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ΓΕΝΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

1.    Γενικά στοιχεία 

Με το άρθρο 17 του Νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285 τ. Πρώτο / 28-12-2000) μεταβιβάστηκαν 

στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

που αφορούσαν τα Εθνικά Κληροδοτήματα.  Σε εφαρμογή των διατάξεων του 

αναφερθέντος Νόμου με τις υπ΄ αριθμ. 1053850/1013/Α0006/26-6-2002 (ΦΕΚ 830 τ. Β/2-

7-2002) και 1064901/1202/Α0006/31-7-2002 (ΦΕΚ 1070 τ. Β / 14-8-2002) Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 

Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μεταβιβάστηκαν στους Γενικούς 

Γραμματείς των τέως Περιφερειών ,(Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου &  Ιονίων νήσων ) 

,οι αρμοδιότητες εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης (κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 

2039/1939 όπως ισχύει), των Εθνικών Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων  όλων των Νομών 

της χωρικής αρμοδιότητας, της σημερινής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με το άρθρο 46 παράγραφος 21 του Νόμου 3220/2004, 

μεταφέρθηκαν από 10-4-2004, στις τέως Περιφέρειες της χώρας πρόσθετες αρμοδιότητες 

του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τις 

διαδικασίες εκκαθάρισης για πρόσφατες διαθήκες, τις σχολάζουσες Κληρονομίες κ.λ.π.  

Για την υλοποίηση των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων συστάθηκαν το 2002 στις 

Διευθύνσεις Διοίκησης των τέως Περιφερειών τα Γραφεία Εθνικών Κληροδοτημάτων.. 

Επίσης από το έτος 2002 , είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν (στις έδρες των τέως 

Περιφερειών), τα Περιφερειακά Συμβούλια Εθνικών Κληροδοτημάτων, τα οποία 

αποτελούσαν, τα θεσμικά γνωμοδοτικά όργανα για τις γνωμοδοτήσεις αιτημάτων που 

αφορούν την γενικότερη διαδικασία εποπτείας και εκκαθάρισης.   

Οι αρχικοί φάκελοι των ιδρυμάτων & κληροδοτημάτων,  για λογαριασμό των τέως 

Περιφερειών, παρελήφθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών και τις Κτηματικές 

Υπηρεσίες των Νομών.  

Με την σύσταση και λειτουργία, του νέου  θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, [σχετ. οι διατάξεις του 

άρθρ.280,παρ.VI,τουΝ.3852/2010,(ΦΕΚ.87/Α/7-6-2010), σε συνδυασμό με τις όμοιες του 

ύπ αριθμ. 139 Π.Δ/γματος,(ΦΕΚ232/Α/27-12-2010)], η νεοσύστατη Δ/νση Εθνικών 



 

 

Κληροδοτημάτων ,συνεχίζει να παραλαμβάνει μέχρι σήμερα νέους φακέλους  που 

αφορούν είτε παλαιότερα, είτε νέα Ιδρύματα-Κληροδοτήματα-Κληπονομίες και Δωρεές. 

Έχει γίνει μία αρχική καταγραφή των παραληφθέντων φακέλων και η Υπηρεσία 

λειτουργεί αποτελεσματικά. 

 

2.    Βασική νομοθεσία 

Η Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Κληροδοτημάτων – Ιδρυμάτων είναι ο Α.Ν. 

2039/1939 και το Β.Δ. 30/11-4/12/1939. Η νομοθεσία αυτή έχει συμπληρωθεί με την 

έκδοση Βασιλικών Διαταγμάτων, Νομοθετημάτων , πράξεων Υπουργικών Συμβουλίων 

κ.λ.π. τα οποία περιγράφουν τις επί μέρους ενέργειες και συμπληρώνουν την αρχική 

Νομοθεσία. 

    Οι βασικές δραστηριότητες που προβλέπει η Νομοθεσία και αφορούν την γενικότερη 

λειτουργία των Εθνικών Κληροδοτημάτων είναι η λειτουργία της εκκαθάρισης, η λειτουργία 

της κρατικής εποπτείας και ελέγχου, καθώς και η Διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων 

σχολαζουσών κληρονομιών. 

 

3    Λειτουργία της Εκκαθάρισης 

Η λειτουργία της Εκκαθάρισης ξεκινά από την στιγμή της Δημοσίευσης της Διαθήκης και 

αφορά τις επί μέρους ενέργειες για να βρεθούν οι εκτελεστές της διαθήκης, να αποδεχθούν 

τον ρόλο του εκτελεστή και σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή να ολοκληρωθούν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις του διαθέτη. Η ολοκλήρωση αυτή αφορά δύο περιπτώσεις: 

Πρώτη περίπτωση, ενέργειες με τις  οποίες  υλοποιούνται οι όροι του διαθέτη και 

ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία. Τέτοιες ενέργειες είναι: 

Α) Η εκποίηση κινητών και ακινήτων. 

Β) Η εκμίσθωση ακινήτων. 

Γ) Η κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών. 

Δ) Η πληρωμή χρεών της Κληρονομιάς. 

Ε) Η πληρωμή δαπανών της Κληρονομιάς. 

Ζ) Ο συμβιβασμός, η διανομή της Κληρονομιάς. 

Η) Η λογοδοσία του εκτελεστή, η αντιμισθία, η αντικατάσταση κ.λ.π. 

Δεύτερη περίπτωση, ενέργειες οι οποίες για την ολοκλήρωση του σκοπού θα συνεχίσουν 

διαχρονικά με την σύσταση Ιδρύματος, η Φορέα διαχείρισης, η με την υλοποίηση του 

σκοπού μέσα από υφιστάμενους Φορείς. Η διαδικασία  αυτή γίνεται με τους όρους της 

διαθήκης και με την έκδοση αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων όπου αναφέρεται ο 



 

 

σκοπός, η περιουσία, ο τρόπος διοίκησης και άλλες    διατάξεις για την λειτουργία του 

Φορέα. 

 Από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος οι αρμοδιότητες και οι περαιτέρω 

ενέργειες λειτουργίας μεταφέρονται στο στάδιο της Εποπτείας. 

 

4 .   Λειτουργία Ελέγχου και Εποπτείας. 

 Η λειτουργία του Ελέγχου και της Εποπτείας γίνεται βάσει των όρων του 

διαθέτη, των Προεδρικών Διαταγμάτων, των Εφετειακών αποφάσεων κ.λ.π. Οι 

κύριες δραστηριότητες της λειτουργίας του Ελέγχου και Εποπτείας είναι: 

 Ο έλεγχος της  διάρθρωσης της διοίκησης, των Διοικητικών Συμβουλίων των 

διαχειριστικών Επιτροπών.  

Οι τροποποιήσεις σκοπού διαθέτη. 

 Οι αξιοποιήσεις ακινήτων. 

 Οι εκμισθώσεις ακινήτων. 

 Οι εκποιήσεις ακινήτων. 

 Οι Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί και Ισολογισμοί. 

 Οι διαχειριστικού Έλεγχοι. 

 Οι δανειοδοτήσεις. 

 Η χορήγηση υποτροφιών. 

 Οι αμοιβές Υπηρεσιών τρίτων 

 Η εκτέλεση έργων. 

 Οι παρεμβάσεις σε δίκες κ.λ.π. 

 

  5.    Λειτουργία Σχολαζουσών  Κληρονομιών                                                                                                   

Η λειτουργία των σχολαζουσών κληρονομιών, αφορά κυρίως την διοικητική εποπτεία 

των  διορισμένων Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που έχουν ως έργο την 

εκκαθάριση τους.  Οι κύριες δραστηριότητες της λειτουργίας της διοικητικής 

εποπτείας των Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών είναι  

 

Ο  διορισμός των Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών,  στους οποίους 

ανατίθενται έργα  που αφορούν, στην έγκριση δαπανών εκκαθάρισης, ή την έγκριση 

δαπανών διαχείρισης τους, (επένδυσης - αξιοποίησης –ή εκποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων ).  


