
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 22/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΡ. ΠΡ.: 389   
ΔΗΜΟΣ N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ           

     
 
 
 
 
 
 
    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                             
    ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της 
     ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)                                                 
    «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»                                                
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣ: Ιδιαίτερο Γραφείο  
 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - Τ.Κ. 14342                         Δημάρχου 
ΤΗΛ: 2132049155,6                                                                            
FAX: 210-2583759 
 
 
ΘΕΜΑ: «Λογοδοσία Δημάρχου έτους 2020» 
 
Σχετ.:   Το υπ’ αρ. πρ. 11055/03-06-2021 έγγραφό σας 
 
 Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 Κατά το έτος 2020, εισπράχθηκαν από το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της 
Διασποράς (ΠΠΙΕΔ) Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 109.783,00 €. Στο εν λόγω ποσό 
συμπεριλαμβάνεται η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας, ύψους 100.000,00 €, το ποσό των 9.783,00 € από δωρεές που κατέθεσαν σχολεία, 
σύλλογοι και ιδιώτες και εισπράξεις  από μεικτούς τόκους τραπεζών ποσού 91,25 €. 
 Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως και 31/12/2020, εκδόθηκαν εκατόν 
εβδομήντα (170) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών που αφορούσαν σε μισθοδοσία υπαλλήλων, 
αποδόσεις κρατήσεων, προμήθειες υλικών - αγαθών και παροχές υπηρεσιών, συνολικού ποσού 
139.170,69 €. Από τα ανωτέρω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών εξοφλήθηκαν τα εκατόν εξήντα 
επτά (167). 
 Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2020 ανήλθε στο ποσό των 104.089,85 €, και αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
- Τακτικά                               39.788,89 € 
- Έκτακτα Ανειδίκευτα         5.456,91 € 
- Έκτακτα Ειδικευμένα       58.844,05 € 
 
 Στο κτίριο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, παρουσιάσεις 
βιβλίων, αιμοδοσίες, συνεδριάσεις τοπικών & πολιτικών οργανώσεων, πολιτικοί γάμοι, κ.ά.).  
 
Το Π.Π.Ι.Ε.Δ. διοργάνωσε τέσσερις (4) εκδηλώσεις: 



 
 Ημερίδα με θέμα: «Η αρχαιολογία στο μέτωπο και τα μετόπισθεν» (12/01/20). 
 Παρουσίαση μαθητικής έκθεσης ζωγραφικής – 6ο Δημοτικό ΝΦ - με τίτλο «Το δικό μου 

μουσείο» (13/01/20-26/01/20). 
 Παρουσίαση σε μορφή αναλογίου το αφήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα «Ο Εκδικητής» 

(08/02/20).  
 «Είμαι πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία», μια εκστρατεία στο παρελθόν (διαδικτυακό) (Μάιος 

2020). 
 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους, το Ίδρυμα  προέβη στην έκδοση ενός βιβλίου με 

τίτλο: «Μελέτη και έκδοση τεκμηρίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Εκπαιδευτική ζωή». 

Επίσης, διενεργήθηκαν μαθήματα ρομποτικής, κρουστών για παιδιά και θεατρικού 
παιχνιδιού για παιδιά από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο 2020. 

 
Από 01/01/2020 έως 31/12/2020 πραγματοποιήθηκαν δέκα εννέα (19) ομαδικές επισκέψεις 

στο Μουσείο (υποδοχή και ξενάγηση), ενώ ο ετήσιος συνολικός αριθμός επισκεπτών για το 2020 
ανήλθε περίπου στα 850 άτομα, στα οποία περιλαμβάνονται σχολεία, σύλλογοι, φορείς και ιδιώτες 
από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.  
 Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις, 
εκδόθηκαν είκοσι επτά (27) αποφάσεις Δ.Σ. και πρωτοκολλήθηκαν οκτακόσια είκοσι τρία (823) 
εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.  
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