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ΘΘέέμμαα  ::  Έγκριση της αριθμ. 196/2021 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα της Αγάπης», 
με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης, αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της              
υποβληθείσας 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021.    

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  

  
Ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1.-Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107, Α΄), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

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

2.-Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237, Α΄), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 

και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3.-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/22-12-2016), «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/τ. Β΄/31-3-2011) απόφαση 
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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. 

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 αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου. 

8.-Τη με αριθμ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 (ΦΕΚ 1425/τ.Β΄/22-10-2001) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και 

Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα εποπτείας Ιδρυμάτων & 

Κληροδοτημάτων». 

9.- Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους 

Ν. 4223/2013 - άρθρο 32 (ΦΕΚ 287 Α), 4261/2014 – άρθρο 171 (ΦΕΚ 107 Α), 

4305/2014 – άρθρο 48 (ΦΕΚ 237 Α), 4335/2015 – άρθρα 1-9 (ΦΕΚ 87 Α), 4386/2016 – 

άρθρο 30 (ΦΕΚ 83 Α), 4484/2017 – άρθρο 28 (ΦΕΚ 110 Α), 4557/18 - άρθρο 55 (ΦΕΚ 

139 Α), 4646/19 - άρθρο 75 (ΦΕΚ 201 Α ) και 4758/20- άρθρα 29 – 37 (ΦΕΚ 242 Α) και 

ιδιαίτερα των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 αυτού. 

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/τ.Α’ /20-22/12/1939), «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/τ.Α΄/ 28-06-2014) «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. 
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14.-Την αριθμ. 2863/27-07-1977 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παν. Ναούμ, 

με την οποία, ο Πολύκαρπος (κατά κόσμον Παναγιώτης) Νικ. Λιώσης, Μακαριστός 

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, ίδρυσε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία 

«Κληροδότημα της Αγάπης». 

15.-Το αριθμ. 644/29-8-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/τ. Πρώτο/05-09-1978), με το οποίο εγκρίθηκε η 

σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του Ιδρύματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα 

από 23-5-1983 Π.Δ. (ΦΕΚ 301/τ.Δεύτερο/31-5-1983), 16-2-1985  Π.Δ. (ΦΕΚ 

117/τ.Δεύτερο/6-3-1985) και 6-10-1990  Π.Δ.  (ΦΕΚ 670/τ.Δεύτερο/22-10-1990).  

       Σκοπός του κοινωφελούς ιδρύματος είναι η χορήγηση χρηματικής βοήθειας 

(υποτροφίας) και ηθικής συμπαράστασης σε ευσεβείς νέους και νέες κατά προτίμηση δε 

ορφανούς και άπορους που επιθυμούν να μορφωθούν και δεν έχουν τα οικονομικά 

εφόδια για το σκοπό αυτό, φοιτητές της Θεολογικής, Ιατρικής, Φιλοσοφικής, Νομικής και 

Χημικής Σχολής των Παν/μιων της Ελλάδος, καταγόμενους από την περιοχή της Ιεράς 

Μητρόπολης Σισανίου & Σιατίστης και από την περιοχή Πειραιώς και Κερατσινίου, η 

οποία περιλαμβάνει τις ενορίες των Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, της Υπαπαντής του 

Σωτήρος Πειραιώς, του Αγίου Παντελεήμονα Κερατσινίου, της Παναγίας Βλαχερνών 

Αμφιάλης , του Αγίου Αντωνίου Αμφιάλης, του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς και της Αγίας 

Σοφίας Πειραιώς.  

       Οι μισές υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιοχή Πειραιώς 

και Κερατσινίου με απόλυτη προτίμηση σε υποψηφίους που προέρχονται από τα 

Ορφανοτροφεία Αρρένων «Ο Άγιος Γεώργιος» και θηλέων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» 

Πειραιώς. Οι άλλες μισές σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Περιφέρεια της Ιεράς 

Μητρόπολης Σισανίου & Σιατίστης. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός 

των αιτουμένων υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών ή φοιτητριών από την Περιφέρεια 

Πειραιώς-Κερατσινίου, υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται από την Περιφέρεια της Ιεράς 

Μητρόπολης Σισανίου & Σιατίστης και αντιστρόφως. 

       Οι θέσεις των υποτροφιών καθώς και το ποσό αυτών θα είναι ανάλογα με τα 

καθαρά εισοδήματα του ιδρύματος, θα χορηγούνται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 

την προϋπόθεση ότι το ποσό κάθε δόσης σε καμιά περίπτωση δε θα είναι ανώτερο από 

εκείνο, το οποίο ορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

       Η χορήγηση της χρηματικής βοήθειας θα διακόπτεται μετά το τέλος των κανονικών 

σπουδών του υποτρόφου ή και πριν, εφόσον ο υπότροφος επιδείξει αμέλεια ή άτακτο 

βίο. Για το θέμα αυτό θα αποφαίνεται το Δ.Σ. του Ιδρύματος μετά από εισήγηση του 

Προέδρου του. 
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       Κάθε χρόνο την 23ην Φεβρουαρίου θα γίνεται από το Δ.Σ μνημόσυνο των ιδρυτών και 

Ευεργετών του ιδρύματος και των Ορφανοτροφείων Πειραιώς «Άγιος Γεώργιος» και 

Άγιος Πολύκαρπος». 

16.-Την αριθμ. 79/2007 (πρακτικό συνεδρίασης 26/07-12-2007), σύμφωνη γνωμοδότηση του  

Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπέρ της 

τροποποίησης της 18850/970/18-04-2007 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2007 του κοινωφελούς 

ιδρύματος «Κληροδότημα της Αγάπης» και ειδικότερα την έγκριση του ποσού των 

1.440,00€, ως έξοδα διαχείρισης (παράστασης και διαχείρισης της περιουσίας του 

ιδρύματος – γραφική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη), (σχετ. η αρ. 

121880/5948/20-12-2007 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης 

τροποποίησης της 18850/970/18-04-2007 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας κ.λ.π.). 

17.-Την αρ. 162916/17-12-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΗΓΟΡ1Γ-ΤΙΑ) απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2021 του Ιδρύματος, ως εξής: 

Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίθηκε): 

Α)Υπόλοιπο προηγ. 

χρήσης: 

16.708,24€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 17.956,36€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 34.664,60€ 

Δ) Έξοδα:  22.268,41€ 

Ε) Αποθεματικό: 12.396,19€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 34.664,60€ 

 

18.-Την αρ. 196/2021 πράξη του Δ.Σ. του ιδρύματος, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ 

άλλων η 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2021, ειδικότερα τροποποιείται 

ο κωδ. εξόδων με Κ.Α. 1 ως προς την ονομασία του από «Υποτροφίες ακαδ. Έτους 

(νέες) 2019-20»  σε «Υποτροφίες ακαδ. Ετών (νέες) 2019-20, 2020-21», ώστε αυτός να 

περιλαμβάνει πέραν των προβλεπομένων και τη δαπάνη για τη χορήγηση υποτροφιών 

ακαδ. έτους 2020-21. 

19.- Το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021 του ιδρύματος 

αφορά στη μετονομασία υπάρχοντος κωδικού εξόδων ώστε να συμπεριλάβει δαπάνη 

υπηρεσίας για τις επιπλέον ανάγκες πέραν των προβλεπομένων, χωρίς μεταβολή του 

πίνακα ως προς τα εγγεγραμμένα ποσά τα οποία μένουν ως έχουν και κρίνεται αναγκαία.  
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20.-Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του ιδρύματος.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

     Την έγκριση της αρ. 196/20-6-2021  πράξης  του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος, με 

την επωνυμία «Κληροδότημα της Αγάπης», κατά το μέρος που αυτή αφορά την έγκριση 

της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021 του ιδρύματος, με τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις, ως εξής: 

Προϋπολογισμός έτους 2021  

(όπως εγκρίνεται χωρίς καμία μεταβολή): 

Α)Υπόλοιπο προηγ. 

χρήσης: 

16.708,24€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 17.956,36€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 34.664,60€ 

Δ) Έξοδα:  22.268,41€ 

Ε) Αποθεματικό: 12.396,19€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 34.664,60€ 

 

Ειδικότερα, τροποποιείται ο προϋπολογισμός έτους 2021 του ιδρύματος, ως εξής: 

1. Μετονομάζεται το με Κ.Α. 1 έξοδο ως προς την ονομασία του από «Υποτροφίες 

ακαδ. Έτους (νέες) 2019-20»  σε «Υποτροφίες ακαδ. Ετών (νέες) 2019-20, 2020-

21», ώστε αυτό να περιλαμβάνει πέραν των προβλεπομένων και τη δαπάνη για τη 

χορήγηση υποτροφιών ακαδ. έτους 2020-21. Η πίστωση θα διατεθεί σύμφωνα με τη 

συστατική του πράξη, τον οργανισμό όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τις 

διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1040933 ΕΞ 

2014/ 06-03-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών και το Κ.Δ. 18/1941. 

Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 56 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4386/16 (ΦΕΚ-83 Α/11-5-2016).  

Δεδομένου ότι η εκταμίευση θα γίνεται σταδιακά και αφορά και στα επόμενα έτη (μέχρι 

της ευδόκιμης αποφοίτησης των υποτρόφων σύμφωνα με την κάθε φορά σχετική 

προκήρυξη χορήγησης), η απόφαση απονομής των υποτροφιών και η έγκρισή της 

από την Υπηρεσία μας, δεσμεύει τους επόμενους προϋπολογισμούς κατά το 

αναλογούν, κατ’ έτος, ποσό των υποτροφιών. 

2. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τα διατιθέμενα ποσά στον εγκεκριμένο από την 

Υπηρεσία μας  πίνακα προϋπολογισμού έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση αυτού. 
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3. Η πίστωση του κωδ. κεφ. «Αποθεματικό» παραμένει ως έχει.  

Για οποιαδήποτε απόκλιση (υπέρβαση) στο είδος ή το ύψος των εγκεκριμένων με την 

παρούσα προϋπολογισθέντων δαπανών η οποία προκύπτει σε χρόνο μεταγενέστερο από 

το χρόνο υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού στην Υπηρεσία μας, ο φορέας 

διαχείρισης του ιδρύματος οφείλει κατά τη διάρκεια του έτους να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

μας αίτημα περί έγκρισης της αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού πριν 

πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη, εκτός αν αυτή αφορά την εξόφληση κάθε είδους χρεών 

προς το Δημόσιο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν η αρ. 162916/17-12-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΗΓΟΡ1Γ-ΤΙΑ) απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με της οποία 

εγκρίθηκε  ο προϋπολογισμός έτους 2021 του Ιδρύματος. 

Σας ενημερώνουμε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr – 

Πληροφόρηση –  Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Δυτική Μακεδονία - Προϋπολογισμοί) 

και στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών.  

Σε όμοια ενέργεια ανάρτησης του εγκεκριμένου με την παρούσα τροποποιημένου πίνακα 

προϋπολογισμού έτους 2021, πρέπει να προβείτε και εσείς, στο διαδικτυακό τόπο του 

ιδρύματος, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις κυρώσεις 

του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

                                 
 
                                                                                   Ο Συντονιστής 
                                                                      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

                                                                      Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας                                                            
 
 

                                                                   Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  
 

                                               
 

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
Το Δ.Σ του Κοινωφελούς Ιδρύματος  
με την επωνυμία «Κληροδότημα της Αγάπης» 
Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης 
Τ.Κ. 503 00 Σιάτιστα 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/

