
                  

                                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΣ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

2.  ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΕΡ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Ανακοινώνεται  ότι  με  το  Ν.4182/2013  «Κώδικας  κοινωφελών  περιουσιών,  
σχολαζουσών  κληρονομιών  και  λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ  185/Α΄/10-09-2013),  
θεσμοθετήθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών 
που υπάγονταν στον Α.Ν.2039/1939 (ΦΕΚ 455/ Α΄).  Με τη διάταξη της παρ. 8, του άρθρου 
82, του ως άνω νόμου (και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του,  
καταργείται μεταξύ άλλων ο Α.Ν.2039/1939. Ως εκ τούτου για την διοίκηση, διαχείριση και 
εποπτεία  των  Ιδρυμάτων,  Κληροδοτημάτων  και  Κεφαλαίων  Αυτοτελούς  διαχείρισης, 
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του Ν.4182/2013.  Η ισχύς του νέου νόμου,  σύμφωνα με το 
άρθρο 102, άρχεται 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 11.11.2013.

         Τονίζεται ιδιαίτερα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15, σύμφωνα με την οποία: “Το 
αρμόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υποχρεωμένο εντός τριών (3) μηνών από την  
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα,  να αναγγείλει  την ύπαρξη των περιουσιών στις  
υπηρεσίες  που τηρούν τους φακέλους και  το  Μητρώο και  να προσκομίσει  εντός έξι  (6)  
μηνών από την αναγγελία όλα τα απαιτούμενα για την κατάρτιση των φακέλων στοιχεία.  
Εάν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών  που  τάσσεται  για  την  αναγγελία  
επιβάλλονται στους υπεύθυνους οι κυρώσεις της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου  
71. Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας έξι (6) μηνών πουν τάσσεται για την προσκόμιση των  
στοιχείων αυτά δεν έχουν προσκομιστεί επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις  
της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71 και η περιουσία, μαζί με την αντίστοιχη  
διοίκηση,  θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα,  εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση  
του φακέλου κατά την παράγραφο 4. Για την τύχη τους δε αποφασίζει, μετά από αίτηση του  
Δημοσίου  ή  καθενός  που  έχει  έννομο  συμφέρον,  το  κατά  το  άρθρο  10  του  παρόντος  
δικαστήριο.”
      Κατόπιν  των  ανωτέρω  όλοι  όσοι  διαχειρίζεστε  κοινωφελείς  περιουσίες 
(κληροδοτήματα) υποχρεούστε: 

Α. όπως εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του κώδικα, ήτοι μέχρι 11-2-2014 , να 
αναγγείλετε στην  Υπηρεσία μας ( ή στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία όπου τηρείται ο 
σχετικός  φάκελος  της  κοινωφελούς  περιουσίας  –  κληροδοτήματος)  την  ύπαρξη  των 
περιουσιών τις οποίες διαχειρίζεστε. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και να αναφέρει 
αναλυτικά στοιχεία: 
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 της  κινητής  (π.χ.  καταθέσεις  προθεσμίας  ή  ταμιευτηρίου,  ομόλογα  ή  έντοκα 
γραμμάτια ή άλλο τίτλο δανεισμού Δημοσίου, μετοχές, ομολογιακά δάνεια, πολύτιμα 
μέταλλα,  τιμαλφή  ή  άλλο  φυλασσόμενα  σε  θυρίδες  πιστωτικών  ιδρυμάτων 
εσωτερικού ή εξωτερικού, χρεόγραφα ή άλλο) και 

 ακίνητης  περιουσίας (π.χ.  αναλυτική  περιγραφή  ακινήτων,  πράξη  αποδοχής 
κληρονομίας,  αριθμός  δήλωσης  σε  κτηματολόγια,  αξία  ακινήτου  ή  άλλο)  που 
διαχειρίζεστε.

Β. όπως εντός έξι μηνών από την ως άνω αναγγελία  προσκομίσετε στην αρμόδια αρχή 
αντίγραφα των απαιτούμενων για την κατάρτιση των σχετικών φακέλων στοιχείων, τα 
οποία θα διευκρινισθούν με νεότερη ανακοίνωση.   

Επισημαίνεται  ότι  υποχρεούστε  να  αναγγείλετε  το  σύνολο  των  κοινωφελών 
περιουσιών  (κληροδοτημάτων)  που  διαχειρίζεστε  και  υπάγονται  στις  διατάξεις 
του Ν. 4182/2013, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ή πραγματικής κατάστασης 
στην οποία βρίσκονται. 
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