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Διαχείρισης αρμοδιότητάς μας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών βοηθημάτων, ενισχύσεων και
βραβείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
Σχετ.:

1. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Β 0018502 ΕΞ 2015/03-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Β 0015056 ΕΞ 2015/05-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 0017653 ΕΞ2014/18-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Την με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 0017656 ΕΞ2014/17-12-2014 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
5. Την με αριθ. πρωτ. 101532/7308/ΒΟ11/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4182/2013 και της αριθμ.1/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου
Οικονομικών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων μας, σας επισημαίνουμε τις ειδικότερες
διατάξεις και τη διαδικασία που καθορίζεται σε εφαρμογή αυτών, σχετικά με την εκτέλεση της
βούλησης του διαθέτη, όταν αυτή αφορά σε χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων,
βοηθημάτων και βραβείων, είτε για κοινωνικούς λόγους (απορία) είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/2013, οι οποίες παραπέμπουν για
κάποια θέματα στις όμοιες του άρθρου 38 του ίδιου νόμου, πραγματοποιείται διαχωρισμός στις
υποτροφίες/ βοηθήματα που χορηγούνται με ή χωρίς διαγωνισμό. Η επιλογή της αντίστοιχης
διαδικασίας καθορίζεται αρχικά από τη βούληση του διαθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στις
οργανικές διατάξεις σύστασης του Ιδρύματος ή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση της
Υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4182/2013 για την απονομή υποτροφιών
ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Α.Ν. 2039/39 και το Κ.Δ. 18/23-8-1941 όταν δεν
ορίζονται τέτοιες στο παρόν άρθρο.
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Επιπρόσθετα, στις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.4 του Ν.4182/2013 προβλέπεται ότι «Μέχρι
την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που προβλέπονται
στον παρόντα νόμο, ισχύουν ανάλογα οι μέχρι τώρα διέπουσες τα αντίστοιχα ζητήματα διατάξεις,
εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»
Για τη χορήγηση υποτροφιών με επιλογή βάσει κριτηρίων (χωρίς διαγωνισμό) οι
διοικητικές πράξεις που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56
παρ.1 του Ν. 4182/2013 είναι οι ακόλουθες:
Α΄ φάση: πρόσκληση
1. Λήψη Απόφασης Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας
για α)τον αριθμό των υποτρόφων και του χορηγούμενου ποσού για το τρέχον οικονομικό
έτος και β) επιλογής κριτηρίων και προϋποθέσεων βάσει των όρων των συστατικών
πράξεων της κοινωφελούς περιουσίας (εφόσον αυτές δεν καταγράφονται στη συστατική
πράξη) και γ) σύνταξη πρόσκλησης.
2. Αποστολή της απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της κοινωφελούς
περιουσίας και της πρόσκλησης στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) και
ταυτόχρονα γνωστοποίηση στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, με την κοινοποίηση σε αυτή.
3. Έλεγχος από την αρμόδια αρχή της απόφασης του Δ.Σ. και της πρόσκλησης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους,
ως προς την τήρηση των όρων της συστατικής πράξης, του Οργανισμού και του Νόμου. Αν
ζητηθούν αλλαγές η πρόσκληση επανυποβάλλεται προσαρμοζόμενη σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας η αρμόδια
αρχή δεν μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση.
4. Δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης σε μία (1) εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας
και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της κοινωφελούς
περιουσίας. Αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα του ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της
κοινωφελούς περιουσίας, περίληψη της προκήρυξης δύναται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο της αρχής της δημοσιότητας, μετά από σχετική ενημέρωση
αυτής.
Σημείωση: πρέπει να προηγείται συνεννόηση των διαχειριστών της κοινωφελούς περιουσίας με
την υπηρεσία μας για την ανάρτηση της περίληψης της πρόσκλησης και τον έλεγχο αυτή και
μετέπειτα να πραγματοποιείται η δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της δημοσίευσης σε περίπτωση λάθους στην
περίληψη πρόσκλησης.
5. Υποβολή δικαιολογητικών υποτρόφων στο Ίδρυμα ή στο φορέα διαχείρισης της
κοινωφελούς περιουσίας.
Β΄ Φάση: επιλογή υποτρόφων
1. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της κοινωφελούς
περιουσίας περί επιλογής υποτρόφων.
2. Αποστολή απόφασης του Δ.Σ. περί επιλογής υποτρόφων στην υπηρεσία μας και
γνωστοποίηση στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την
κοινοποίηση σε αυτή, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά
δημοσίευσης.
3. Έλεγχος από την υπηρεσία μας, ως προς την τήρηση των όρων της συστατικής πράξης, του
Οργανισμού και του Νόμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
[2]

την ημερομηνία κοινοποίησης του πρακτικού του Δ.Σ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας
η υπηρεσία μας δεν μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση.
4. Σύναψη σύμβασης μεταξύ των υποτρόφων και της Διοίκησης του Ιδρύματος ή του φορέα
διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, με βάση τους όρους της προκήρυξης και της
απόφασης επιλογής υποτρόφων.
5. Αποστολή της σύμβασης στην υπηρεσία μας για ενημέρωση.
Επισημαίνεται ότι οι διαχειριστές των κοινωφελών περιουσιών υποχρεούνται στην
παρακολούθηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων που αφορούν τις σπουδές
των υποτρόφων για τη συνέχιση της καταβολής των ποσών και κυρίως όταν οι υπότροφοι
αιτούνται παράταση της χορήγησης υποτροφίας.
Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στην περίπτωση της χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων,
βοηθημάτων και βραβείων, δεδομένου ότι στο προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν
κάποια διαδικασία. Στο Ν.4182/2013 στις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.3 προβλέπεται ότι, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη των ιδρυμάτων, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 περί
χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια (χωρίς διαγωνισμό), όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 όπου απαιτείται γνωστοποίηση κάποιας διοικητικής πράξης του Δ.Σ. του
Κληροδοτήματος στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αυτή πραγματοποιείται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του
αρμόδιου εκ του σκοπού Υπουργείου, (π.χ. για βοηθήματα σε ασθενείς και απόρους
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ για βοηθήματα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Υπουργείο Παιδείας). Σύμφωνα με το αριθμ. ΔΚΠ
Β0015056ΕΞ2015/5-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, οι διαχειριστές
κοινωφελών περιουσιών απευθύνουν τη σχετική πρόσκληση για χορήγηση
οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των
Περιφερειών.
Για τη χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
συστατική πράξη ή στον Οργανισμό του Ιδρύματος, οι διοικητικές πράξεις είναι οι ακόλουθες,
σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 1 εδάφιο 2 και 38 του Ν.4182/2013:
1. Πρόβλεψη του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος ή Ιδρύματος.
2. Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του φορέα διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας,
όπου θα αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας με
διαγωνισμό και σύνταξη προκήρυξης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω
απόφαση του Δ.Σ.
3. Αποστολή της Απόφασης του Δ.Σ. και της προκήρυξης στην αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για γνωμοδότηση.
4. Γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και διαβίβαση
στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει το Κληροδότημα/Ίδρυμα.
5. Αποστολή της απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος, της προκήρυξης και της γνωμοδότησης
της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην υπηρεσία μας για
έγκριση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.
6. Έκδοση απόφασης της υπηρεσίας μας περί έγκρισης ή μη της προκήρυξης διαγωνισμού
από την αρμόδια αρχή.
7. Ανάρτηση της εγκεκριμένης προκήρυξης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και
της αρμόδιας αρχής επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα του διαγωνισμού.
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8. Τοιχοκόλληση της εγκεκριμένης προκήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων του Ιδρύματος
και της αρμόδιας αρχής.
Σημείωση: στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της δημοσιότητας, στην περίπτωση που θα
διενεργηθεί διαγωνισμός, αυτή μπορεί να διασφαλιστεί με την τοιχοκόλληση και ανάρτηση σε
διάφορους τόπους, ανεξάρτητα από τους οριζόμενους στη νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο
διευρύνεται η δημοσιότητα και αυξάνονται οι πιθανότητες για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό.
9. Υποβολή δικαιολογητικών των υποτρόφων στο φορέα διαχείρισης του Κληροδοτήματος ή
Ιδρύματος.
10. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού και
διορισμού των υποτρόφων και αποστολή στην αρμόδια αρχή.
11. Έγκριση της απόφασης πρακτικών του διαγωνισμού και διορισμού των υποτρόφων του
διαχειριστή της κοινωφελούς περιουσίας και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα
διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, της αρμόδιας αρχής και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
12. Σύναψη σύμβασης μεταξύ των υποτρόφων και της διοίκησης του Ιδρύματος, με βάση τους
όρους της προκήρυξης και της απόφασης χορήγησης υποτροφιών.
13. Αποστολή της σύμβασης στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση.
14. Υποχρέωση του Ιδρύματος: η παρακολούθηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων
που αφορούν τις σπουδές των υποτρόφων χωρίς ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την
καταβολή των ποσών των συνεχιζόμενων υποτροφιών- παρατάσεων.
Ειδική Διαδικασία
Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3. του Ν.4182/2013, προβλέπεται ότι:
«Οι διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που
με συστατική πράξη έχει ανατεθεί σε ιδρύματα η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, βοηθημάτων
και βραβείων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική τους πράξης.»
Συνεπώς, αν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον τρόπο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων,
βοηθημάτων και βραβείων, τότε προβλέπεται ειδική διαδικασία στη συστατική πράξη του
Κληροδοτήματος:
 ακολουθείται η ειδική διαδικασία για τη χορήγηση των υποτροφιών/βοηθημάτων.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, πρέπει αποσταλεί σχετική
ενημέρωση σε αυτή, ώστε να αποτυπώνεται και η εκτέλεση του σκοπού.
Επισήμανση:
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών/βοηθημάτων είναι η πρόβλεψη
του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος ή Ιδρύματος μέχρι την
απόδοσή τους.
Συμπληρωματικά στα ανωτέρω αναφερόμενα, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας μας (www.apdattikis.gov.gr), προκειμένου να αντλήσετε περαιτέρω πληροφορίες για τα
κάτωθι έγγραφα, με τα οποία διευκρινίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες
χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών βοηθημάτων και βραβείων.
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Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Β 0018502 ΕΞ 2015/03-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών, που αφορά τη διαδικασία της εξέτασης ενστάσεων κατά της επιλογής
υποτρόφων κοινωφελών περιουσιών.
Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Β 0015056 ΕΞ 2015/05-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο αναφέρει ότι αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ενέργειες σχετικά με την
έγκριση προκηρύξεων και αποφάσεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και
βοηθημάτων, είναι τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών.
Το με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 0017653 ΕΞ2014/18-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών, που αφορά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για χορήγηση
υποτροφιών κοινωφελών περιουσιών.
Την με αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 0017656 ΕΞ2014/17-12-2014 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό τον αμοιβών των μελών της εξεταστικής επιτροπής
και του γραμματέως, που διενεργούν διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων σε βάρος των
εσόδων των κληροδοτημάτων.
Την με αριθ. πρωτ. 101532/7308/ΒΟ11/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, που αφορά την αύξηση των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών που
χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών
σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν
υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
Εσωτ.Διανομή:
 κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α.


κ. Μαρία Καλύβα
Γενική Διευθύντρια Εσωτ. Λειτουργίας
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