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Το φιλανθρωπικό Σωματείο «Ελεήμων Εταιρία Αθηνών-Γηροκομείο 

Πτωχοκομείο» ιδρύθηκε το έτος 1864 και έκτοτε αδιάκοπα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του προς κάθε πολίτη άπορο ή με πενιχρά εισοδήματα σύμφωνα 

με το καταστατικό του. Τα έσοδά του προέρχονται από συνδρομές των 

μελών, δωρεές, κληρονομιές, εισπράξεις των Ιερών Ναών, αξιοποίηση  της 

ακίνητης περιουσίας του, τη μίσθωση ή πώληση ακινήτων και τα τροφεία 
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όσων από τους ηλικιωμένους δύνανται να πληρώνουν συμβολικό μέρος εκ 

του συνολικού κόστους διαβίωσής τους ( μόνο από το 65% του συνόλου 

των τροφίμων πληρώνει, με  το υπόλοιπο 35% να είναι τελείως άποροι ). Εξ 

αυτών των πόρων, η αξιοποίηση της περιουσίας και η σύναψη μισθώσεων, 

αποτελούν κυρίως την ουσιαστική πηγή εσόδων για το Γηροκομείο. 

Το Γηροκομείο Αθηνών δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, αφού αυτή 

απαγορεύεται σύμφωνα με τη νομική του προσωπικότητα και στον 

παρόντα χρόνο  διαβιούν  σε αυτό 140 ηλικιωμένοι , ενώ προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους 90 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων. 

Η αιρετή διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών, που σώρευσε τεράστια χρέη 

σε βάρος της περιουσίας του Γηροκομείου λόγω 

κακοδιαχείρησης, κηρύχθηκε έκπτωτη στις  29.9.2016  με πράξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και τα μέλη της παρελθούσας 

αιρετής διοίκησης  δικάζονται  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων  για υπεξαίρεση και απιστία, σε δίκη που διαρκεί πέραν 

του έτους. 

Η  διορισθείσα από τον Δήμο Αθηναίων προσωρινή Διοίκηση  είχε εντολή 

να διενεργήσει αρχαιρεσίες, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν  και έτσι το 

Γηροκομείο από τις 24.3.2017  διοικείται από προσωρινές διοικήσεις, που 

διορίζονται με δικαστική απόφαση  ή  με προσωρινή   δικαστική διαταγή. 

Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 1499/12.6.2019 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση του Γηροκομείου, 

με μοναδική εντολή την διενέργεια αρχαιρεσιών μέχρι της 8.9.2019, χωρίς 
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να έχει αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης ή εγγραφής νέων 

μελών. 

Η μη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

εισροή εσόδων στο Γηροκομείο, άρα και την αδυναμία προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης, υλικών σίτισης για την διατροφή των ηλικιωμένων, 

καθώς και   για την κάλυψη της  μισθοδοσίας των εργαζομένων, κ.λ.π. 

Μεγάλες μειώσεις καταγράφονται στο προσωπικό, ενώ υπάρχουν 

αντιδράσεις για την ποιότητα της παρεχόμενης τροφής και των υπηρεσιών 

καθαριότητας, που σταδιακά άρχισαν να εκχωρούνται σε ιδιώτες.

Λεπτομερέστερα, η σίτιση των ηλικιωμένων κατά το κύριο γεύμα των πέντε 

ημερών έχει κριθεί από την Περιφέρεια θερμιδικά ελλιπής, ενώ δεν είναι 

ενδεδειγμένη για τους ηλικιωμένους ελκοπαθείς και διαβητικούς, τα δε 

μηνιαία διαθέσιμα ποσά της προσωρινής διοίκησης είναι αναμφίβολα  

ανεπαρκή για να καλύψουν τη νέα ρύθμιση στη ΔΕΗ - προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος της διακοπής της ρευματοδότησης - ανεπαρκή για 

την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ανεπαρκή για  την πληρωμή υλικών, για 

την σίτιση των ηλικιωμένων κατά τα επτά δείπνα της εβδομάδας και τα 

δύο γεύματα του Σαββατοκύριακου, ανεπαρκή για την κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΦΚΑ, ανεπαρκή τέλος για την 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή   των 

μηνιαίων αποδοχών τους.

Επιπροσθέτως, οι οφειλές σε Δ.Ο.Υ και ΕΦΚΑ ανέρχονται στο ποσό των  

25.000.000 ευρώ, οι οφειλές στους εργαζομένους σε ποσό άνω των 8.000.000 
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ευρώ, οι αναγκαστικές κατασχέσεις και εγγραφές υποθηκών και βαρών στα 

ακίνητα του Γηροκομείου από ιδιώτες και το Δημόσιο είναι  συνεχείς, ενώ  

το Σωματείο έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία παραμένει 

αναξιοποίητη προξενώντας περαιτέρω ζημία με καθημερινή αύξηση του 

χρέους, εξόδων συντήρησης, επισκευών, κοινοχρήστων, φόρων κλπ. 

Επισημαίνεται δε, ότι η έλλειψη  εγγραφών  νέων μελών στο Γηροκομείο 

επιτρέπει σε ομάδες συμφερόντων που λυμαίνονται το χώρο, να 

αλληλοσυγκρούονται  και  να ελέγχουν την Γενική Συνέλευση επιφέροντας 

μόνο δεινά, γεγονός που συμβαίνει αδιάλειπτα από το 2004.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί : 

Θα προβούν στην έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης ή σε κάθε 

περίπτωση θα λάβει χώρα νομοθετική πρόβλεψη για την σύναψη των 

σχετικών συμβάσεων μίσθωσης ώστε να γίνονται εγγραφές νέων μελών και 

να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία 

του Γηροκομείου; 

 Θα χρηματοδοτηθεί άμεσα το Γηροκομείο από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, δοθέντος μάλιστα ότι η λειτουργία του εξασφαλίζεται 

κατεξοχήν από δωρεές οι οποίες υποκαθιστούν το κράτος πρόνοιας στην 

άσκηση του κοινωνικού του ρόλου;
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Θα διαγραφούν τα χρέη του Γηροκομείου προς το Δημόσιο και τους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για να αποφευχθεί με αυτό τον τρόπο η 

αναστολή της λειτουργίας του και  η εγκατάλειψη των 140 ηλικιωμένων ;

                                                                              Η Ερωτώσα Βουλευτής  Α’ Αθηνών

                                                                                             Αγγελική  Αδαμοπούλου
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