Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
για Κοινωφελείς Περιουσίες
α/α
1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
156/1974
Κοινωφελές ίδρυμα, το οποίον έχει την έδραν της διοικήσεώς του
εις την αλλοδαπήν δεν είναι ημεδαπόν εν τη εννοία του άρθρου 8
παρ.5, 3 εδαφ. γ του Ν.Δ.3323/55, έστω και αν τα αποτελούντα την
διοίκησίν του φυσικά πρόσωπα έχουν την ελληνικήν ιθαγένειαν ή
αν ο σκοπός του είναι επωφελής δια τον ελληνισμόν και επομένως
αι προς αυτό δωρεαί δεν εκπίπτονται εκ του φορολογητέου
εισοδήματος του δωρητού, δυνάμει της ως άνω διατάξεως.

2.
3.

422/1976
233/1978

Υποβολή αντιπροσφορών μετά τη διενέργεια δημοπρασίας.
Ταμεία Διάφορα. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Χορήγηση
δανείων προς κοινωφελή ιδρύματα και σωματεία.
Τύχη ακινήτου μετά από αντιπροσφορά σε δημοπρασία που δεν
πλειοδότησε αντιπροσφορά.

4.

30/1978

5.

141/1982

Η διάταξις του Α 47παρ.2 του Ν. 75/1975, όπως προσετέθη δια του
Α 1 του Ν.1070/80 δι ής τα αθλητικά σωματεία απολαύουν των
φορολογικών απαλλαγών ως τα κοινωφελή ιδρύματα, δεν
επεκτείνεται και εις τας υπερκειμένας τούτων ενώσεις αυτών.

6.

78/1984

7.

218/1986

8.

23/1987

9.

390/1987

10.

342/1988

11.

84/1989

12.

139/1990

13.
14.

693/1991
759/1991

15.

407/1991

Μίσθωση ακινήτων που ανήκουν σε κοινωφελή ιδρύματα.
Περιορισμός θεμιτού μισθώματος.
Παραγραφή δικαιώματος Υπουργού Οικονομικών για καταλογισμό
ζημίας που προκάλεσαν σε κοινωφελή ιδρύματα οι εκτελεστές ή
εκκαθαριστές.
Ιδιοκτησιακή κατάσταση του κτήματος Ομορφοκλησσιά των
κληρονόμων Γ. Βεϊκου.
Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται σε δημοπρασία
ακινήτων.
Κοινωφελή ιδρύματα. Κληρονομιά υπέρ Δημοσίου. Αποδοχή της.
Κοινωφελή ιδρύματα ως αθλητικά κέντρα νεότητας.
Κοινωφελή ιδρύματα κατά ΑΝ 2039/39. Η διάταξη του άρθρου 97
παρ.2 δεν αφορά τα σωματεία τα επιδιώκοντα κοινωφελή σκοπό.
Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του Ν.1703/1987 επί εκμισθώσεως
ακινήτων που ανήκουν σε κοινωφελείς περιουσίες ή κοινωφελή
ιδρύματα, όταν αυτή ενεργείται με δημοπρασία κατά της διατάξεις
περί κοινωφελών περιουσιών και ιδρυμάτων.
Κοινωφελή ιδρύματα. Ανάθεση μελέτης. Δημοπρασία.
Κοινωφελή
Ιδρύματα.
Συμμετοχή
σε
Α.Ε.
Απόφαση
κεφαλαιοποιήσεως κερδών. Προϋποθέσεις. Συμμετοχή Υπουργού
Οικονομικών στη Διοίκηση Κοινωφελούς Ιδρύματος.
Κοινωφελή ιδρύματα. Διαχείριση. Ζημία από πράξεις ή παραλείψεις.
Ευθύνη. Παραγραφή αξιώσεως. Έναρξη.
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16.

21/1991

17.
18.
19.

400/1991
810/1992
99/1992

20.
21.

687/1992
625/1992

22.

343/1992

23.

360/1992

24.
25.

602/1993
425/1993

26.

190/1993

27.

345/1993

28.
29.

202/1993
344/1993

30.
31.

376/1993
607/1993

Αντικατάσταση Προέδρου που έχει την ιδιότητα του αναπληρωτή
προέδρου και τακτικού μέλους.
Απώλεια τόκων από μη αναπροσαρμογή μισθώματος.
Κοινωφελή ιδρύματα. Κατάργηση. Περιουσία.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Ανάθεση μελετών. Εκτέλεση έργων.
Διαδικασία.
Κοινωφελή ιδρύματα. Σύσταση. Διαθήκη. Ερμηνεία όρου.
Επαναληπτική δημοπρασία λόγω υποβολής αντιπροσφοράς
.εφαρμογή της διάταξης παρ.5 του άρθρου 35 του από 3011.4./12.1939 Β.Δ./τος
Ο ιδιώτης τινός ως ισόβιου αντιπροέδρου κοινωφελούς ιδρύματος,
ο οποίος εξελέγη βουλευτής, δεν εμπίπτει στα υπό της διατάξεως
του άρθρου 57 του Συντάγματος καθιερωθέντα ασυμβίβαστα, η δε
αντικατάστασή του από τη διοίκηση του εν λόγω ιδρύματος, εφ
όσον δεν προκύπτει ότι παρητήθη της ιδιότητός του αυτής, ούτε
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι συνεπαγόμενοι ανικανότητα ή
έκπτωση εκ του ως είρηται λειτουργήματός του, αποτελεί επέμβαση
στη διοίκηση του ιδρύματος, η οποία είναι ανεπίτρεπτη.
Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να συνιστά ίδρυμα με κοινωφελείς
σκοπούς και με αρμοδιότητες συναφείς με αυτές των υπηρεσιών
του Υπουργείου Γεωργίας (παροχή επαγγελματικής επιμόρφωσης
σε αγρότες). Δεν δύναται να προβλεφθεί ρητώς στον Οργανισμό του
ιδρύματος η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού
εκπροσώπου του Υπ. Γεωργίας.
Κοινωφελή ιδρύματα. Δωρεά υπό τρόπον.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Προϋπολογισμός. Έκταση ελέγχου του
Υπουργού των Οικονομικών. Πρόσληψη προσωπικού. Αμοιβή για
την εκτέλεση εργασιών.
Διαθήκη καταλειφθήσαν σε Δημοτικό σχολείο ποιος ο τρόπος
διοικήσεως, ποιος αποδέχεται την κληρονομιά. Αυτοτελές-Υποτελές
ίδρυμα .Σχολεία-ΟΤΑ.
Διαδικασίες συμβάσεων και αγοράς χωρίς δημοπρασία .Διορισμός
επιπλέον εκτελεστή .Αμοιβή εκτελεστών σε περίπτωση μη
υπάρξεως περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς.
Αναπροσαρμογές εμπορικών μισθωμάτων
Κοινωφελείς περιουσίες υπερισχύουν οι διατάξεις
του ΑΝ
2039/1939 ή του Ν. 813/1978.Καταβολή ανεξόφλητων
μισθωμάτων εφάπαξ ή δόσεις.
Ζητήματα σχετικά με τον όρο του Αναπαλλοτρίωτου.
Α. Καθορισμός του τρόπου εκτελέσεως κοινωφελούς σκοπού στις
περιπτώσεις συστάσεως αυτοτελούς ιδρύματος για την χορήγηση
υποτροφιών, και κεφαλαίου αυτοτελούς ιδρύματος για την
χορήγηση υποτροφιών, και κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως για
την χορήγηση βοηθημάτων, προικίσεων κλπ, ως και στην
περίπτωση αναθέσεως της εκτελέσεως του σκοπού στο Κράτος, εφ
όσον σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει ορισθεί στη
συστατική πράξη ο τρόπος εκτελέσεως του σκοπού. β. 1. Έκταση
περιορισμών στη χορήγηση υποτροφιών από ιδρύματα με βάση το
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32.
33.
34.

209/1994
206/1994
221/1995

35.
36.

586/1996
342/1996

37.
38.

666/1996
240/1996

39.

145/1996

40.

435/1996

41.

748/1997

42.

585/1996

άρθρο 61 ΑΝ 2039/39. 2. Έννοια όρου "σπουδές" για την χορήγηση
υποτροφίας με βάση την παραπάνω διάταξη. 3. Ύπαρξη ή όχι
δυνατότητας για χορήγηση νέας υποτροφίας, μετά την παύση των
προϋποθέσεων διακοπής της χορηγουμένης προηγουμένως, η οποία
(διακοπή) έλαβε χώρα πριν από την περάτωση των σπουδών.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Διοικητικό Συμβούλιο. Διορισμός μελών.
Περι υπαγωγής δημοσίου κτήματος στο Ν. 2039/1939
Κοινωφελή Ιδρύματα. Σύσταση. Διάθεση περιουσίας από το
Δημόσιο.
Κοινωφελής περιουσία. Επωφελέστερη διάθεση.
α) Ο Υπουργός Οικονομικών, μέχρι εκδόσεως τελεσιδίκου
αποφάσεως επί της αγωγής των εξ αδιαθέτου κληρονόμων της
διαθέτιδος περί του κύρους της από 14.10.1980 διαθήκης της, έχει
εποπτεία και έλεγχο επί της υπό των δια της ως άνω διαθήκης
ορισθέντων εκτελεστών διαχειρίσεως της κληρονομίας, η οποία
ασκείται υπ αυτών παρά την υπό δικαστική μεσεγγύηση θέση της
κληρονομίας. β) Η υπό του άρθρου 140 του α.ν.2039/39
διαγραφομένη κύρωση επιβάλλεται υπό του Υπουργού
Οικονομικών και ως εκ τούτου εκφεύγει της αρμοδιότητας του
Ν.Σ.Κ. να αποφανθεί περί της επιβολής ή μη της υπό του ως άνω
άρθρου επιβαλλομένης κύρωσης στους ως άνω εκτελεστές. Προς
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της διαχειρίσεως της ως άνω
υπέρ κοινωφελούς σκοπού αφεθείσης περιουσίας από τους
διαχειριζομένους αυτήν εκτελεστές, ο διενεργών τον έλεγχο
Επιθεωρητής, σε περίπτωση εμμονής των στην άρνηση επιδείξεως
των υπ αυτών τηρουμένων στοιχείων, δύναται να προβεί νομίμως
σε κατάσχεση αυτών. Δια τον καταλογισμόν της εκ του μερικού
ελέγχου διαπιστωθείσης ζημίας των 22.829.825 δρχ. δεν αποτελεί
κώλυμα η μη ύπαρξη ολικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση βεβαίως
ότι ο εν λόγω καταλογισμός θα γίνει κατά τον υπό του άρθρου 32
του α.ν. προβλεπόμενο τρόπο. γ) Ο Υπουργός Οικονομικών ως
ασκών εποπτεία επί της υπό δικαστική μεσεγγύηση τεθείσας
κληρονομίας
διατεθείσας
υπέρ
κοινωφελών
σκοπών,
νομιμοποιείται να ζητήσει αντικατάσταση των ως άνω
μεσεγγυούχων με προφανές προς τούτο το έννομόν του συμφέρον.
δ) Προ της εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως περί του κύρους της
ως άνω διαθήκης δεν δύναται να εκδοθεί διάταγμα εγκριτικό
ιδρύματος, συσταθέντος δια διαθήκης, ανακληθείσας δια νεωτέρας.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Τροποποίηση-συμπλήρωση των Οργανισμών.
Κοινωφελή Ιδρύματα. «Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη». Τροποποίηση
του Οργανισμού του.
Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω διαφοροποίηση αντικειμενικής
αξίας. Ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι παραλείπεται η δημοπρασία και
γίνεται απευθείας ανάθεση.
Επωφελέστερη εκμετάλλευση του ακινήτου
(Ιφιγένειας
Συγγρού).Δέσμευση του Ι.Γ.Ε. για μίσθωση.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Φορολογία από οικοδομές και από
εκμίσθωση γαιών. Απαλλαγές.
η εποπτεία των κοινωφελών ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς
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43.

744/1997

44.

651/1997

45.
46.

317/1997
787/1997

47.
48.

682/1999
785/1999

49.

44/1999

50.

507/1999

51.

637/1999

52.

220/1999

53.
54.

401/2000
308/2000

55.
56.
57.

76/2000
159/2001
305/2001

διαχείρισης (άρθρα 95 και 96 αντίστοιχα του εν λόγω νόμου)
τελούν καταρχήν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών
ανεξαρτήτως της φύσεως των σκοπών που επιδιώκουν. Μόνο σε
περίπτωση που τα κοινωφελή ιδρύματα δεν συντηρούνται κυρίως
από τους πόρους της κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, αλλά
έχουν δικούς τους πόρους από τη λειτουργία τους ή επιχορηγούνται
εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή
οργανισμό, δύνανται να εξαιρεθούν, με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, από την
εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο όμως εν πάση
περιπτώσει παραμένουν οι αναφερόμενες στο τελευταίο εδάφιο της
παρ.3 αρμοδιότητες (διατήρηση ή επένδυση σε άλλα περιουσιακά
στοιχεία της καταληφθείσας περιουσίας κλπ). Εφόσον δε
συντρέχουν οι προαναφερθέντες όροι και εξαιρεθεί το κοινωφελές
ίδρυμα από την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, τότε μόνο
υπάγεται τούτο στην εποπτεία του αρμοδίου, ανάλογα με το σκοπό
του, Υπουργείου ή Νομάρχη.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Ορισμός δημοσίων υπαλλήλων ως μέλη στα
Διοικητικά Συμβούλια. Ασυμβίβαστο.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Έλεγχος απολογισμών Ιδρύματος. Εφαρμογή
των διατάξεων του ΑΝ 2039/1939.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Λήψη αποφάσεων Δ.Σ. Συνέπειες.
Απαλλαγή φόρου τόσο οι δωρεές όσο και οι δικαιούχοι από φόρο
εισοδήματος.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Απαλλαγή από την εισφορά του ν.128/1975.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Διάθεση περιουσίας από ένα κοινωφελές
ίδρυμα σε άλλο δι΄ αμετακλήτου αποφάσεως. Αυτοδίκαια
μεταβίβαση της. Έκδοση δικαστικής αποφάσεως κατ άρθρο 825
Κ.Πολ.Δικ. Διάλυση κοινωφελούς ιδρύματος.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Μέλη Δ.Σ. μετέχοντα ως εκ της ιδιότητός των
ως Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Διαδοχή σε περίπτωση
συνενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων κατ εφαρμογή του ν.2539/97.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Ανάκληση ιδρυτικής πράξεως. Διάλυση
κοινωφελούς ιδρύματος λόγω εκπληρώσεως του σκοπού του.
Μεταβίβαση από τον ιδρυτή αφιερωθείσας στο ίδρυμα περιουσίας.
Κοινωφελή
Ιδρύματα.
Συμμετοχή
σε
Α.Ε.
Απόφαση
κεφαλαιοποιήσεως κερδών. Προϋποθέσεις. Συμμετοχή Υπουργού
Οικονομικών στη Διοίκηση Κοινωφελούς Ιδρύματος.
Αμοιβή υπαλλήλου όταν η εργασία του παρέχεται για το ΚΑΔ ενώ
εργάζεται στον φορέα διαχείρισης (ΟΤΑ).
Κοινωφελή Ιδρύματα. Σύσταση. Έγκριση σχεδίου Π.Δ/τος.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Ανάκληση ιδρυτικής πράξεως. Διάλυση
κοινωφελούς ιδρύματος λόγω εκπληρώσεως του σκοπού του.
Μεταβίβαση - διεκδίκηση από τον ιδρυτή της αφιερωθείσας στο
ίδρυμα περιουσίας.
Καταλογισμός. Κακή διαχείριση από το Δήμο.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Εποπτεία. Εξαίρεση.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Παραρτήματα. Αρμοδιότητες του Υπουργού
Οικονομικών.
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58.

639/2001

59.

426/2002

60.

76/2004

61.
62.
63.

229/2005
458/2005
128/2005

64.

250/2005

65.
66.
67.

616/2005
223/2005
373/2007

68.

86/2007

69.

408/2007

70.

549/2008

71.

436/2008

72.
73.

29/2010
336/2011

74.

557/2011

75.

77/2011

76.

547/2012

77.

379/2012

78.
79.

287/2012
334/2012

80.

433/2013

Αρμοδιότητα Γ.Γ.Π ή ΥΠ.ΥΓ.&ΠΡ. για έγκριση για αναγνωρισμένα
Φιλανθρωπικά Σωματεία.
Μετάβαση περιουσιακών στοιχείων στο Π.Ε.Σ.Υ. . Ποιες διαδικασίες,
ποιοι οι υπεύθυνοι και οι αρμοδιότητες τους.
Κυριότητα των καταλειπόμενων περιουσιών. Φορολογία (ποιος
,απαλλαγές, διακρίσεις)
Διαθήκη αλλοδαπού. Κοινωφελής περιουσία. Εκτελεστής. Εποπτεία.
Κοινωφελή Ιδρύματα. Απαλλαγή της εισφοράς του Ν 128/1975.
Αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γενικών
Γραμματέων Περιφέρειας σε θέματα εθνικών κληροδοτημάτων.
Τα εκκλησιαστικά ιδρύματα που συστήνονται από τις Ιερές
Μητροπόλεις υπάγονται ή όχι στην εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Εάν το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο είναι κληροδότημα.
Ερωτήματα για ίδρυμα << Λίλιαν Βουδούρη>>
Κοινωφελής περιουσία – Άμεση διαχείριση – Μεταβίβαση –
Προϋποθέσεις.
Κοινωφελείς περιουσίες υπέρ νοσοκομείων εάν είναι ΚΑΔ ή
χρειάζεται απόφαση εφετείου.
Διαθήκη Θεόδωρου Μαρμαροκόπου. Παραίτηση των κληρονόμων.
Ποιος θα διαχειριστή τη διαθήκη και πως θα μοιραστούν τα
οικονομικά μετά την πώληση των ακινήτων.
Κοινωφελής περιουσία – Ίδρυμα – Απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου
κεφαλαίου – Μη εξαγορά – Ζημία – Καταλογισμός.
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας με το σύστημα αντιπαροχής. Ποιος
εγκρίνει, Υπουργείο Οικονομικών ή Γενικός Γραμματέας.
Απευθείας εκμίσθωση ακινήτων. Αποσαφήνιση εξαιρετικών λόγων.
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Δυνατότητα χορήγησης
δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημόσιους
Οργανισμούς, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Φιλανθρωπικά κ.ά. κοινωφελή
ιδρύματα, μετά την έκδοση του Ν. 3965/2011.
Σύσταση υποτελούς ή αυτοτελούς ιδρύματος. Μεταβίβαση
ακινήτου με ποιο τρόπο.
Αμοιβή Εταιρείας Αξιοποιήσεως & Διαχειρίσεως της περιουσίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών βαρύνει τα ΚΑΔ. Αν το ποσοστό αμοιβής
μπορεί να αυξάνεται.
Κοινωφελή ιδρύματα – Ζητήματα υποκατάστασης μελών της
διοίκησης κοινωφελών ιδρυμάτων, συνεπεία της κατάργησης
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, κατ’
εφαρμογή του Ν. 3852/2010.
Εάν οι διαθήκες των ΑΛΗΜΙΣΗ ΑΡΕΤΗ & ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
αποτελούν ΚΑΔ ή ενσωματώνονται στον Ιερό ναό που ήδη
εξυπηρετεί το σκοπό.
Αντικατάσταση μελών ΔΣ λόγω συνταξιοδότησης.
Διαχειριστής της κληρονομιάς Μιχαήλ Νομικός εάν είναι ο εκάστοτε
διευθυντής σχολείου ή η σχολική εφορεία.
Κοινωφελή περιουσία υπέρ σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται ακίνητο ποιος
διαχειρίζεται την ακίνητη περιούσια ΟΤΑ ή Σχολική επιτροπή
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Παραγραφή τόκων και ομολόγων της κληρονομιάς Κ. Φιλικού.
Απόδοση τους από το Ελληνικό Δημόσιο στην κληρονομιά.
Εάν η καταληφθείσα περιούσια του Α. Συγγρού στο «Αμαλιείο
Οικοτροφείο Θηλέων» θεωρείται ΚΑΔ ή ενσωματώνεται στην
περιουσία του σωματείου.
Αναπροσαρμογή μισθώματος στην επιτροπή Διακανονισμού των
εμπορικών μισθώσεων.
Περιουσίες που θεωρούνται σχολάζουσες εάν μπορούν να
παρέλθουν στο Δημόσιο επειδή εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις
για τον φερόμενο κληρονόμο.
Εκπλήρωση του σκοπού αναδρομικά από την ημερομηνία
δημοσίευση της διαθήκης.
Συμβάσεις εργασίας του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού. Ευθύνη
για τα ασφαλιστικά και τις καταβολές των μισθών. Αρμοδιότητα
για τη διαχείριση του Ιδρύματος.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: www.nsk.gr
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