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ΔΑθήνα 

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2017 

 

Ερώτηςη προσ την Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ 

Αλληλεγγύησ 

 

Θέμα: «Προβλήματα και Ενίσχυση Ελέγχου για την Εξυγίανση στο Γηροκομείο 

Αθηνών» 

Το Γηροκομείο Αθηνών, που ανήκει ςτην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών, λειτουργεί από το 
1864 αποτελώντασ το μεγαλύτερο ίδρυμα φιλοξενίασ ηλικιωμένων ςτα Βαλκάνια με 
ςυνολική δυνατότητα υποδοχήσ 700 ατόμων. Η κακοδιαχείριςη των περιουςιακών και 
άλλων οικονομικών ςτοιχείων του ιδρύματοσ έχει οδηγήςει ςτη ςυρρίκνωςη του με 
δεδομένο ότι ςήμερα υπάρχουν μόνο 120 κλίνεσ εξαιτίασ τησ αδυναμίασ ςίτιςησ και 
παροχήσ ιατροφαρμακευτικήσ φροντίδασ προσ τουσ φιλοξενούμενουσ. Επιπρόςθετα, το 
ίδρυμα οφείλει ςτο Δημόςιο, δηλαδή ςε ΙΚΑ και εφορία περίπου 18,5 εκατομμύρια ευρώ 
καθώσ και ςτουσ εργαζόμενουσ περί τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ ήτη τα ςυνολικά χρέη 
προςεγγίζουν τα 30 εκατ. ευρώ.  

Όπωσ τονίςτηκε ςτην από 16/1/2017 ςυνέντευξη Τύπου που παρεχώρηςε ο δήμαρχοσ 
Αθηναίων και μέλη τησ προςωρινήσ διοικούςασ επιτροπήσ, τη ςίτιςη έχει αναλάβει 
διαδοχικά το Υπουργείο Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ και ο Δήμοσ Αθηναίων, ενώ ο 
Σύλλογοσ Αθηναίων Νέασ Υόρκησ έχει προςφέρει χρήματα για δίμηνη θέρμανςη. Η 
προςωρινή διοικούςα επιτροπή όπωσ αυτή ορίςτηκε από τον Δήμο Αθηναίων, ωσ 
αναθετημένη από το κράτοσ εποπτεύουςα αρχή των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, 
προχωρώντασ ςε καταμέτρηςη των περιουςιακών ςτοιχείων του ιδρύματοσ 
διεπίςτωςε κακοδιαχείριςη ςε 850 περίπου διαμερίςματα από δωρεέσ καθώσ είτε 
κατοικούνται χωρίσ ςυμβόλαια είτε δεν καταβάλλονται ενοίκια ςε πλήθοσ μιςθωμένων. 
Κατά το δίμηνο του αρχικού ελέγχου έχει διαπιςτωθεί αύξηςη ςτισ ειςπράξεισ ενοικίων 
κατά 30 τοισ εκατό.  
 
Η αξιοποίηςη των περιουςιακών ςτοιχείων του ιδρύματοσ που θα εγγυάται τη ροή 
ςταθερών εςόδων και χρηματικών ποςών είτε από πόρουσ  κρατικήσ χρηματοδότηςησ 
(Νόμοι 2646/1998, 4052/2012, 4254/2014, 4320/2015, 4331/2015 κ.λπ.) είτε από 
ευρωπαΰκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ευρωπαΰκήσ Βοήθειασ για 
τουσ Απόρουσ δύναται να επιτευχθεί με την αλλαγή του νομοθετικού πλαιςίου 
(Ν.281/1914) που αφορά τα ςωματεία, όπωσ έχει δεςμευτεί το υπουργείο Κοινωνικήσ 
Αλληλεγγύησ. 
 
Η επιβολή κανόνων διαφάνειασ ςτα ιδρύματα πρόνοιασ–Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (ΝΠΙΔ) με τη δημιουργία μηχανιςμού αξιολόγηςησ και ςυντονιςμού είναι 
απαραίτητη ώςτε να τεθούν ευδιάκριτοι κανόνεσ λειτουργίασ, αξιολόγηςησ και ελέγχου 
όλων των ιδρυμάτων κατά τρόπο που θα επιτρέπει την απρόςκοπτη επιτέλεςη του 
κοινωνικού τουσ έργου.  
 
Με βάςη τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια υπουργόσ: 



 
- Προτίθεται το υπουργείο Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ να θέςει προσ δημόςια 

διαβούλευςη Σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηςη και τον έλεγχο των ιδρυμάτων 
ιδιωτικού δικαίου; Εάν ναι, ποιά είναι τα ςχετικά χρονοδιαγράμματα; 

- Με ποιό τρόπο προτίθεται το υπουργείο να ενιςχύςει τη νέα προςωρινή 
διοικούςα και διαχειριςτική επιτροπή ώςτε απρόςκοπτα να διεξάγει έλεγχο 
καταγράφοντασ όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία, και ποιά η εξέλιξη του 
γηροκομείου Αθηνών;   

- Προτίθεται να καταθέςει για την ενημέρωςη του ςυνόλου των βουλευτών,  τα 
αποτελέςματα του διαχειριςτικού ελέγχου τησ προςωρινήσ διοίκηςησ όταν 
αυτόσ ολοκληρωθεί,  προκειμένου να ενημερωθούν άπαντεσ για την οικονομική 
εικόνα του ιδρύματοσ; 

- Ποιέσ οι ενέργειεσ και ο προγραμματιςμόσ για να ανοίξουν και λειτουργήςουν 
ςταδιακά οι υπόλοιπεσ πτέρυγεσ του γηροκομείου Αθηνών ώςτε να υποδεχθούν 
μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενούμενων; 
 
 

Ο ερωτών βουλευτήσ 
 
 

Θεοχάρησ (Χάρησ) Θεοχάρησ 
 
 
 
 


