
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 4182/2013)

Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 215/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου που

ανήρεσε την υπ' αριθμ. 4479/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (2°U Τμήματος) και

παρέπεμψε την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία

«ΜΜΠΡΟΠΟΥ ΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (Δωρεά Θεμιστοκλέους Παναγ. Λαμπρόπουλου)>>που

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου αρ. 3, και εκπροσωπείται νομίμως, κατέθεσε

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2°U Τμήματος) την από 28.2.2022 και με

αριθμούς κατάθεσης γενικό 1689/2022 και ειδικό 1226/2.3.2022 κλήση για συζήτηση

μετά από αναίρεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 11.10.2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11 πμ., με αριθμό πινακίου 13 και με την οποία ζητεί τη συζήτηση και

συνεκδίκαση: α) Της από 27.3.2017 και με αριθμούς κατάθεσης γενικό 2187/2017 και

ειδικό 16012017 αίτησής του, β) της από 17.10.2017 και με αριθμούς κατάθεσης γενικό

7717/2017 και ειδικό 544/2017 κύριας παρέμβασης του Ιδρύματος με την επωνυμία

«Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», γ) της από 25.1.2018 και με αριθμούς

κατάθεσης γενικό 997/2018 και ειδικό 68/2018 κύριας παρέμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. με

την επωνυμία «Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Ο Άγιος Σάββας» και

δ) της πρόσθετης παρέμβασης του Σωματείου με την επωνυμία «Ελπίδα Σύλλογος

Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Με την από 27.3.2017 και με αριθμούς κατάθεσης γενικό 2187/2017 και ειδικό

16012017 αίτησή του, η οποία είχε γίνει εν μέρει δεκτή με την αναιρεθείσα απόφαση,

το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (Δωρεά

Θεμιστοκλέους Παναγ. Λαμπρόπουλου)>>ζητεί: α) Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του

διαθέτη Θεμιστοκλέους Λαμπρόπουλου κατά το μέρος που όρισε με την υπ' αριθμ.

27101/1975 δημόσια διαθήκη του που συντάχθηκε από τον συμβΙφο Αθηνών Γεώργιο
Κωστόπουλο και δημοσιεύθηκε με το υπ' αριθμ. 402011986 πρακτικό του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι το 25% των εσόδων από την καταλειφθείσα περιουσία θα
παρέχεται κάθε έτος στο Ίδρυμα «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» που εδρεύει

στην Αθήνα, για να διατίθενται από αυτό για αγαθοεργούς σκοπούς, δεν μπορεί να

εκπληρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση, και να καθορισθεί ως

τρόπος εκπλήρωσης της βούλησής του και επωφελέστερης αξιοποίησης της

περιουσίας η παροχή του 25% των ήδη διαθέσιμων και των μελλοντικών εσόδων από
την περιουσία του αιτούντος Ιδρύματος, δηλαδή τόσο των εσόδων που αναλογούν

στο ποσοστό αυτό και έχουν προκύψει τα έτη από το 2008 έως και το 2016 και τα

οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 756.308,96 ευρώ, όσο και το ίδιο ποσοστό
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(25%) των εσόδων από την περιουσία του αιτούντος Ιδρύματος που θα προκύπτουν

κάθε επόμενο έτος, στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό

Νοσοκομείο Ο Άγιος Σάββας» που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου αυτό να το

διαθέτει για την οικονομική ενίσχυση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, με

την παροχή χρηματικών ποσών έως 2.500,00 ευρώ κατ' έτος ανά άτομο που πάσχει

από καρκίνο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αίτηση και με προτίμηση στους

καρκινοπαθείς που κατοικούν μόνιμα στην Αρκαδία ή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

και οι οποίοι έρχονται και πρέπει να διαμένουν στην Αθήνα, για να νοσηλευθούν ή

υποβληθούν σε θεραπείες στο ίδιο Νοσοκομείο, και β) να βεβαιωθεί ότι η βούληση

του διαθέτη κατά το μέρος που όρισε με την υπ' αριθμ. 27101/1975 δημόσια διαθήκη

ότι το 40% των εσόδων από την καταλειφθείσα περιουσία θα παρέχεται κάθε έτος σε

υπαλλήλους της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Λαμπρόπουλοι ΑΒΕΕ» που

έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, ειδικά όσον αφορά το ποσό των 374.985,11

ευρώ που αναλογεί στο 40% των εσόδων (τόκων) που προέκυψαν τα έτη 2008-201Ο,

δεν μπορεί να εκπληρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση, και να

καθορισθεί ως τρόπος εκπλήρωσης της βούλησής του και επωφελέστερης

αξιοποίησης της περιουσίας η παροχή του ίδιου ποσού στο Σωματείο «Ελπίδα

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου το

Σωματείο αυτό στο πλαίσιο των σκοπών του και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του

«Κοινωνικού Ταμείου» να το διαθέτει με την παροχή χρηματικών ποσών έως 2.500,00

ευρώ κατ' έτος ανά οικογένεια με παιδί που πάσχει από καρκίνο, για την κάλυψη

αναγκών τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή θεραπείας, όπως ειδικότερα

αναφέρεται στην αίτηση και με προτίμηση στα καρκινοπαθή παιδιά που κατοικούν

μόνιμα στην Αρκαδία ή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα οποία έρχονται και
διαμένουν στο ξενώνα του Σωματείου στην Αθήνα, για να νοσηλευθούν ή υποβληθούν

σε θεραπείες στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα» του Νοσοκομείου Παίδων

«Η Αγία Σοφία» ή σε άλλα δημόσια Νοσοκομεία.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022
Ο πληρεξού δικηγόρος


