
Απολογισμός Έργου
2 0 1 8  – 2 0 2 1



Το Άσυλο σήμερα

▪ Αδιάλειπτη λειτουργία για 128 χρόνια στην 

Κυψέλη και στην Ιστορική Έπαυλη Μάλκολμ.

▪ Αποστολή του η περίθαλψη πασχόντων 

από χρόνια και ανίατα νευρολογικά 

νοσήματα.

▪ Καμία κρατική επιχορήγηση (ΝΠΙΔ).

▪ Εποπτεία από Κυβερνητικό Επίτροπο του 

Δήμου Αθηναίων.



115 8
Γιατροί σε 24ωρη βάση

137
Περιθαλπόμενοι

Το Άσυλο σήμερα

11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο καταστατικά

προεδρεύουν μόνο γυναίκες.

Εργαζόμενοι



Βελτίωση

Ορατότητα

Αναβάθμιση

Οι στόχοι 

μας

της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων

πηγών χρηματοδότησης

εξυγίανσης οικονομικών

Διαφάνεια
ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση

υποδομών

Διεύρυνση

Ανάπτυξη
υποστηρικτικού δικτύου



Εξωστρέφεια

Ορατότητα

Διαφάνεια

Η στρατηγική 

μας

Συνδεόμαστε με την κοινωνία για να κάνουμε 

ευρύτερα γνωστό το έργο που γίνεται στο Άσυλο  

και να ζητήσουμε τη συνδρομή της στην 

κοινωνική μας αποστολή.

Φέρνουμε την κοινωνία στο Άσυλο και το Άσυλο 

στην κοινωνία. 
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Επιτυχής αντιμετώπιση της 

μεγαλύτερης υγειονομικής 

κρίσης.

Εξυγίανση οικονομικών 

Έμφαση στη μείωση των υποχρεώσεων, τη 

σταθεροποίηση των εσόδων με ορατά σημάδια 

ανάκαμψης με το τέλος της πανδημίας και τη 

σταθεροποίηση των εξόδων.

Άνοιγμα στην κοινωνία 
Ενέργειες επικοινωνίας και 

εξωστρέφειας.

Ανάπτυξη σημαντικών 

συνεργασιών.

Το έργο μας
Με μια ματιά

Βελτίωση των υποδομών 

Ανακαίνιση της ΓΙΑΓΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ πτέρυγας. Επέκταση τμήματος 

αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας. Προμήθεια δύο ειδικών οχημάτων 

μεταφοράς ΑΜΕΑ. Δημιουργία και στελέχωση τμήματος ψυχικής υγείας και 

δημιουργικής & καλλιτεχνικής απασχόλησης. Ψηφιοποίηση φακέλων 

ακινήτων με τη χρήση της πλατφόρμας Thesis Net. 



Αντιμετωπίζουμε την 

πανδημία



Άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους 

φορείς και εφαρμογή πρωτοκόλλων

Ενέργειες 

διαχείρισης 

της 

πανδημίας

▪ Διενέργεια Απολυμάνσεων | Προμήθεια Υγειονομικού υλικού | 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Άμεση υλοποίηση διοικητικών αλλαγών

▪ Εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας | Εφαρμογή όλων των 

προτεινόμενων μέτρων για το προσωπικό | Προμήθεια υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού (laptops, web cams και ακουστικά)



Σύσταση Επιτροπής Λοιμώξεων

▪ Λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον 02/2020.

▪ Πρόσληψη λοιμωξιολόγου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του 

Covid – 19.

▪ Συνεχή επικοινωνία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την πορεία 

της Πανδημίας, τα νέα δεδομένα και οδηγίες.

▪ Δημιουργία και εφαρμογή πρωτόκολλου αντιμετώπισης ύποπτου 

κρούσματος μέσα από οριοθετημένη κατά περίπτωση ομάδα 

αντιμετώπισης.

▪ Δημιουργία αρχείου οδηγιών πρωτοκόλλων και νομοθεσίας.

▪ Κατά προτεραιότητα εμβολιασμός των περιθαλπόμενων και του 

προσωπικού υψώνοντας το υψηλότερο δυνατό τείχος για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας (98% περιθαλπόμενοι – 94% εργαζόμενοι).

▪ Ανάπτυξη συντονισμένης δραστηριότητας υποχρεωτικά μία φορά την 

εβδομάδα, για διεξαγωγή ελέγχων μέσω εκτέλεσης Rapid και PCR Test.

▪ Περίθαλψη ύποπτων και επιβεβαιωμένων (ασυμπτωματικών) 

κρουσμάτων, τηρώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες CDC & ΕΟΔΥ.

▪ Προγραμματισμός κατά προτεραιότητα χορήγησης γ’ δόσης εμβολίου 

M-RNA Pfizer.

Ενέργειες 

διαχείρισης 

της 

πανδημίας



108 26134
από τους 137 ασθενείς 

(Ποσοστό: 98%)

Εξέλιξη εμβολιασμών

από τους 115 μόνιμους 
εργαζόμενους του Ι.ΠΧ.Π και Α.Α 

(Ποσοστό: 94%)

από τους 27 μόνιμους 
εξωτερικούς συνεργάτες 

του Ι.Π.Χ.Π και Α.Α 
(Ποσοστό: 96%)

Συνολικά 268 από τα 279 άτομα 

έχουν εμβολιαστεί μέχρι και σήμερα.

7 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι έχουν απομακρυνθεί βάσει του Ν.4820/2021.

10/10
Μέλη Δ.Σ.



Βελτιώνουμε την ποιότητα 

ζωής των ασθενών



Βελτίωση διαιτολογίου περιθαλπόμενων 

σε συνεργασία με Ιατρική Υπηρεσία και 

Διατροφολόγο
Πλήρης 

αναδιάρθρωση του 

Τμήματος Διατροφής 

& Σίτισης

▪ Διαφοροποίηση του διατροφολογίου, σύμφωνα με τις 
αναλυτικές οδηγίες κλινικής διαιτολόγου – διατροφολόγου με 
εμπειρία σε νοσοκομειακό περιβάλλον και στόχο την ενίσχυση 
θρέψης των περιθαλπόμενων.

▪ Παρακολούθηση αναλυτικών στατιστικών δεδομένων ανά 
περιθαλπόμενο με συστηματική καταγραφή βάρους και 
άλλων δεδομένων έτσι ώστε να αξιολογούμε και να 
διορθώνουμε τις μερίδες θρέψης.

▪ Δημιουργία ψηφιακού αρχείου κανόνων σίτισης (οδηγός 
διαιτών).

▪ Σύνταξη εγχειρίδιου λειτουργίας τμήματος διατροφής και 
σίτισης.

▪ Επικαιροποίηση εγχειριδίου συνταγών βάσει καταμερισμού 
θρεπτικών αξιών.

▪ Αναβάθμιση ημερήσιου διαιτολογίου.

▪ Δημιουργία ανεξάρτητου τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίου 
με επικεφαλής manager κουζίνας / μαγειρείων.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων 

ασθενών μας ήταν στο κέντρο όλων των ενέργειων μας. 

Αποτέλεσε και συνεχίζει να είναι στο κέντρο της σκέψης 

μας.



Ενίσχυση τμήματος 

φυσικής ιατρικής 

και αποκατάστασης

▪ Σήμερα το τμήμα απασχολεί δύο φυσίατρους και τέσσερις 
μόνιμους φυσικοθεραπευτές.

▪ Κατά τη διάρκεια του 2020 το σύνολο των 137 
περιθαλπόμενων συμμετείχε σε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας 
σε εβδομαδιαία βάση.

▪ Στο διάστημα 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, σηκώθηκαν 
για πρώτη φορά σε αμαξίδιο 121 περιθαλπόμενοι.

▪ Από τους κλινήρεις περιθαλπόμενους που συμμετείχαν στα 
προγράμματα φυσικοθεραπείας, ορθοστάτησαν εντός του 
2021 επιπλέον 22 και από αυτούς βάδισαν οι 10, εκ των 
οποίων ο ένας πήρε εξιτήριο για επιστροφή στο σπίτι του, 
καθότι επετεύχθη ο στόχος της αποκατάστασής του.



30%
αύξηση από το 2018 των συνεδρίων 

φυσικοθεραπειών ανά έτος 

Αύξηση φυσικοθεραπειών

οι πλήρως κατάκοιτοι ασθενείς 
που  «σηκώσαμε» σε αμαξίδιο 

αύξηση από το 2018 των εβδομαδιαίων 
ωρών πραγματοποίησης 

φυσικοθεραπειών

80 50%



Στελέχωση τμήματος 

Δημιουργικής & 

Καλλιτεχνικής 

απασχόλησης
▪ Καθημερινή ενασχόληση των περιθαλπόμενων στο 

εργαστήριο.

▪ Συνέχιση των εβδομαδιαίων ομαδικών 

δραστηριοτήτων (σε συνεργασία με εθελοντές).

▪ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις bazaar στο μουσείο 

Λαλαούνη και το Golden Hall.

▪ Ανάγνωση  παραμυθιού – ακρόαση μουσικής 

(πιάνο) με τη συμμετοχή 15 περιθαλπόμενων και 5 

εθελοντών.

▪ Θέατρο – ακρόαση μουσικής (πιάνο) με τη 

συμμετοχή 15 περιθαλπόμενων και 4 εθελοντών.

▪ Υπεύθυνος Τμήματος διπλωματούχος καθηγητής 

κλασσικής θεωρίας της Μουσικής και πιάνου

▪ Αγιογράφος-Εργοθεραπευτής

▪ Λογοθεραπευτής

▪ Κοινωνικός Λειτουργός

▪ Ψυχολόγος 

▪ 23 Εθελοντές 

▪ Τμήμα ζωγραφικής με τη συμμετοχή 9 

περιθαλπόμενων και 2 εθελοντών. 

▪ Κατασκευές και επιτραπέζια παιχνίδια.

▪ Ενασχόληση με τη μουσική / Ατομικά 

μαθήματα πιάνου.

Με το συνδυασμό δημιουργίας, μάθησης και 

ψυχαγωγίας, παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι 

αυτοέκφρασης και ψυχολογικής στήριξης, 

εργοθεραπείας και  λογοθεραπείας με αποτέλεσμα 

την ενίσχυση της προσπάθειας των ενοίκων και 

των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες που φέρνει η αναπηρία στη ζωή τους.



Εξυγιαίνουμε τα 

οικονομικά μας



Οικονομικά
Η εξυγίανση των οικονομικών 

εκφράζεται με δύο επιμέρους 

στόχους που τέθηκαν.

Την αποπληρωμή των 

παλαιών υποχρεώσεων 01.

Την επίτευξη ισοσκελισμένου 

αποτελέσματος02.



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2012-2018 ΣΗΜΕΡΑ (2021)

Υποχρεώσεις από φορολογία εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ & λοιποί φόροι & τέλη 8.457.000 641.105

Υποχρεώσεις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων ΙΚΑ κλπ. που αφορούσαν τα έτη 2013-

2014-2015-2016-2017-2018, ήδη ρυθμισμένες & απολεσθείσες λόγω έλλειψης ρευστότητας
3.662.500 709.977

Οφειλόμενη μισθοδοσία σε εργαζόμενους ετών 2013-2014-2015 2.080.999 88.625

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 762.000 407.000

Υποχρεώσεις ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Ακινήτων ΑΑ & ΙΠΧΠ 1.241.000 213.000

Σύνολο υποχρεώσεων €16.203.499 €2.059.707

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2012-2018 ΣΗΜΕΡΑ (2021)

Απαλλαγή καταλογισμού 1735/2013 προστίμου Γεν. Γραμ. Αποκ. Περιφέρειας ύψους 

9.883.303€ σύμφωνα με την 19/2020 απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η επιβολή 

προστίμου είχε επιβληθεί αδίκως στο ΑΑ "για δήθεν απάτη του ΑΑ εις βάρος του Ελληνικού 

Δημοσίου" μετά από καταγγελία Ι. Μελανίτη (εκτελεστή κληρονομιάς Ν. Σπέντζα που διόρισε 

η τότε αντινομάρχης Λ. Βασιλάκου).

9.883.303,00 € 0,00 €

Επιστροφή καταχρηστικά παρακρατηθέντος τον Μάιο του 2018, προστίμου διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος από την Α' ΔΟΥ Αθηνών για τα οικονομικά έτη 2001 

έως και 2007 κατόπιν καταγγελίας Ι. Μελανίτη εκτελεστή κληρονομιάς Ν. Σπέντζα που 

διόρισε η Λ. Βασιλάκου συνολικού ύψους 2.345.854€.

2.345.854,00 € 0,00 €

Η διοίκηση του ΑΑ καταβάλλοντας στην Μαριάνθη Σπέντζα 1.620.000€ έκλεισε μία δικαστική 

διένεξη από το 1980, που είχε προκαλέσει πλήθος αρνητικών δημοσιευμάτων.
1.620.000,00 € 0,00 €

Απαλλαγή από ποινικές διώξεις κατά μελών του ΔΣ για ληξιπρόθεσμες από το 2011 

ασφαλιστικές εισφορές ύψους 4.200.000€
4.200.000,00 € 0,00 €

Σύνολο δικαστικών υποχρεώσεων 18.049.157,00 € 0,00 €



ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΟΠΠΥ

Τα έσοδα από ΕΟΠΠΥ σημειώνουν μείωση ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού που διατάραξε την κανονική ροή των εισαγωγών του Ιδρύματος.

ΣΤΟΧΟΣ

Λειτουργία νέας πτέρυγας με δυναμικότητα 40 κλινών επιπλέον, με ετήσια αύξηση εσόδων κατά 360.000€.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΟΠΠΥ



Στο σκέλος των δαπανών κατά τα προηγούμενα έτη ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις με τις οποίες οι λειτουργικές 

δαπάνες από το ποσό των €7,996,315 το 2012, εκτιμούμε ότι θα κατέλθουν στο ποσό των €3.914.827 το 2021.

▪ Στην χρήση του 2020 υπήρξε αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας ως αναγνώριση και ανταμοιβή των προσπαθειών των εργαζομένων.

▪ Υπήρξε επίσης αύξηση των δαπανών για τροφεία ακολουθώντας τις οδηγίες του διατροφολόγου για αλλαγή του διαιτολογίου των περιθαλπόμενών, 

καθώς και αύξηση δαπανών υγειονομικού υλικού λόγω μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊου.

▪ Σε όλα τα άλλα επίπεδα η συγκράτηση των δαπανών αποτελεί πλέον μία πάγια πολιτική της διοίκησης η οποία ακολουθείται σταθερά.

Αμοιβές προσωπικού Αναλώσεις αποθεμάτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Λοιπά έξοδα

2018 2.476.080 277.362 155.653 30.132 930.168

2019 2.451.317 280.159 165.483 5.378 1.093.975

2020 2.620.343 333.350 268.636 5.988 956.695

(Ε)2021 2.572.077 335.018 248.778 28.286 730.688
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Η Επιμελητεία περιουσίας στελεχωνόταν εδώ και 30

χρόνια με υπαλλήλους – απόφοιτους Λυκείου –

χωρίς καμία εξειδίκευση στα ακίνητα, καθώς και στη
χρήση Η/Υ. Το 2020 κατά την αντιμετώπιση της

πανδημίας ήταν αδύνατη η παρακολούθηση των

ακινήτων μέσω τηλεργασίας. Άμεσα η Διοίκηση

προχώρησε στην επανίδρυση της Επιμελητείας

Περιουσίας με παρεμβάσεις.

1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ με στελέχωση από 

διπλωματούχους υπαλλήλους με ειδίκευση στο management administration, 

καθώς και από ειδικό στην πληροφορική και στις βάσεις δεδομένων.

2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (ιστορικού & τρέχοντος) σε φυσική και ψηφιακή μορφή, με 

στελέχωση από διπλωματούχο στη συντήρηση αρχειακού και βιβλιακού υλικού 

και από ειδικό σε ζητήματα αρχειονομίας – βιβλιοθηκονομίας.

3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που στελεχώνεται από διπλωματούχο 

πολιτικό μηχανικό με ειδίκευση στο δομοστατικό σχεδιασμό και από έναν 

πτυχιούχο τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό. Επιβλέπων του Τμήματος είναι 

διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, μέλος του Σωματείου με πολυετή εμπειρία. 

4. ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ το οποίο συνεργάζεται με τη δικηγορική 

εταιρεία Κυριακίδης – Γεωργόπουλος (εξωτερικός συνεργάτης). 

5. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με στελέχωση από νομικό με ειδίκευση σε 

ζητήματα ακινήτων.                              

Δημιουργία Διεύθυνσης 

Περιουσίας με Τμήματα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 83 ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ οι οποίες

θα αποφέρουν αύξηση των εσόδων (βλ. πίνακα

«ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ» στην επόμενη διαφάνεια).



ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Ο στόχος για την αύξηση εσόδων επικεντρώνεται 

στην αξιοποίηση και μίσθωση των ακινήτων
Σημαντικές δράσεις σε εξέλιξη:

▪ Η εκκαθάριση 59 κληροδοτημάτων από τους 304

εκκρεμείς φακέλους από το 1980 στην 

Αποκεντρωμένη Διεύθυνση  Αττικής, Θεσσαλίας, 

Ηπείρου, Αιγαίου και Υπουργείου Οικονομικών. 

▪ Επικέντρωση στη διαφάνεια και ανάπτυξη μέσω της 

μίσθωσης του συνόλου των κενών ακινήτων.

Ολοκληρωμένες σημαντικές δράσεις:

▪ Το 2008 δηλώθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από 

την Επιμελητεία Περιουσίας, 507 από τα 547 ακίνητα 

ιδιοκτησίας του Α.Α. εντός του Δήμου Αθηναίων και 

απορρίφθηκαν όλες οι δηλώσεις. Το 2020, με τη 

σύνταξη 547 τεχνικών εκθέσεων καθώς και με τον 

απαιτούμενο νομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε  

σε αυτές, το αποτέλεσμα ήταν η εξασφάλιση όλων 

των ακινήτων ιδιοκτησίας του Α.Α. δηλ. 547 ακίνητα 

στο Δήμο Αθηναίων. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ:
*2019 Μείωση εσόδων λόγω πώλησης ακινήτων και αδρανούς μισθίου.

**2020 Μείωση εσόδων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
(πληττόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα)

▪ 2021 αύξηση εσόδων από ενοίκια σε σχέση με το 2020 εκτιμώμενου ποσού 133.832€.
▪ 2022 Εκτιμάται αύξηση εσόδων από μέχρι σήμερα συνάψεις μισθωτηρίων σε σχέση 

με το 2021, ύψους 191.000€.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ



Διαφάνεια & ορθή 

εταιρική διακυβέρνηση



Προχωρήσαμε

Συστήσαμε

στην τροποποίηση του καταστατικού μας με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια στην 

εταιρική διακυβέρνηση.

και στελεχώσαμε τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Συντάξαμε
νέο οργανόγραμμα με στόχο τη δημιουργία 

μίας σύγχρονης διοικητικής οργάνωσης.

Εποπτευόμαστε

Παρουσιάζουμε

από Κυβερνητικό Επίτροπο του Δήμου Αθηναίων, που παρίσταται 

για τον έλεγχο της νομιμότητας των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

τακτικά ελεγμένα από Ορκωτούς οικονομικά 

στοιχεία.

Δημοσιεύουμε
διαγωνισμούς σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας. 

Οι πωλήσεις ακινήτων και οι προσλήψεις προσωπικού 

γίνονται κατόπιν προκηρύξεων.

Κοινοποιούμε
σχέδια οικονομικής βιωσιμότητας για την ενημέρωση των 

Μελών μας.



Έγκριση τροποποιήσεων καταστατικού 

με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την 

ενίσχυση της διαφάνειας
Διαφάνεια & ορθή 

εταιρική 

διακυβέρνηση

▪ Προχωρήσαμε σε τροποποιήσεις οι οποίες ενσωματώνουν τις 
σύγχρονες ανάγκες όπως ενδεικτικά η δυνατότητα 
τηλεδιασκέψεων κ.λπ.

▪ Διευρύναμε τα μέσα επίτευξης του σκοπού του Σωματείου 
ενσωματώνοντας δράσεις όπως:

✓ συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
✓ λειτουργία μονάδων υποστήριξης και ανάπτυξη υποδομών 

παροχής υπηρεσιών όπως: (i) Κέντρο Αποκατάστασης και 
Αποθεραπείας Ανοιχτής Νοσηλείας, (ii) Κέντρο 
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Νοσηλείας, (iii) 
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, (iv) Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και (v) Στέγη Αυτόνομης 
Διαβίωσης κ.λπ.

▪ Σύσταση Συμβουλίου Δεοντολογίας



Ολοκλήρωση ή δρομολόγηση 

σημαντικών νομικών εκκρεμοτήτων 

Διαφάνεια & ορθή 

εταιρική 

διακυβέρνηση

▪ Σημαντικές χρονίζουσες νομικές εκκρεμότητες επιλύθηκαν ή 
βρίσκονται στο στάδιο της τελικής τους διευθέτησης.

Αναφέρονται:

✓ Η ολοκλήρωση και πλήρης εξόφληση της οφειλόμενης 
διαφοράς για την κληρονομιά της οικογένειας Νικολάου 
Σπέντζα.

✓ Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
οφειλές έναντι ασφαλιστικών ταμείων.

✓ Οι προσφυγές για ακύρωση χρεώσεων ΕΝΦΙΑ. 

✓ Ευδοκίμηση μέσω νομικών ενεργειών και αποφάσεων για 
είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων ποσού €668.854.

✓ Οριστική διευθέτηση της πλειοψηφίας των εργατικών 
διαφορών με επιτυχία (δικαίωση ΙΠΧΠ και ΑΑ), καθώς και 
συμμόρφωση του ΙΠΧΠ και του ΑΑ με τις εκάστοτε επιταγές 
της εργατικής νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων.



Έγκριση και Υιοθέτηση νέου σύγχρονου 

οργανογράμματος λειτουργίας για το 

Α.Α. και το Ι.Π.Χ.Π.
Διαφάνεια & ορθή 

εταιρική 

διακυβέρνηση

▪ Συντάχθηκ,ε εγκρίθηκε και υλοποιείται διακριτό οργανόγραμμα 
για το Α.Α. και το Ι.Π.Χ.Π. με βάση το οποίο οριοθετούνται
πλέον οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και η ιεραρχία εκτέλεσης 
έργου: 

▪ Το οργανόγραμμα υλοποιείται μέσω αναλυτικών 
περιγραφών αρμοδιοτήτων ανά θέση εργασίας (job 
description) οι οποίες για το Α.Α. έχουν ήδη εφαρμοστεί 
ενώ για το Ι.Π.Χ.Π. βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
επεξεργασίας.

▪ Βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας αναλυτικά 
εγχειρίδια διαδικασιών για όλα τα τμήματα (ενδεικτικά 
προμήθειες, λογιστήριο Α.Α. και Ι.Π.Χ.Π. εκμετάλλευσης 
ακινήτων Α.Α. κ.τ.λ.) τα οποία είναι προς υποβολή για 
έλεγχο από τη Νομική υπηρεσία του Α.Α. και του Ι.Π.Χ.Π. 
προκειμένου να τεθούν στη συνέχεια για έγκριση από το 
Δ.Σ. του Α.Α. και τη Δ.Ε. του Ι.Π.Χ.Π.

▪ Το οργανόγραμμα αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο άσκησης 
διοίκησης εκτέλεσης καθηκόντων και απόδοσης λόγου.

▪ Μετά την έγκριση του νέου καταστατικού βρίσκεται σε 
διαδικασία σύνταξης σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας.



Δημιουργία και στελέχωση αυτοτελούς 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Διαφάνεια & ορθή 

εταιρική 

διακυβέρνηση

▪ Η δημιουργία και στελέχωση του αυτοτελούς τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου αποτελεί σημαντικό βήμα στην 
οργανωτική ολοκλήρωση.

▪ Το τμήμα στελεχώθηκε από έμπειρο ελεγκτή μέλος του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με πολυετή ελεγκτική 
προϋπηρεσία σε πολυεθνικό περιβάλλον. 

▪ Το τμήμα λειτουργεί με κανόνες ανεξαρτησίας όπως 
επιτάσσουν τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα εσωτερικού 
ελέγχου.

▪ Στις αρμοδιότητες του είναι η εκτέλεση εσωτερικών ελέγχων σε 
όλα τα λειτουργικά πεδία, η σύνταξη αναλυτικού εγχειριδίου 
λειτουργίας και θέσεων εργασίας και η επικαιροποίηση του 
κανονισμού λειτουργίας. Οι  εργασίες σύνταξης και 
επικαιροποίησης κανονισμών βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
υλοποίησης. 



Αναβαθμίζουμε τις 

υποδομές



Ανακαίνιση Γιαγλοπούλειου Πτέρυγας 
Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες και τμήμα των 

Η/Μ εργασιών της ανακαίνισης. Όταν τεθεί σε λειτουργία η νέα πτέρυγα 

θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 40 ασθενείς, σύμφωνα με τις 

σημερινές προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε €450.000 και 

υλοποιείται κυρίως μέσω χορηγικών προγραμμάτων. 

Καλύπτει πλέον εμβαδόν 103m2  και παραμένει ανοιχτό κάθε μέρα, 

πλην Κυριακής. 

Επέκταση Τμήματος Αποκατάστασης & 

Φυσικοθεραπείας

Δύο ειδικά van μετακίνησης AMEA
Απόκτηση δεύτερου mini van μέσω ανώνυμης χορηγίας.

Αναβάθμιση Διοικητικών Υποδομών
Προχωρήσαμε σε σημαντικές προσθήκες για την κάλυψη διοικητικών 

αναγκών μεταξύ άλλων 3 φωτοτυπικά μηχανήματα πολλαπλών 

χρήσεων, 7 laptops, 7 σταθερούς υπολογιστές, 5 τηλεοράσεις, 23

κλιματιστικά, 3 ανεμιστήρες.

Ανακαίνιση του τμήματος Δημιουργικής & 

Καλλιτεχνικής Απασχόλησης
Η  ανακαίνιση έγινε με  την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος 

Μποδοσάκη.

Δημιουργία τμήματος ζωγραφικής, 
θεατρικής ομάδας παραμυθιού και μουσικής

Ανακαίνιση Αίθουσας για τη δημιουργία 

Τμήματος Ψυχικής Υγείας

Στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό

Παραλαβή Εξοπλισμού & Υγειονομικού 

Υλικού
Παραλαβή στις εγκαταστάσεις μας νοσοκομειακού εξοπλισμού, 

υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων από τον διεθνή οργανισμό Project 

Cure με τη διαμεσολάβηση  του ανθρωπιστικού οργανισμού Life line 

Hellas. 

Παραλαβή 40 ειδικών ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ. Η συνολική  εκτιμώμενη 

αξία ανέρχεται σε $1,050,000.

Ανακαίνιση της όψης της Έπαυλης Μάλκολμ  
το 2018



Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Με το από 22/11/2019 συμφωνητικό με την εταιρεία Ελληνικά 

Πετρέλαια στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθηνής 

εξασφαλίσαμε δωρεάν εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 

αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό 100kwp εκτιμώμενης 

αξίας 80.000€.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του 2020 και 

ήδη τα αποτελέσματα της είναι ορατά και μετρήσιμα. Έχει επιτευχθεί 

μέση αυτοπαραγωγή σε ποσοστό που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 

50% ενώ έχει μειωθεί το ενεργειακό κόστος του Ιδρύματος σε μέσο 

ποσοστό 25% (σύγκριση ενεργειακού κόστους 2018-2021) ή κατ’ 

απόλυτο μέγεθος 15.000€  σε ετήσια βάση.

Εκσυγχρονισμός 2 λεβητοστασίων

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΣΥΝ ΕΝΩΣΙΣ ανέλαβε τις εργασίες 

εκσυγχρονισμού των δύο λεβητοστάσιων του νοσοκομείου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί βελτιώνοντας την απόδοση του 

συστήματος, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντικούς πόρους. Η 

συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε ποσό 108.000€.

Ανακατασκευή Φυλακίου

Ολοκλήρωση ανακατασκευής φυλακίου εισόδου με συνολικό 

ίδιο κόστος 31.500€.

Επισκευή Σιντριβανιού

Μετεγκατάσταση του Φαρμακείου σε 

ανακαινισμένη αίθουσα του 

Νοσηλευτηρίου

Ανακαίνιση Εφημερείου Ιατρικής 

Υπηρεσίας



Άλλες ενέργειες 

βελτίωσης υποδομών 

▪ Προέγκριση άδειας λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου (που 
λειτουργεί χωρίς άδεια από το 1976) και μετατροπή του σε κέντρο 
αποκατάστασης & αποθεραπείας κλειστής & ημερήσιας 
νοσηλείας και κατασκευή στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης.

▪ Σύναψη μόνιμων & σταθερών συνεργασιών με φορείς & 
χορηγούς για τις ανάγκες του ΙΠΧΠ & του Α.Α

▪ Συζητήσεις αναφορικά με τη μελέτη, για τη διάσωση και επισκευή 
της ιστορικής έπαυλης, λόγω της μοναδικής ιστορικής της αξίας 
και ταυτότητας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του  
Δήμου Αθηναίων.

▪ Μελέτη για την ψηφιοποίηση του ιστορικού μας αρχείου των 
συλλογών και του μουσειακού υλικού σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αθηναίων, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

▪ Μελέτη για ένταξή μας σε προγράμματα ΕΣΠΑ

▪ Παρακολούθηση – συντονισμός και τροφοδότηση, για την υπό 
αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Α.Α.

▪ Επανεργοποίηση του τμήματος εθελοντών (επικαιροποίηση της 
διαθεσιμότητας / ετοιμασία παρουσίασης / σύνταξη φόρμας 
εθελοντών / παρουσιολόγιο.

▪ Αναβάθμιση των υποδομών με 10 αφυγραντήρες, 23 
κλιματιστικά, πιάνο, 60 καρέκλες και 140 στρωματοθήκες (με 
εκτιμώμενο κόστος δωρεάς στρωματοθηκών 10.000€).

▪ Συντήρηση των νέων κλινών ΜΕΘ, (δωρεά ύψους 33.500€).



Γινόμαστε πιο εξωστρεφείς



185 δημοσιεύματα στα Media το 2021

Χτίζουμε την εικόνα 

του ΑΑ στα 

εξωτερικά κοινά

▪ Από τον Απρίλιο του 2021 μέσα από συντονισμένες ενέργειες 

επικοινωνίας έχουμε πετύχει 185 δημοσιεύματα στα Media 

προβάλλοντας τις δράσεις του Άσυλου Ανιάτων.



Προέγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για το νέο 

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας

Ενισχύουμε τις 

σχέσεις με την 

πολιτεία

▪ Στο πλαίσιο αυτό, η κα Ιωάννα Ηλιάδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ασύλου 

Ανιάτων συνοδευόμενη από τον κ. Δημήτρη Κομματά, Μέλος Δ.Σ. 

Ασύλου Ανιάτων, την κα Σοφία Αρτέμη, Διευθύντρια Περίθαλψης 

ΙΠΧΠ και τον κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, συνεργάτη του Ασύλου, 

επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αττικής, κ. 

Γεώργιο Δημόπουλο, για να ευχαριστήσουν τόσο εκείνον όσο και τον 

Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη.



Διοργάνωση γιορτής-έκπληξης για το 

νέο βαν με τη συμμετοχή της standup 

comedian Κατερίνας Βρανά
Ανοίγουμε το Άσυλο 

στην Πολιτεία
▪ Με αφορμή την απόκτηση του νέου van διοργανώθηκε γιορτή-

έκπληξη όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας. 

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, έδωσαν το παρόν:

▪ Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα 

Μιχαηλίδου

▪ Ο Aνιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γιώργος 

Δημόπουλος

▪ Ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. 

Ελευθέριος Σκιαδάς

▪ Ο Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 

Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. 

Γιώργος Σταμάτης, 

▪ Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο κ. 

Νικόλας Βαφειάδης.



Το πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο των 

περιθαλπόμενων στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Οι περιθαλπόμενοι 

πάνε για μπάνιο

▪ Οι περιθαλπόμενοι μαζί με τους συνοδούς τους μετέβησαν στην 

παραλία με το νέο mini van που απέκτησε πρόσφατα το Άσυλο 

Ανιάτων.

▪ Στην πρωτοβουλία έδωσε το παρών και η Υφυπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.

▪ Σε συνέχεια της επίσκεψης δημιουργήθηκε και ειδικό βίντεο για την 

προβολή της ενέργειας στα Social Media.



Διευρύνουμε τις πηγές 

χρηματοδότησης



405,486€ Δωρεές σε χρήματα (2018-2021)

Δωρεές σε 

χρήματα και 

είδος

450.000€ Σημαντικές χορηγίες- δωρεές ειδικού σκοπού

1.050.000$ Προμήθεια ελαφρώς μεταχειρισμένου 

νοσοκομειακού & υγειονομικού εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 
1.050.000 από τον Διεθνή Οργανισμό PROJECT CURE με τη 

διαμεσολάβηση του ανθρωπιστικού οργανισμού LIFELINE HELLAS, και 

την ευγενική χορηγία 40.000$ από την κυρία Στέλλα Αλεξία Μάντζαρη 

για την αγορά container και τη μεταφορά από Αμερική στην Ελλάδα.

23.500€ για την αγορά ειδικά διαμορφωμένου 

δεύτερου Mini Van.

10.000€ για την αναβάθμιση Τμήματος Δημιουργικής 

Απασχόλησης από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Όλοι οι 

προμηθευτές πληρώθηκαν απευθείας από το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη το οποίο είχε την ευθύνη της ανάθεσης του έργου.



Δωρεές σε 

είδος

Αναβάθμιση υποδομών και ποιότητας σίτισης

▪ Συνεργασία με το πρόγραμμα Bonus Φιλανθρωπία της Alpha 
Bank. Δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους καρτών να κάνουν 
ένα δωρεά στο ΑΑ.

▪ Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος με τη χορηγία του 
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το έργο ήταν αξίας 80,000€ και 
εξοικονομεί στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, το 
ποσό των 15.000€ ετησίως περίπου.

▪ Εγκαίνια λειτουργίας των δύο νέων λεβητοστασίων με δωρεά ΜΚΕ, 
ΣΥΝ – ΕΝΩΣΗΣ αξίας ύψους 80.000€.

▪ Δωρεά επαγγελματικού βραστήρα αξίας 7.000€.

▪ Δωρεά εξοπλισμού κουζίνας αξίας 17.500€ από την εταιρεία 
Benrubi.

Δωρεές σε τρόφιμα, φρούτα & λαχανικά

▪ Δωρεές σε τρόφιμα 42.957,52 κιλά, σε τεμάχια 41.187, σε lt 2.452.

▪ Δωρεά σε φρούτα και λαχανικά 37.290 κιλά, σε τεμάχια 7.680

▪ Πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 7.400€, από τα ΕΛΠΕ Α.Ε. – ΔΕΣΜΟ –
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.



Δωρεές σε 

είδος

Δωρεές υγειονομικού υλικού ενδεικτικά αναφέρουμε:

▪ 3 συμπυκνωτές οξυγόνου

▪ 5 νεφελοποιητές

▪ 125 λίτρα αντισηπτικό & 248 λίτρα  προϊόντα περιποίησης 

▪ 26.000 τμχ μάσκες 

▪ Γάντια μίας χρήσης  17.000 τμχ.

▪ Γυαλιά προστασίας 100 τμχ.

▪ 50 παπλώματα

▪ 16.840 τμχ πάνες 

▪ Η ΣΥΝ – ΕΝΩΣΙΣ ( Εταιρεία Προσφοράς του Ελληνικού 
Εφοπλισμού) προσέφερε τα εμβόλια για τον πνευμονιόκοκκο και 
την γρίπη, αξίας 10.500€



Αναπτύσσουμε το 

υποστηρικτικό δίκτυο



Ανάπτυξη 

εθελοντικού 

δικτύου & 

πρεσβευτών

▪ Νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού.
▪ Μέλη Τοπικών Συλλόγων.

▪ Μεμονωμένα άτομα που προσφέρουν 

τις εθελοντικές τους υπηρεσίες για να 

πραγματοποιηθούν οι δράσεις 

κοινωνικοποίησης (επισκέψεις, 

εκδηλώσεις, εκδρομές, bazaar).

▪ Καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνευματικού 

κόσμου που στηρίζουν με το έργο τους το 

Άσυλο.

▪ Ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθέτησε 

αφιλοκερδώς το σποτ για τα 125 χρόνια του 

Ασύλου, με σεναριογράφο την κυρία Μάρω 

Παναγιωτακοπούλου.

▪ Θεατρική ομάδα ΕΝ ΛΕΥΚΩ ανέβασε την 

παράσταση «Ο εαυτούλης μου» του Δημήτρη 

Ψαθά σε συνεργασία με την ηθοποιό Μπέτυ

Λιβανού και σκηνοθέτη την Μαρία Οικονομίδη.

▪ Γιώργος Μεσσάλας, Σκηνοθέτης.

▪ Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Συγγραφέας.

▪ Κατερίνα Βρανά stand up Comedian.

▪ Γιώργος Πυρπασόπουλος, Ηθοποιός.

▪ Λυδία Αγγελοπούλου, Εθνική Λυρική Σκηνή.

▪ Ίρις Κρητικού, Art Curator

250 εθελοντές

Πρεσβευτές



για την ανακαίνιση της πτέρυγας

ABY Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας

Dr. Douglas Jackson

τ. Πρέσβυς του Καναδά Robert Peck

Κωνσταντίνος Καρατζάς

Στέλλα Αλεξία Μάντζαρη

Νένα Παπαμανωλοπούλου

Αδελφούς Ματιάτου

Δέσποινα Λυγιδάκη

SPICK @ SPAN

Και πολλοί ακόμη φίλοι που επιθυμούν να κρατήσουν ανωνυμία τους

Ευχαριστούμε



για άλλες σημαντικές δωρεές

PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Benroubi

Σπάρταθλον

Αμοιρίδης – Σαββίδης

Μπακογιάννης Μάριος ANSY AE

STERYMED A.E.

Infolex

Τεκτονικό Ίδρυμα 

ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ

Πλαστικά Θράκης

Ευχαριστούμε



για άλλες σημαντικές δωρεές

ΣΥΝ- ΕΝΩΣΙΣ

ΕΛΠΕ

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Αθηναίων

GivMed

Κοινωνικά Φαρμακεία 

Τράπεζα Τροφίμων 

Μπορούμε – Όλοι μαζί μπορούμε

Φαρμακευτικές Εταιρείες

Praktiker

Ευχαριστούμε



για άλλες σημαντικές δωρεές

Φουρλής

ΟΠΑΝΔΑ

Σώσε Ζωή 

Ok Anytime Markets 

Τόνος ΤΡΑΤΑ

ARIA Catering

B Madame

FRESH 

Και αρκετοί άλλοι που θέλησαν να προσφέρουν ανώνυμα 

Ευχαριστούμε



Μεγάλοι συμπαραστάτες

Ευχαριστούμε



για άλλες σημαντικές δωρεές

Ευχαριστούμε

2021

• Υποστηρικτές σε είδος



για άλλες σημαντικές δωρεές

Ευχαριστούμε

2020



για άλλες σημαντικές δωρεές

Ευχαριστούμε

2019



για άλλες σημαντικές δωρεές

Ευχαριστούμε

2018



Ευχαριστούμε
a s y l o a n i a t o n . g r


