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 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                                                                           Χαϊδάρι 22/04/2015  
 
 

Προς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Του Νοσοκομείου 
 
ΘΕΜΑ: Απολογισμός έτους 2014 του κληροδοτήματος «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ» 
              
 
 Σας υποβάλλουμε τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2014 του εκκαθαρισθέντος 
κληροδοτήματος «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ» του οποίου τη διαχείριση ασκεί το νοσοκομείο 
μας. Σύμφωνα με τον Α.Ν. 2039/1939 και το Π.Δ. 1/86 (ΦΕΚ 702/20/10/87τ.Β΄) και μετά την 
υπαγωγή του νοσοκομείου μας στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 και του Ν.1397/87 (ΦΕΚ 12 
τ.Α΄ Π.Δ. 36/86) σχετ. Απόφαση Δ.Σ. 1470/15-3-87, η λογιστική διαχείριση του 
κληροδοτήματος καταγράφεται και τηρείται σε ξεχωριστό βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ. 
 Κατά το οικονομικό έτος 2014 και με βάση τα στοιχεία των τηρουμένων λογιστικών 
βιβλίων προέκυψαν τα εξής: 
 
ΕΣΟΔΑ 
Το σύνολο των εσόδων του κληροδοτήματος ανήλθε στο ποσό των 19.281,45€ το οποίο 
αφορά τόκους του προθεσμιακού λογαριασμού που τηρείται στη τράπεζα Πειραιώς.  
 
ΕΞΟΔΑ 
Ουδεμία δαπάνη υπήρξε αφού το Νοσοκομείο  κάλυψε το κόστος της μελέτης και σχεδόν 
την κατασκευή του έργου. 
 

Πιο συγκεκριμένα το προϊόν του κληροδοτήματος σύμφωνα με τον όρο του διαθέτη 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ προορίζετο για τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ κ.λ.π. και κατόπιν της συνένωσης της δωρεάς 
Γ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ με το κληροδότημα, σύμφωνα με την απόφαση 235/1991 του Εφετείου 
Αθηνών, ο όρος αυτός κατέστη δυνατόν να εκπληρωθεί. 
 Το Δ.Σ. του νοσοκομείου κατά την 1707/9-12-1994 συνεδρίασή του αποφάσισε την 
αλλαγή χώρου ανέγερσης του συγκεκριμένου κτιρίου στο σημείο όπου σήμερα ευρίσκεται το 
κτίριο της εργοθεραπείας ανδρών, αντί του χώρου όπου ευρίσκεται το κτίριο της παλαιάς 
ιματιοθήκης, όπως προέβλεπε η υπ΄αριθμ. 235/91 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  
 Για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Δ.Σ. ζητήθηκε η έγκριση από τη 
Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με το 
υπ΄αριθμ.6355/442465/26-6-1997 έγγραφο του νοσοκομείου, η οποία  και δόθηκε με κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 
 Κατόπιν αυτού το νοσοκομείο με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6660/582524/11-5-2006 
έγγραφό ζήτησε από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων την έγκριση διάθεσης του 
υπάρχοντος χρηματικού ποσού που τηρείται στην τράπεζα Πειραιώς για την αποπεράτωση 
του έργου, καθώς με αυτό  εκπληρώνεται η  επιθυμία του διαθέτη, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχει δοθεί απάντηση στο αίτημά του νοσοκομείου. Το χρηματικό ποσό όμως αυτό θα πρέπει 
να διατεθεί για την κάλυψη του κόστους για την αποπεράτωση του έργου καθώς το 
νοσοκομείο έχει μέχρι τώρα καλύψει το μεγαλύτερο όγκο εξόδων για την κατασκευή  του 
συγκεκριμένου έργου.  
 Σας παραθέτουμε αναλυτικά τους πίνακες απολογισμού 2014 του κληροδοτήματος 
Ε. ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ για την έγκρισή τους με την παράκληση να διαβιβαστεί κατόπιν στη 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ,Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών  για τις σχετικά ενέργειες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΕΣΟΔΑ                          ΠΟΣΟ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013                     637.677,74€ 

Τόκοι κατάθεσης έτους 2014                       19.281,45€ 

ΣΥΝΟΛΟ                     656.959,19€ 

 
 

ΕΞΟΔΑ                             ΠΟΣΟ 

 0,00 € 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014                     656.959,19€ 

 
 
 
 
 
 O  ΤΜHM/ΧΗΣ ΟΙ/ΚΟΥ               H YΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ                    Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
 
 
 
 
   Η. ΛΑΓΟΥΔΗΣ                                  Γ.ΔΟΥΒΙΚΑ                                  Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 


