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Θέμα :  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρριιθθμμ..  11//2299--99--22002211  ααππόόφφαασσηηςς,,  ττοουυ  ααρριιθθμμ..  555588//22002211  ππρραακκττιικκοούύ          

σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΔΔιιοοιικκοούύσσααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  μμεε  

ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ««ΊΊδδρρυυμμαα  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωααννννίίδδοουυ  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»,,  μμεε  έέδδρραα  ττηη  

ΘΘεεσσ//ννίίκκηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττοουυ  υυπποοββλληηθθέέννττοοςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22002222 
 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234  Α΄), «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
92 Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α’) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 
Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» και την αρ. 5946/62/23-2-2011 (ΦΕΚ 489 Β΄) απόφαση Γενικής 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί 
Σύστασης Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων ως οργανικής μονάδας της 
Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας. 
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 
Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, ο κ. Μιχελάκης Βασίλειος του 
Πολυκάρπου.  

8. Το αρ. πρωτ. 3554/4-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας, λόγω αρμοδιότητας, ο φάκελος του ιδρύματος.  

9. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1040933 ΕΞ 2014/ 06-03-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του 
Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 
4182/2013». 

11. Τις διατάξεις του Β.Δ. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552 Α’ 1939), «Περί του τρόπου 
καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών 
των υπό του Α.Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄ 2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13. Το αρ. Δ.Κ.Π.Β0003380 ΕΞ2016/24-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών 
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περί εφαρμογής των διατάξεων των 
άρθρων 65 και 66 του Ν. 4182/2013. 

14. Την από 04-09-1903 μυστική, ιδιόγραφη διαθήκη του Δημητρίου Δ. Ιωαννίδη, 
Σιατιστέως, η οποία  δημοσιεύθηκε κατά την από 24-10-1906 συνεδρίαση της 
Δημογεροντίας Θεσ/νίκης. 

15. Τις διατάξεις του από 14-05-1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 370 Α’ 1994), περί έγκρισης 
τροποποίησης, συμπλήρωσης και κωδικοποίησης των διατάξεων του 
Οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως», που εγκρίθηκε με το 
από 21-12-1943 Κ.Δ. (ΦΕΚ 51 Α΄ 1944), και της αρ. 9302/1997 απόφασης του 
Εφετείου Αθηνών, με την οποία βεβαιώθηκε ότι η θέληση του διαθέτη 
ικανοποιείται πληρέστερα με τη διάθεση ποσοστού 2% των καθαρών ετήσιων 
εισοδημάτων της περιουσίας του ιδρύματος στο 40ο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσ/νίκης με ταυτόχρονη μείωση κατά 1% των κονδυλίων που διατίθενται α) 
στο Γηροκομείο Σιάτιστας και β) στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών στην 
πόλη της Σιάτιστας.  

1166..  ΤΤοο  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  111122//2299..99..22002211  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  
δδιιααββιιββάάσσθθηηκκαανν,,  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς,,  τταα  εεξξήήςς::  

• ο πίνακας προϋπολογισμού έτους 2022 του Ιδρύματος, ισοσκελισμένος 
κατά τα έσοδα και έξοδα, 

• η εισηγητική έκθεση επί των εγγεγραμμένων κονδυλίων αυτού,  

• φ/φα κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνικής 
και EUROBANK) του ιδρύματος 

•  η αρ. 555/2020/θέμα 2ο  πράξη της Δ.Ε. του ιδρύματος, η οποία διοικεί 
και διαχειρίζεται την περιουσία του, με την οποία καταρτίζεται-εγκρίνεται 
ο προϋπολογισμός έτους 2022, ως εξής: 
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ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002222  ((όόππωωςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  

χχρρήήσσηηςς::  
224488..999900,,7788€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  112255..443333,,9944€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  337744..442244,,7722€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  115500..667788,,5522€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::    222233..774466,,2200€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  337744..442244,,7722€€  
17. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του Ιδρύματος. 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την έγκριση της αριθμ. 1/29-9-2021 απόφασης, του αριθμ. 558/2021 πρακτικού     
συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως», περί κατάρτισης-έγκρισης 
προϋπολογισμού έτους 2022, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις, προϋποθέσεις 
και παρατηρήσεις επί των κονδυλίων αυτού, ως εξής: 

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002211  ((όόππωωςς  εεγγκκρρίίννεεττααιι))  

ΚΚΩΩΔΔ..  
ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  ΠΠοοσσόό  ((€€))  ΚΚΩΩΔΔ..  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΠΠοοσσόό  ((€€))  

11  ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  μμιισσθθώώμμαατταα  8866..118800,,0000  11  ΕΕΝΝ..ΦΦ..ΙΙ..ΑΑ..  2211..550000,,0000  

11..11  ΔΔέέκκαα  ((1100))  
δδιιααμμεερριισσμμάάττ

ωωνν  εεππίί  ττηηςς  
οοδδοούύ  
ΔΔεεσσππεερρααίί  2233  

4444..330000,,00
00  
  
  

22  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  1188..000000,,0000  

11..22  ΔΔύύοο  ((22))  
δδιιααμμεερριισσμμάάττ

ωωνν  εεππίί  ττηηςς  
οοδδοούύ  
ΔΔιιααλλλλέέττηη  88  

77..668800,,0000  33  ΚΚοοιιννόόχχρρηησστταα  αακκιιννήήττωωνν  
ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  

770000,,0000  

11..33  ΟΟκκττώώ  ((88))  
δδιιααμμεερριισσμμάάττ

ωωνν,,  δδύύοο  ((22))  
κκαατταασσττηημμάάττωω

νν,,  εεννόόςς  ((11))  
υυπποογγεείίοουυ  κκααιι  
4400%%  εεννόόςς  
ππααττααρριιοούύ  εεππίί  
ττηηςς  οοδδοούύ  
ΠΠ..ΠΠααππααγγεεωωρρ

γγίίοουυ  44    

3344..220000,,00
00  

44  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  αακκιιννήήττωωνν  
ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  

5500..000000,,0000  

22  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..    3399..115533,,9944  55  ΔΔηημμοοσσιιεεύύσσεειιςς--
κκοοιιννοοπποοιιήήσσεειιςς  

880000,,0000  

22..11  ΚΚααθθυυσσττεερροούύμμ

εενναα  εεννοοίίκκιιαα  
99..000088,,0000  66  ΟΟΤΤΕΕ--ΕΕΛΛΤΤΑΑ--CCOOUURRIIEERR  775500,,0000  

22..22  ΑΑννααδδρροομμιικκέέςς  
εειισσππρράάξξεειιςς  

775500,,0000  77  ΔΔΕΕΗΗ--ΑΑΕΕΡΡΙΙΟΟ  775500,,0000  

22..33  ΑΑννεείίσσππρραακκττεεςς  
ααππααιιττήήσσεειιςς  

2299..339955,,99
44  

88  ΕΕΥΥΑΑΘΘ  550000,,0000  

33  ΤΤόόκκοοιι  κκααττααθθέέσσεεωωνν  110000,,0000  99  ΚΚααθθααρριιόόττηητταα  γγρρααφφεείίοουυ  
ιιδδρρύύμμααττοοςς  

550000,,0000  
  

1100  ΕΕππίίππλλωωσσηη  γγρρααφφεείίοουυ  
ιιδδρρύύμμααττοοςς  

66..000000,,0000  

1111  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  ––οορργγάάννωωσσηη  22..000000,,0000  
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γγρρααφφεείίοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  

1122  ΑΑμμοοιιββήή  ββοοηηθθοούύ  
ΓΓρρααμμμμααττέέαα  --  ΤΤααμμίίαα  

66..000000,,0000  

1122..11  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκέέςς  εειισσφφοορρέέςς  
ααμμοοιιββήήςς  ββοοηηθθοούύ  

33..550000,,0000  

1133  ΔΔιικκαασσττιικκάά  έέξξοοδδαα--
εεξξωωδδιικκαασσττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  

11..000000,,0000  

1144  ΑΑμμοοιιββήή  δδιικκηηγγόόρρωωνν--
μμηηχχααννιικκώώνν  --λλοογγιισσττώώνν  --  
μμεεσσιιττώώνν  --
δδιικκ..εεππιιμμεελληηττώώνν  

1155..000000,,0000  

1155  ΠΠρροομμήήθθεειιαα  γγρρααφφιικκήήςς  
ύύλληηςς  

11..000000,,0000  

1166  ΜΜννηημμόόσσυυννοο  εευυεερργγέέττηη  550000,,0000  

1177  ΤΤεελλεεττέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  22..000000,,0000  

1188  ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  
πποοσσοοσσττοούύ  55‰‰  ΠΠΟΟΕΕ  
22001133  έέωωςς  κκααιι  22002211  

22..773300,,3333  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22001133  330033,,0000  

22001144  222288,,0000  

22001155  119944,,0000  

22001166  331133,,4433  

22001177  301,34 

22001188  315,69 

22001199  325,64 

22002200  416,50 

  22002211  332,73   

1199  ΑΑππρρόόββλλεεππτταα  
 

22..000000,,0000  

2200  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηη  σσκκοοππώώνν  
δδιιααθθήήκκηηςς  

1155..444488,,1199  

2200..11  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  
οοιικκοοννοομμιικκάά  
ααδδυυννάάττωωνν  
((1155%%))  
(4.182,11 
+ 
2.230,70) 
+ 1.988,76 
(για την 

προκήρυξη 
2021 που δεν 
ολοκληρώθη
κε μέσα στο 

2021) 

88..440011,,5577  
 
 

2200..22  ΟΟιικκοοννοομμιικκ

ήή  
εεννίίσσχχυυσσηη  
σσεε  
ννιιόόππααννττρραα  
ζζεευυγγάάρριιαα  
((1100%%))  
(2.788,07+
1.228,80) 
+ 9.281,65 
(για την 

1133..229988,,5522  
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προκήρυξη 
2021 που δεν  
μέσα στο 
2021) 

2200..33  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  
δδιιαακκρριιθθέέννττ

ωωνν  
φφοοιιττηηττώώνν  
((1100%%))  

22..778888,,0077  

2200..44  ΓΓηηρροοκκοομμεείί

οο  
ΣΣιιάάττιισσττααςς  
((1144%%))  
  

00,,0000  

2200..44..11  ΜΜηη  
κκααττααββλληηθθέέ

νντταα  
ππααρρεελλθθόόννττ

ωωνν  εεττώώνν    
2277..447788,,5533  

 

2200..55  ΧΧααρρίίσσεειιοο  
ΓΓηηρροοκκοομμεείί

οο  
ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς  
((22%%))  

555577,,6611  

2200..66  ΠΠααππάάφφεειιοο  
ΚΚέέννττρροο  
ΠΠααιιδδ..  
ΜΜέέρριιμμννααςς  
ΟΟ  
ΜΜεελλιιττεεύύςς  
((22%%))  

555577,,6611  

2200..77  ΘΘεεααγγέέννεειιοο  
ΝΝοοσσοοκκοομμεείί

οο  
ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς  
((22%%))  

555577,,6611  

2200..88  ΈΈρργγαα  σσττηη  
ΣΣιιάάττιισστταα  
((4433%%))  

00,,0000  

2200..88..11  ΜΜηη  
κκααττααββλληηθθέέ

νντταα  
ππααρρεελλθθόόννττ

ωωνν  εεττώώνν  
115533..889977,,99
00  
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2200..99  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  
4400οουυ  ΔΔηημμ..  
ΣΣχχοολλεείίοουυ  
ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς  
((ππρρ..  
ΙΙωωααννννίίδδεειιοο

ςς  ΑΑσσττιικκήή  
ΣΣχχοολλήή))  
((22%%))  

555577,,6611  

  ΣΣύύννοολλοο  εεσσόόδδωωνν  112255..443333,,9944    ΣΣύύννοολλοο  εεξξόόδδωωνν  116611..994488,,9933

44  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς  έέωωςς  1177--99--22002200  

224488..999900,,7788  2222  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό    221122..447755,,7799  

  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  
337744..442244,,7722    ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  
337744..442244,,7722

 

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002211  ((όόππωωςς  εεγγκκρρίίννεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  

χχρρήήσσηηςς::  
224488..999900,,7788€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  112255..443333,,9944€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  337744..442244,,7722€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  115500..667788,,5522€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  222233..774466,,2200€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  337744..442244,,7722€€  
 
Ειδικότερα: 

1. Οι κωδ. εσόδων και εξόδων κατά περίπτωση μετονομάζονται και κωδικοποιούνται 
ως ανωτέρω. 

2. Σε σχέση με τον κωδ. εσόδων με Κ.Α.3 και την ονομασία «Τόκοι καταθέσεων» 
επισημαίνεται εκ νέου  προς το Ίδρυμα ότι πρέπει να προβεί άμεσα στην ενοποίηση 
όλων των καταθετικών λογαριασμών που διαθέτει σ’ ένα λογαριασμό της Εθνικής 
Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 του Οργανισμού του Ιδρύματος, διαφορετικά 
να προβεί σε τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος, ως προς το άρθρο 
αυτό. 

3. Η πίστωση του κωδ. εξόδων με Κ.Α. 4 και την ονομασία «Συντήρηση ακινήτων 
Ιδρύματος» θα διατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 45 (έργα) και 48 (προμήθειες-
υπηρεσίες)  Ν. 4182/2013, αναλόγως της φύσης των εκτελούμενων κάθε φορά 
εργασιών. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου θα διατεθούν οι 
πιστώσεις των κωδ. εξόδων με Κ.Α. 5,9,10,11,13,14,15,16 και 17.     

4. Η πίστωση των κωδ. εξόδων με Κ.Α. 12 και 12.1 με την ονομασία «Αμοιβή βοηθού 
Γραμματέα – Ταμία» και «Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβής βοηθού», αντίστοιχα θα 
διατεθούν βάσει των ισχυουσών κατώτατων ορίων των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και του άρθρου 8 του Οργανισμού του 
Ιδρύματος (ΦΕΚ 370/τ.Α΄/19-05-1994), η δε σχετική απόφαση πρέπει να υποβληθεί 
προς  έγκριση στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο αυτό.   

55..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  1188  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  πποοσσοοσσττοούύ  
55‰‰  ΠΠΟΟΕΕ  22001133  έέωωςς  κκααιι  22002200»»,,  ααφφοορράά  εεππιιββοολλήή  εεττήήσσιιααςς  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  55‰‰  εεππίί  ττωωνν  
εεσσόόδδωωνν  ααπποολλοογγιισσμμώώνν  χχρρήήσσεεωωνν  ππααρρεελλθθόόννττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεττώώνν  ((ΠΠΟΟΕΕ))  22001133,,  22001144,,  
22001155,,  22001166,,  22001177,,  22001188,,  22001199,,  22002200  κκααιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  χχρρήήσσηηςς  22002211  ττοουυ  
ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  έέχχεειι  ααπποοδδοοθθεείί  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  δδεεσσμμεεύύεειι  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  
υυπποολλοοίίπποουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6655  
ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133  κκααιι  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ααρρ..  ΔΔ..ΚΚ..ΠΠ..ΒΒ00000033338800  
ΕΕΞΞ22001166//2244--22--22001166  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλώώνν  ΠΠεερριιοουυσσιιώώνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
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ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  ππεερρίί  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  6655  κκααιι  6666  ττοουυ  ΝΝ..  
44118822//22001133..    

66..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττωωνν  κκωωδδ..εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  2200..11..,,  2200..22  κκααιι  2200..33  κκααιι  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  
««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  οοιικκοοννοομμιικκάά  ααδδύύννααττωωνν  1155%%»»,,  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  σσεε  ννιιόόππααννττρραα  
ζζεευυγγάάρριιαα  1100%%»»  κκααιι  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  δδιιαακκρριιθθέέννττωωνν  φφοοιιττηηττώώνν  1100%%»»  ααννττίίσσττοοιιχχαα  θθαα  δδιιααττεεθθεείί  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάρρθθρραα  1122--1155  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο  
άάρρθθρροο  5566  ΝΝ..  44118822//22001133,,  ττοο  ΚΚ..ΔΔ..  1188//11994411  ((ΦΦΕΕΚΚ  228866//ττ..ΑΑ΄́//2233--88--11994411΄́)),,  ""ΠΠεερρίί  ττοουυ  
ττρρόόπποουυ  ααπποοννοομμήήςς  υυπποοττρροοφφιιώώνν  εεκκ  κκλληηρροοννοομμιικκώώνν,,  κκλληηρροοδδοοσσιιώώνν  κκααιι  δδωωρρεεώώνν  
κκααττααλλεειιπποομμέέννωωνν  εειιςς  άάλλλλαα  ππρρόόσσωωππαα  ννοομμιικκάά  ήή  φφυυσσιικκάά  ππλληηνν  ττοουυ  κκρράάττοοςς"",,  ττηηνν  
ααρρ..11110011553322//77330088//ΒΒ00001111//2200--1122--22000022  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥπποοττρροοφφιιώώνν,,  ππεερρίί  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  ααννωωττάάττωωνν  οορρίίωωνν  ττωωνν  υυπποοττρροοφφιιώώνν,,  ττοο  
ααρρ..  11003355118844//115533//2244--33--0066  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  ππεερρίί  ττεελλώώνν  
χχααρρττοοσσήήμμοουυ  σσεε  εεννττάάλλμμαατταα  ππλληηρρωωμμήήςς  ββρρααββεείίωωνν  κκααιι  υυπποοττρροοφφιιώώνν  πποουυ  χχοορρηηγγοούύννττααιι  
ααππόό  ιιδδρρύύμμαατταα  --  κκλληηρροοδδοοττήήμμαατταα,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσααςς  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  
μμεε  ττοο  ααρρ..  11334455//0088--0011--22001166  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς,,  κκααιι  ττοο  ααρρ..  ΔΔ2233//οοιικκ..  3366119977//22339944//1100--88--22001155  
έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥππ..  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  
ππεερρίί  έέγγκκρριισσηηςς  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  κκααιι  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ––  κκλληηρροοδδοοττηημμάάττωωνν  
χχοορρήήγγηησσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν,,  ββοοηηθθηημμάάττωωνν  κκ..λλ..ππ..,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσααςς  
κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  μμεε  ττοο  ααρρ..  88444433//2266--0011--22001166  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς..  
ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  γγιιαα  ττοουυςς  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  2200..11  κκααιι  2200..22..  εεγγγγρράάφφεεττααιι  σσεε  σσύύννοολλοο  

ττοο  ππρροοςς  ααππόόδδοοσσηη  πποοσσόό,,  ((ααππόό  τταα  εεττήήσσιιαα  έέσσοοδδαα  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  ππααρρεελλθθόόνντταα  έέττηη,,  

πποουυ  δδεενν  κκααττέέσσττηη  δδυυννααττόό  νναα  ααπποοδδοοθθοούύνν  κκααιι  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  

κκοοννδδύύλλιι  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  εεππόόμμεεννοουυ  έέττοουυςς)),,  εεννώώ  ππρροοσσττέέθθηηκκαανν  μμεε  ττηηνν  

ππααρροούύσσαα  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  τταα  πποοσσάά  ττωωνν  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  ττοουυ  22002211  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  δδεενν  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  μμέέσσαα  σσττοο  έέττοοςς,,  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ  

κκεεφφααλλααίίοουυ..  ΕΕππιιππλλέέοονν  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  
άάρρθθρροουυ  5566,,  οοιι  υυπποοττρροοφφίίεεςς  πποουυ  χχοορρηηγγοούύννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  
σσκκοοπποούύ  ττηηςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5500,,  κκααττααλλεειιππόόμμεεννηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς,,  
εεκκππίίππττοουυνν  ωωςς  δδααππάάννηη,,  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  2222  ττοουυ  ΝΝ..  44117722//22001144,,  ααππόό  τταα  φφοορροολλοογγηηττέέαα  
έέσσοοδδαα  ττοουυ  υυππόόχχρρεεοουυ..  

77..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττωωνν  κκωωδδ..εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  2200..55,,  2200..66,,  2200..77  κκααιι  2200..99  κκααιι  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  
««ΧΧααρρίίσσεειιοο  ΓΓηηρροοκκοομμεείίοο  ΘΘεεσσ//ννιικκηηςς  22%%»»,,  ««ΠΠααππάάφφεειιοο  ΚΚέέννττρροο  ΠΠααιιδδ..  ΜΜέέρριιμμννααςς  οο  
ΜΜεελλιιττεεύύςς  22%%»»,,  ««ΘΘεεααγγέέννεειιοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΘΘεεσσ//ννιικκηηςς  22%%»»  κκααιι  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  4400οουυ  ΔΔηημμ..  
ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΘΘεεσσ//ννιικκηηςς  ((ππρρ..  ΙΙωωααννννίίδδεειιοοςς  ΑΑσσττιικκήή  ΣΣχχοολλήή  22%%))  ααννττίίσσττοοιιχχαα  θθαα  δδιιααττεεθθεείί  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  1166  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς..  

88..  ΔΔεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  ττοο  ΓΓηηρροοκκοομμεείίοο  ΣΣιιάάττιισσττααςς  δδεενν  λλεειιττοουυρργγεείί  ππλλέέοονν  ωωςς  ττέέττοοιιοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  
νναα  εεξξεεττάάσσεεττεε  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ββοούύλληησσηηςς  ττοουυ  δδιιααθθέέττηη  μμεε  ττηηνν  
ππρροοσσφφυυγγήή  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκαασσττήήρριιοο  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//1133  
κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ααννάάλλοογγηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς..  

9. Καθόσον έχει εκδοθεί η αριθμ. 9302/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών θα 
πρέπει να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθεί ο 
Οργανισμός του Ιδρύματός σας. (Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει αφού εκδοθεί 
απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με τα ανωτέρω – υπ΄αρ. 8 σχετ.) ώστε να υπάρξει 
μία τροποποίηση του Οργανισμού.   

10. Τέλος επισημαίνεται προς το Ίδρυμα ότι πρέπει να προβεί σε όλες εκείνες τις 
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθεί και να αποκτήσει έσοδα το ακίνητο επί 
της οδού Βασ. Όλγας 110 στη Θεσ/νικη.     
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ΓΓεεννιικκόόττεερραα::  

  

11..  ΗΗ  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  θθαα  γγίίννεειι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσυυσσττααττιικκήήςς  
ππρράάξξηηςς,,  ττοουυ  ααππόό  2211--1122--11994433  ΚΚ..ΔΔ..,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ααππόό  1144--0055--
11999944  ΠΠ..ΔΔ..,,  ττηηςς  ααρρ..  99330022//11999977  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  
άάρρθθρρωωνν  5599  κκααιι  6600  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  
σσυυννααφφώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν..  ΟΟιι    δδααππάάννεεςς  θθαα  κκααλλύύππττοουυνν  ππρρααγγμμααττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  
κκααιι  θθαα  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  ήήττοοιι  ππααρραασσττααττιικκάά  κκααιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  
οορργγάάννοουυ  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς..    

22..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5599  ππααρρ..33  κκααιι  44  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ννόόμμοουυ  ««οο  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  ττρρεειιςς  ((33))  μμήήννεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς,,  οο  δδεε  ααπποολλοογγιισσμμόόςς  μμααζζίί  μμεε  ττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  μμέέσσαα  σσεε  

ττέέσσσσεερριιςς  ((44))  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ……..…………..44..  ΟΟιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοοίί  κκααιι  ααπποολλοογγιισσμμοοίί  

εεγγκκρρίίννοοννττααιι  μμεε  ππρράάξξηη  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς..  ΜΜεε  ττηηνν  ππρράάξξηη  έέγγκκρριισσηηςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  πποοσσώώνν  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττοονν  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ήή  ηη  εεγγγγρρααφφήή  ννέέωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ννοο--

μμιιμμόόττηηττααςς  ήή  σσυυμμφφωωννίίααςς  μμεε  ττοουυςς  οορριισσμμοούύςς  ήή  ττοο  σσκκοοππόό  ττηηςς  σσυυσσττααττιικκήήςς  ππρράάξξηηςς  

ήή  αανν  οοιι  δδααππάάννεεςς  κκρρίίννοοννττααιι  υυππεερρββοολλιικκέέςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  εεππιιδδιιωωκκόόμμεεννοο  σσκκοοππόό  

κκααιι  τταα  δδιιααττιιθθέέμμεενναα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ  πποοσσάά,,  οοππόόττεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  

ππεερριικκόόππττοοννττααιι  σσττοο  εεύύλλοογγοο  μμέέττρροο..  ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη,,  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  

εεξξόόδδωωνν  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  εεννεερργγεείίττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  πποουυ  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ττοο  

ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  έέττοοςς..  ΑΑνν  οο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  δδεενν  εεγγκκρριιθθεείί  εεννττόόςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  μμηηννώώνν  

ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυ  κκααιι  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

εεννεερργγηηθθεείί  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  εεδδάάφφιιοο,,  ττεεκκμμααίίρρεεττααιι  ηη  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ννέέοουυ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή»»..    
33..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6600  ππααρρ..  22  κκααιι  33  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ::  ««22..  ΔΔεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  δδααππάάννηη  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν,,  χχωωρρίίςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ααννααγγρρααφφήή  

σσττοονν  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  εεκκττόόςς  αανν  ααφφοορράά  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  χχρρεεώώνν  

ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο..  33..  ΚΚάάθθεε  δδααππάάννηη,,  πποουυ  εεννεερργγεείίττααιι  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  

ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚώώδδιικκαα  κκααιι  ττωωνν  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  κκααττ’’  

εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσήή  ττοουυ  ήή  ττηηςς  σσυυσσττααττιικκήήςς  ππρράάξξηηςς  ήή  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ήή  χχωωρρίίςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  

ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ήή  μμεε  υυππέέρρββαασσηη  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσεε  ααυυττόόνν,,  

ββααρρύύννεειι  ααλλλληηλλεεγγγγύύωωςς  κκααιι  εειιςς  οολλόόκκλληηρροονν  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττέέςς  ήή  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  πποουυ  

έέδδωωσσαανν  εεννττοολλήή  γγιιαα  ττηη  δδααππάάννηη  κκααιι  κκααττααλλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ππρράάξξηη  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  

ααρρχχήήςς,,  μμεεττάά  ααππόό  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττήή  ήή  εελλεεγγκκττιικκόό  γγρρααφφεείίοο  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  2211  κκααιι  γγννώώμμηη  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  ΟΟ  κκααττααλλοογγιισσμμόόςς  μμπποορρεείί  νναα  

εεππεεκκττεείίννεεττααιι  κκααιι  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ––  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  εεφφόόσσοονν  

ααυυττοοίί  εείίννααιι  υυππααίίττιιοοιι  ήή  σσυυννέέρργγηησσαανν  σσττηη  μμηη  ννόόμμιιμμηη  δδααππάάννηη..  ΚΚααττάά  τταα  λλοοιιππάά  

εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  ααννααλλόόγγωωςς  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  44  κκααιι  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  

3311»»..  

44..  ΗΗ  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  δδηηλλώώσσεεωωνν  κκααιι  κκααττααββοολλήήςς  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  εεγγκκααίίρρωωςς  κκααιι  μμέέσσαα  
σσττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή  εεππιιββοολλήήςς  ππρροοσσττίίμμωωνν  ((τταα  οοπποοίίαα  θθαα  
ββααρρύύννοουυνν  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττέέςς  --  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  ττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  κκααττ΄́άάρρθθρροο  6600  ππααρρ..33  ττοουυ  ΝΝ..  
44118822//1133))..    

55..  ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  θθαα  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  ττοουυ  
άάρρθθρροουυ  88  ττοουυ  ααππόό  1144--0055--11999944  ΠΠ..ΔΔ..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  ααπποολλύύττωωςς  
ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς,,  σσεε  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττοουυςς  
σσκκοοπποούύςς  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  εεκκππλληηρρώώννεειι  κκααιι  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααππττύύσσσσεειι..  

66..  ΗΗ    εεκκμμίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  θθαα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  2244  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,    όόππωωςς  
ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  

ΑΔΑ: ΨΙ45ΟΡ1Γ-Κ9Σ



77..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  4455  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ,,  
όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  ΤΤαα  εεγγκκεεκκρριιμμέένναα  πποοσσάά  εεππίί  ττωωνν  έέρργγωωνν  ααυυττώώνν  εείίννααιι  
εεννδδεειικκττιικκάά..  ΑΑνν  μμεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  εεκκ  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ΥΥπποουυρργγεείίοο  
ααυυττάά  δδιιααμμοορρφφωωθθοούύνν  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααμμοορρφφωωθθοούύνν  ααννττιισσττοοίίχχωωςς  τταα  
πποοσσάά  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  

88..  ΠΠρριινν  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  κκααιι  εερργγαασσιιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  εεγγκκρρίίσσεειιςς  ααππόό  
ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  

99..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4488  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  
ττοο  άάρρθθρροο  117711  ττοουυ  ΝΝ..  44226611//22001144,,  σσυυννάάππττοοννττααιι  οοιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  
ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααννααλλόόγγωωςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  

1100..  ΓΓιιαα  ττοουυςς  δδιιοορριισσμμοούύςς  κκααιι  ααννττιικκαατταασσττάάσσεειιςς  μμεελλώώνν  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  
ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1177--1199  ττοουυ  ΝΝ..44118822//22001133..  

1111..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6677  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ,,  ππεερρίί  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  
κκααττααθθέέσσεεωωνν  ««11..  ΚΚλληηρροοννόόμμοοιι,,  κκλληηρροοδδόόχχοοιι,,  εεκκττεελλεεσσττέέςς  δδιιααθθηηκκώώνν,,  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  
εεκκκκααθθααρριισσττέέςς  κκααιι  δδιιοοιικκηηττέέςς  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννεεςς  σσχχοολλααζζοουυσσώώνν  κκλληηρροοννοομμιιώώνν  
κκααττααθθέέττοουυνν  σσεε  έέ  νναανν  ήή  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  έέννττοοκκοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  όόψψεεωωςς,,  
ττααμμιιεευυττηηρρίίοουυ  ήή  ππρροοθθεεσσμμιιαακκοούύςς  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ππεερριιοουυσσίίεεςς  
ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚώώδδιικκαα  κκααιι  εεννηημμεερρώώννοουυνν  άάμμεεσσαα  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  γγιιαα  τταα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν,,  μμεε  ααιιττιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  

ττηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς»»..  
1122..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6699,,  ππααρρ..  22  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ  --  ΔΔίίκκεεςς  

κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ππεερριιοουυσσιιώώνν  ««11..  ΗΗ  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  ννοομμιιμμοοπποοιιεείίττααιι,,  ππέέρραανν  ττωωνν  

εεκκκκααθθααρριισσττώώνν,,  εεκκττεελλεεσσττώώνν  δδιιααθθήήκκηηςς  κκααιι  δδιιοοιικκηηττώώνν  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν::  αα))  ΝΝαα  

αασσκκεείί  ααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ααγγωωγγέέςς  σσεε  δδιικκαασσττήήρριιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ήή  ττηη  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη  

δδιικκααιιώώμμααττοοςς  σσεε  κκάάθθεε  ππεερριιοουυσσίίαα,,  πποουυ  έέχχεειι  δδιιααττεεθθεείί  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλήή  σσκκοοππόό  ήή  σσεε  

κκοοιιννωωφφεελλέέςς  ίίδδρρυυμμαα................  δδ))  νναα  αασσκκεείί  ππααρρέέμμββαασσηη  σσεε  κκάάθθεε  σσττάάσσηη  δδίίκκηηςς  ηη  οοπποοίίαα  

ααφφοορράά  ππεερριιοουυσσίίαα  υυππέέρρ  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  σσκκοοπποούύ  ήή  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ήή  ααφφοορράά  ττοο  

κκύύρροοςς  ττωωνν  ππρράάξξεεώώνν  ττοουυςς,,  μμεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  χχωωρρίίςς  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  

δδιικκοογγρράάφφοουυ  ππααρρέέμμββαασσηηςς,,………………..  22..  ΤΤαα  εειισσααγγωωγγιικκάά  δδιικκόόγγρρααφφαα  ττωωνν  δδιικκώώνν,,  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  κκοοιιννοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  

ααρρχχήή,,  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  κκιι  αανν  αασσκκοούύννττααιι,,  εεκκττόόςς  αανν  οορρίίζζεεττααιι  εειιδδιικκάά  

δδιιααφφοορρεεττιικκάά  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚώώδδιικκαα,,  εεππίί  πποοιιννήή  ααππααρρααδδέέκκττοουυ  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  

πποουυ  εεξξεεττάάζζεεττααιι  κκααιι  ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς……..»»..  
1133..  ΟΟιι  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς  ππεερριιοουυσσίίεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν  όόλλαα  τταα  ββιιββλλίίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7733    ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133..  
1144..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ππααρρ..  22  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ««22..  ΠΠρρόόσσττιιμμοο  

μμέέχχρριι  δδέέκκαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((1100..000000))  εευυρρώώ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι::  αα))  ΣΣεε  εεκκττεελλεεσσττέέςς  δδιιααθθηηκκώώνν,,  

δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  κκηηδδεεμμόόννεεςς  σσχχοολλααζζοουυσσώώνν  κκλληηρροοννοομμιιώώνν,,  δδιιοοιικκηηττέέςς  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ήή  

ππεερριιοουυσσιιώώνν,,  πποουυ  δδιιέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  ννόόμμοο,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  τταα  

ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ααππόό  ααυυττόόνν  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσήήςς  ττοουυςς  ήή  δδεενν  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττοονν  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  κκααιι  ααπποολλοογγιισσμμόό  μμέέσσαα  σσττιιςς  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  ήή  ααρρννοούύννττααιι  νναα  

υυπποοββλληηθθοούύνν  σσεε  έέλλεεγγχχοο  ήή  εεξξέέτταασσηη,,  πποουυ  δδιιααττάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  ήή  δδεενν  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ήή  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι  ππεερριιοουυσσιιώώνν  ήή  δδεενν  ττηηρροούύνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  

ββιιββλλίίαα  ήή  δδεε  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  κκώώδδιικκαα  κκααιι  ττωωνν  σσυυσσττααττιικκώώνν  

ππρράάξξεεωωνν…………..»»..    

  ΣΣααςς  εεννηημμεερρώώννοουυμμεε  ππωωςς  ηη  ππααρροούύσσαα  ααππόόφφαασσηη  ααννααρρττάάττααιι  σσττοονν  δδιιααδδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο  
ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΗΗππεείίρροουυ  --  ΔΔυυττιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ((wwwwww..aappddhhpp--ddmm..ggoovv..ggrr  --  
ΔΔ//ννσσηη  ΚΚοοιιννωωφφεελλώώνν  ΠΠεερριιοουυσσιιώώνν  --  ΔΔυυττιικκήή  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα  --  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοοίί))  κκααιι  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  
σσττοονν  δδιιααδδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο  ττοουυ  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΚΚοοιιννωωφφεελλώώνν  ΠΠεερριιοουυσσιιώώνν,,  μμεε  ττηηνν  κκααττααχχώώρρηησσήή  ττοουυ  
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σσττοο  ΜΜηηττρρώώοο  ((άάρρθθρροο  5599,,  ΝΝ..  44118822//22001133,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3344,,  ΝΝ..  
44775588//22002200,,  ΦΦΕΕΚΚ  224422  ΑΑ΄́//44--1122--22002200))..  
  ΣΣεε  όόμμοοιιαα  εεννέέρργγεειιαα  ααννάάρρττηησσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  μμεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππίίνναακκαα  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002211  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββεείίττεε  κκααιι  εεσσεείίςς,,  σσττοο  δδιιααδδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο  ττοουυ  
ιιδδρρύύμμααττοοςς  εεφφόόσσοονν  δδιιααθθέέττεεττεε,,  μμεε  ππρροοφφααννήή  σσκκοοππόό  ττηη  δδιιααφφάάννεειιαα,,  εεννώώ  ττυυχχόόνν  ππααρράάλλεειιψψηη  
εεππιιφφέέρρεειι  ττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133..          
  
  
ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  

««ΊΊδδρρυυμμαα  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωααννννίίδδοουυ  ΣΣιιααττιισσττέέωωςς»»  

ΠΠ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  44  

554466  3355    ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                   Ο Συντονιστής 

                                                                          της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
                                                                                         Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας                                                           

                                                                                       
 

                                                                                         Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
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