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========================
Στo Χαϊδάρι, σήμερα 15 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, συνήλθαν σε συνεδρίαση
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κ.
Ισιδώρου Πρωίου, από ώρα 15:00΄ έως 18:00΄.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν, ο πρόεδρος κ. Ισίδωρος Πρώιος και τα τακτικά μέλη
κ.κ. Αναστάσιος Τριπολίτης, Στυλιανός Μουτάφης, Αντώνιος Χλωρός και
Αθανάσιος Θεοχάρης.
Επίσης παρέστησαν τα αιρετά μέλη κ. Βασίλειος Φωτόπουλος, εκπρόσωπος των
ιατρών του Νοσοκομείου, και κ. Αργυρώ Ζερβού, εκπρόσωπος των λοιπών
εργαζομένων.
Δικαιολογημένα απουσίαζαν ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Ψαρρός και ο διοικητής κ.
Παύλος Θεοδωράκης.
Εκτελούσα χρέη Γραμματέα Η γραμματέας κ. Βασιλική Ζενεμπίση.

ΘΕΜΑ 14ο: Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε.
Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016
Τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αρ. πρωτ.
182/737392/8-1-15 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικού, σχετικά με την επιλογή
υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε. Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015
και 2015-2016, το οποίο έχει ως εξής:
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«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Χαϊδάρι : 08/01/2015

Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες Κληροδοτήματος Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ για τα ακαδημαϊκά
έτη 2014-2015 και 2015-2016

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ 2200/29-05-14 (Θέμα 17ο) και
με την υπ’ αρ. πρωτ. 13525/04-08-2014 έγκριση προκήρυξης υποτροφιών του
Κληροδοτήματος Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ από την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ'
Αθήνας, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 16/12/2014.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1002418/74/Α0011/δις/10-4-95 απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 8408/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε έναν ή δύο φοιτητές της Ιατρικής ή Νοσηλευτικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Ιατρικών Σχολών Κρήτης, Θράκης και
Ιωαννίνων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι θα φοιτήσουν στο Ε' (πέμπτο) έτος
των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων, ή
στο Γ' (τρίτο) έτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και η οικογένειά τους δεν κατοικεί στην Αττική, Κρήτη,
Θράκη ή Νομαρχία Ιωαννίνων αντίστοιχα. Η υποτροφία θα χορηγείται κατά τα δύο (2)
τελευταία έτη σπουδών (Ε' έτος για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και Γ' έτος για
τους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής) και η επιλογή θα γίνεται από το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των
οικογενειών τους, καθώς και την επίδοση τους (βαθμολογία) κατά τα προηγούμενα έτη
σπουδών.
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Κατατέθηκαν πέντε (5) αιτήσεις φοιτητών:
1. ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ε' έτος (9ο εξάμηνο) σπουδών. Κατάθεσε τα
δικαιολογητικά που ζητούνται, με αριθ. Πρωτ. 15344/736214 στις 09-12-2014. Η
οικογένεια του κατοικεί μόνιμα στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Νομού Αττικής.
Δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τα οικονομικά έτη 2013 43.236,29 € και
2014 36.344,96 € από μισθωτές υπηρεσίες.

2. ΜΕΡΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε' έτος (9ο εξάμηνο) σπουδών. Κατέθεσε τα
δικαιολογητικά που ζητούνται, με αριθμ. Πρωτ. 15567/736437 στις 15-12-2014. Η
οικογένεια της κατοικεί μόνιμα στον Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.
Δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τα οικονομικά έτη 2013 37.781,30 € και
2014 34.887,78 € από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα.

3. ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε' έτος (9ο εξάμηνο) σπουδών. Κατάθεσε τα
δικαιολογητικά , με αριθμ.πρωτ. 12727/733597 στις 15-10-2014.
Δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τα οικονομικά έτη 2013 30.436,66€ και
2014 21.530,58€ από ατομικά επαγγέλματα και γεωργικά εισοδήματα.
Σας γνωρίζουμε ότι έχει κατατεθεί Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοικίας του ιδίου που
αναφέρεται ότι είναι εγγεγραμμένος στην οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου του
Δήμου Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου και όχι της οικογενείας του. Επίσης σας
αναφέρουμε ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2013 και 2014 που προσκομίσθηκαν
αναφέρεται, διεύθυνση Κατοικίας και Επαγγέλματος της οικογενείας του η πόλη
Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου.

4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε' έτος (9ο εξάμηνο) σπουδών. Κατάθεσε τα
δικαιολογητικά με αριθμ. Πρωτ. 14776/735646 στις 28/11/2014.
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Δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τα οικονομικά έτη 2013 32.515,26 € και
2014 25.367,04 € από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα.
Επίσης δηλωθέντα εισοδήματα του ιδίου κατά τα οικονομικά έτη 2013 786,13 € και
2014 1.050,28 € από γεωργικές επιχειρήσεις και ακίνητα.
Συνολικό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2013 33.301,39 € και 2014 26.417,32 €
Σας γνωρίζουμε ότι έχει κατατεθεί Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του ιδίου που
αναφέρεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος Καρδίτσας και όχι της οικογενείας του.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2013 και 2014 που
προσκομίσθηκαν, αναφέρεται διεύθυνση Κατοικίας της οικογένειας του η πόλη
Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας.

5.

ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ,

φοιτητής της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε' έτος (9ο εξάμηνο) σπουδών. Κατάθεσε τα
δικαιολογητικά με αριθμ. Πρωτ. 15709/736579 στις 16/12/2014.
Η μητέρα του που έχει και την επιμέλειά του, σύμφωνα με το πιστοποιητικό
εντοπιότητας και το οποίο έχει ημερομηνία έκδοσης 10/12/2014, και των φορολογικών
δηλώσεων κατοικεί στην πόλη της Ναυπάκτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Σας γνωρίζουμε ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατέθεσε, η οποία ήταν εντός
προθεσμίας (16/12/2014) αναφερόταν ότι, το πιστοποιητικό εντοπιότητας καθώς και
ένα πιστοποιητικό αναπηρίας της μητέρας του 67%, θα τα προσκομίσει μεταγενέστερα
όπως και έγινε.
Δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τα οικονομικά έτη 2013 9.440,00 € από
γεωργικές επιχειρήσεις και μισθωτές υπηρεσίες και 2014 8.486,74 € από μισθωτές
υπηρεσίες και ακίνητα.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες επιλογής των υποτρόφων μετά από έλεγχο των
δικαιολογητικών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
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 Αιτήσεις πέντε (5)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Οικ/κού».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση και αποφασίζει την επιλογή των εξής
υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ για τα ακαδημαϊκά έτη
2014-2015 και 2015-2016:
1. Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος του Άγγελου, φοιτητής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε΄ έτος σπουδών.
2. Ματαλλιωτάκης Μιχάλης του Αντωνίου, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ε΄ έτος σπουδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ισίδωρος Πρώιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος Τριπολίτης
Στυλιανός Μουτάφης
Αντώνιος Χλωρός
Αθανάσιος Θεοχάρης
Βασίλειος Φωτόπουλος
Αργυρώ Ζερβού
Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Βασιλική Ζενεμπίση
Ακριβές Απόσπασμα
Χαϊδάρι 21 Ιανουαρίου 2015
Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ισίδωρος Πρώιος

Βασιλική Ζενεμπίση
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