορφϊνει κατά τεκμιριο το υψθλότερο δυνατό τίμθμα.  

 Αποτελεί αςφαλϊσ υποχρζωςθ των πιςτωτϊν, ςτο πλαίςιο του κακικοντοσ 

επιμελοφσ διαχείριςθσ, να αναγγζλλονται ςτθν διαδικαςία αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ. Τοφτο ιςχφει κατά μείηονα λόγο ςτθν περίπτωςθ του Δθμοςίου. 

Ωσ εκ τοφτου, χριηει διερεφνθςθσ προσ το ςκοπό καταλογιςμοφ τυχόν 

ευκυνϊν, θ καταγγελία ότι το Δθμόςιο δεν αναγγζλκθκε για το ςφνολο 

των απαιτιςεϊν του ζναντι του ΚΙΕΝ, παρά μόνο για μζροσ αυτϊν (ιτοι 

φζρεται ότι αναγγζλκθκε μόνο για ποςά 185.729 € ,  47.647 €,  και 921.125 

€, ζναντι ςυνολικισ απαίτθςθσ 4,5 εκ. €), με αποτζλεςμα εξ αυτοφ του λόγου 

να προκλθκεί ηθμία του Δθμοςίου.  

 Οι υπόλοιπεσ αποφάςεισ που αφοροφςαν το ΚΙΕΝ, όπωσ π.χ. θ δυνατότθτα 

αξιοποίθςισ του ωσ ενιαίασ επιχειρθματικισ μονάδασ  ι θ απόςυρςθ των 

(οφτωσ ι άλλωσ μειοψθφοφντων) εκπροςϊπων του Δθμοςίου από το ΔΣ του 

ιδρφματοσ, περιβλικθκαν τον τφπο του (τυπικοφ) νόμου και ωσ εκ τοφτου 



δεν ςυνιςτοφν ποινικϊσ αξιόλογθ ςυμπεριφορά κατά τθν κριςιολόγθςθ περί 

απιςτίασ.   

 Συνεπϊσ, δεν διαπιςτϊνεται οφτε παράνομθ πράξθ πολιτικοφ προςϊπου, 

οφτε επιηιμια πράξθ, οφτε πράξθ διαχείριςθσ δθμόςιασ περιουςίασ. Ζπεται 

ότι δεν πλθροφται θ αντικειμενικι υπόςταςθ του ποινικοφ αδικιματοσ τθσ 

απιςτίασ περί τθν υπθρεςία (οφτε και οποιουδιποτε άλλου αδικιματοσ). 

Ραρζλκει θ εξζταςθ τθσ (επίςθσ ελλείπουςασ) ςυνδρομισ των 

υποκειμενικϊν ςτοιχείων του αδικιματοσ (ιδίωσ ο άμεςοσ δόλοσ ελάττωςθσ 

τθσ δθμόςιασ περιουςίασ και ο ειδικόσ ςκοπόσ οφζλουσ του δράςτθ ι άλλου 

τθσ).  

  

 

 

 

 


