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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 «Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ»  
 
 Σας υποβάλλουμε τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2014 του κληροδοτήματος 
Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ σύμφωνα με τον Α.Ν. 2039/39 και Π.Δ. 1/86 (ΦΕΚ 702/20-10-80 
τ.β΄). Κατόπιν της υπαγωγής του Νοσοκομείου μας στις διατάξεις του Ν.2592/53 και του 
Ν.1397/87 (ΦΕΚ 12 τ.Α΄, Π.Δ. 36/36), σχετ. απόφαση Δ.Σ. 1470/15-3-1987, η λογιστική 
διαχείριση του Κληροδοτήματος εμφανίζεται σε ξεχωριστό βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ το 
οποίο τηρείται από την 1/1/1987. 

Το υπόλοιπο περιλαμβάνει μετρητά από εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων, 
μερίσματα μετοχών και τόκους προθεσμιακών καταθέσεων που περιήλθαν στο Νοσοκομείο 
μας σύμφωνα με το συμβιβασμό με αριθ.πρωτ. Τ.Μ.1230/643/15-4-80 (έγγραφο Υπουργείο 
Οικονομικών – Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων -  Δ/νση 14-Τμήμα Α΄) που επικυρώθηκε 
με το συμβόλαιο 15117/1980 του Συμβολαιογράφου κ. Αποστόλου Παρλιάρου, στο οποίο 
καθορίστηκαν με σαφήνεια ο αριθμός και το είδος των περιουσιακών στοιχείων που 
περιήλθαν στο ίδρυμα. 

Με τον παραπάνω συμβιβασμό επανήλθε σε ισχύ η από 13-12-1975 αρχική 
ιδιόγραφη διαθήκη της Ν. ή Ε. Μικρουλάκη, σύμφωνα με την οποία τα εισοδήματά της 
ανεξάρτητα από είδος και ποσό (τόκοι καταθέσεων, μερίσματα) προορίζονταν για 
υποτροφίες ιατρών του ιδρύματος στο εξωτερικό. 

Με την αριθ.πρωτ.4994/94 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ύστερα από αίτηση του 
Ιδρύματος με αριθ.380/26-4-1994 για αλλαγή του σκοπού του Κληροδοτήματος Ν. ή Ε. 
Μικρουλάκη και με την 1707/9-12-1994 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος αποφασίστηκε η 
διάθεση των εσόδων κάθε οικονομικού έτους από τα μερίσματα των 15.100 μετοχών της ΑΕ 
ΕΛΑΙΣ για υποτροφία δύο φοιτητών της Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τα δύο τελευταία έτη της φοίτησής τους. 

Επίσης με την αριθ.8408/2001 νεότερη απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγιναν 
δεκτές οι τροποποιήσεις του σκοπού του Κληροδοτήματος που είχε αποφασίσει το ΔΣ του 
Νοσοκομείου, δηλαδή οι υποτροφίες να δίδονται όχι μόνο σε φοιτητές ή φοιτήτριες της 
Ιατρικής ή της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και των ακριτικών 
περιοχών (Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων). 

Στις 07/05/2009 εισπράχθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ το 
προϊόν υποχρεωτικής εκποίησης – ρευστοποίησης των μετοχών της ΕΛΑΙΣ, ένεκα της 
εξαγοράς της ΕΛΑΙΣ Α.Ε. από την εταιρεία UNILEVER. Το εισπραχθέν ποσό από την 
ρευστοποίηση των 15100 μετοχών ανέρχεται στις 377.550,00 €. 

 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2014 έχουν ως ακολούθως: 

ΕΣΟΔΑ 
Τα έσοδα κατά το έτος 2014 ανέρχονται στο ποσό των 22.042,12€ και αφορούν τόκους του 
λογαριασμού που τηρείται στην τράπεζα Πειραιώς . 
 
ΕΞΟΔΑ 
Οι συνολικές δαπάνες κατά το έτος 2014 είναι 27.131,73 € και αφορούν έξοδα πληρωμής 
υποτροφιών και έξοδα δημοσίευσης.  
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Παραθέτουμε αναλυτικά τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2014 με την 
παράκληση να εγκριθεί και να διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής ,Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για τις σχετικές ενέργειες.  

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013    742.181.47€   
Έσοδα από τόκους προθεσμιακής  
σύμφωνα με το extrait της Τρ.Πειραιώς 
την 29/08/14 

    22.042,12 €   

ΣΥΝΟΛΟ                     764.223.59€ 
 

  

 

ΕΞΟΔΑ                          ΠΟΣΟ 

Πληρωμή υποτροφιών και Έξοδα 

Δημοσιεύσεων 

                

                      27.131,73 € 

 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014                     737.091,86 €   

  

 
Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ ΟΙ/ΚΟΥ                    Η ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ                        Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
   Η. ΛΑΓΟΥΔΗΣ                                   Γ.ΔΟΥΒΙΚΑ                                     Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ  


