
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Από τις αρχές του έτους 2009 άρχισαν να διαφαίνονται σημάδια 

οικονομικής δυσπραγίας των επί πολλά έτη μισθωτών μας, τα οποία στο 

χρονικό διάστημα των 2 ετών μέχρι σήμερα εντάθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

σε συνδυασμό με τις δυσμενείς επιπτώσεις της γενικευμένης πλέον οικονομικής 

κρίσης που μαστίζει τη χώρα, να συνθέτουν μια τραγική εικόνα για τα 

οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος και συγκεκριμένα: 

-Το 8ώροφο ακίνητό μας επί της οδού Θεάτρου 6, παραμένει κενό από 

τον ∆εκέμβριο του 2005, όταν έληξε η μίσθωση με την Περιφέρεια Αττικής, 

χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για τη μίσθωσή του, παρά τις συνεχείς 

προσπάθειές μας στην κατεύθυνση αυτή. Έτσι, το Ίδρυμά μας στερείται ένα 

σημαντικότατο έσοδό του από το έτος 2006 μέχρι σήμερα. 

-Αναφορικά με τα ακίνητά μας στο οικοδομικό τετράγωνο το 

περικλειόμενο από τις οδούς Πατησίων, Κοδριγκτώνος και Χάμιλτον, από τα 16 

μίσθια καταστήματα που είναι μισθωμένα σε 9 μισθωτές (ορισμένοι έχουν 

μισθώσει περισσότερα του ενός καταστήματα), καταβάλλονται απρόσκοπτα τα 

μηνιαία μισθώματα μόνον για τα 2 από αυτά, ενώ για τα υπόλοιπα μίσθια τα 

οφειλόμενα μισθώματα ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 500.000,00 ευρώ 

περίπου. Ήδη έχουν εκδοθεί διαταγές απόδοσης μισθίου εναντίον 3 μισθωτών, 

για την απόδοση 10 μισθίων καταστημάτων και αναμένεται η έκδοση και άλλων, 

τις οποίες ωστόσο δεν έχουμε ακόμη εκτελέσει, καθώς χρησιμοποιούμε σαν 

μέσο πίεσης την απειλή έξωσης, προκειμένου να εισπράξουμε όσον το δυνατόν 

μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων.  

2. Επιπλέον, με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς, που έχει 

επιβάλλει δυσβάσταχτη φορολόγηση στα κοινωφελή ιδρύματα,  το Ίδρυμά μας 

καταβάλει ετησίως το ποσό των 110.039,23 ευρώ για φόρο εισοδήματος και το 

ποσό των 29.380,55 ευρώ για φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.  

3. Το Ίδρυμά μας, παρά τις αντίξοες αυτές οικονομικές συνθήκες, έχει 

καταβάλλει για τροφεία το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το συνολικό 

ποσό  των 300.850,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 211.610,00 ευρώ έχει 

καταβληθεί από 1-1-2011 έως σήμερα.  

4. Με βάση τα νέα δεδομένα το ∆.Σ. του Καθιδρύματος  αποφάσισε από 

την αναστολή της μηνιαίας χορήγησης τροφείων από 1-4-2011 και την 



καθιέρωση από το σχολικό – ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 της ετήσιας 

καταβολής των εξής ποσών ανά κατηγορία: 

 για τους  μαθητές Γυμνασίου 400,00 ευρώ ετησίως. 

 για τους μαθητές Λυκείου 550,00 ευρώ ετησίως. 

 για τους φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων σχολών 750,00 ευρώ ετησίως. 

 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 ευρώ ετησίως. 

 

Το Ίδρυμά μας θα συνεχίζει τις εντατικές προσπάθειες για την ανόρθωση 

των οικονομικών του.  
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