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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συγκεκριμένη εργασία γίνεται στα πλαίσια της πτυχιακής μέσα από 

την οποία μας δόθηκε η αφορμή να ασχοληθούμε με τα Δημοτικά και 

Κοινοτικά Πρόσωπα -  Ιδρύματα.

Ίδρυμα γενικά είναι το σύνολο της περιουσίας η οποία διατίθεται για 

τη θεραπεία μιας κοινωνικής ανάγκης και ενός κοινωνικού σκοπού που 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένας Ο.Τ.Α

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εντοπίσει τον τρόπο σύστασής 

και διοίκησης των Ιδρυμάτων αυτών μέσα από τις διατάξεις των άρθρων 

190-202 του Δ.Κ.Κ. που διέπουν την λειτουργία τους.

Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία (3) μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παραθέτουμε τις διατάξεις των άρθρων 190-202 του Δ.Κ.Κ. που διέπουν 

την λειτουργία των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων. Στο δεύτερο 

μέρος γίνεται μια ευρύτερη ανάλυση των παραπάνω διατάξεων με σκοπό 

την καλύτερη κατανόησή τους. Το τρίτο μέρος αυτής της εργασίας 

αποτελείται από οχτώ (8) καταστατικά σύστασης διαφόρων Ιδρυμάτων 

όπως «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών», «Ίδρυμα κοινωνικού ξενώνα 

ανηλίκων» και ένα συστατικό κατάργησης του Ιδρύματος «Δημοτικό 

Νοσοκομείο ή Αγάπη».

Ελπίζουμε η εργασία αυτή να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση 

όσων ενδιαφέρονται για τον θεσμό των Δημοτικών και Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων. Το θέμα όμως του συγκεκριμένου θεσμού δεν εξαντλείται στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας. Ευχόμαστε όμως η προςπτάθειά μας αυτή να 

αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω ανάλυση του θέματος και από άλλους 

ερευνητές.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην 

συλλογή των στοιχείων, και κυρίως τον καθηγητή μου κύριο Ιωάννη 

Αβανασόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του και την άψογη συνεργασία 

που είχα μαζί του.
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Α ρ θ ρ ο  190

(Ά ρ θ ρ ο  174 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )  

Σ ύ σ τ α σ η

Ένα Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα (όπως π.χ. νοσοκομείο, βρεφοκομείο, 

ορφανοτροφείο, γηροκομείο) συνίσταται, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με διάταγμα, που ορίζει τα όργανα 

της διοικήσεως, τον σκοπό, τους πόρους, την περιουσία και το όνομα του 

Ιδρύματος. Το διάταγμα, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών 

και του αρμόδιου καθ’ ύλην υπουργού, αφού τηρήθηκαν και οι ειδικές για 

κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις.

Α ρ θ ρ ο  191

( Ά ρ θ ρ ο  175 Π.Δ.  3 2 3 / 1 9 8 9  -  Α ρ θ ρ ο  5 τταρ. 15 Ν.

2 3 0 7 / 1 9 9 5 )

Διο ίκηση

1. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα διοικούνται από Διοικητικό 

Συμβούλιο που απαρτίζεται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο 

που ορίζει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ως Πρόεδρο,
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και από έξι έως δέκα μέλη που εκλέγονται από το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος του .

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγεται ένας 

τουλάχιστον Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος, ένας τουλάχιστον 

Σύμβουλος Δημοτικού Διαμερίσματος σε Δήμους που εφαρμόζεται ο 

θεσμός αυτός, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος 

που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Η Γενική 

Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

των Εργαζομένων στο Ίδρυμα σε δεκαπέντε ημέρες από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, 

καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ενιαίος Σύλλογος, τη 

Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων συγκαλεί ο Δήμαρχος . Μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγονται και τα 

πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση 

και ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Ιδρύματος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι έλληνες 

πολίτες και κάτοικοι ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας του Νομού στην 

περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το Ίδρυμα.

4. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά 

τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο 

διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή 

συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 187. Κώλυμα, που δημιουργείται, μετά την 

εκλογή συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα, για την 

οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη. Οι διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 187 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
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5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται το «αδελφάτο» ως 

όργανο διοικήσεως των Δημοτικών ή Κοινοτικών Ιδρυμάτων, στο 

εξής τούτο καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο».

6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων 

θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρις ότου 

προσαρμοστούν οι συστατικές τους πράξεις προς τις διατάξεις του 

παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο  192

(Ά ρ θ ρ ο  176 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )  

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  δ ω ρ η τ ώ ν  στη δ ι ο ί κ η σ η

1. Δωρητές Ιδρυμάτων που έχουν τυχόν επιφυλάξει το δικαίωμα να 

συμμετέχουν αυτοπροσώπως, ή με αντιπρόσωπο είτε στη διοίκηση 

τους είτε στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ασκούν τα 

δικαιώματα αυτά, όπως ορίζεται κάθε φορά με διάταγμα που 

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

2. Οι διατάξεις της παραγρ. 1 εφαρμόζονται και όταν σε διάταξη 

τελευταίας βουλήσεως, με την οποία αφήνεται περιουσία σε Ίδρυμα,
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έχουν επιφυλαχθεί ανάλογα δικαιώματα υπέρ των εκτελεστών της 

διαθήκης ή άλλων προσώπων.

Ά ρ θ ρ ο  193

(Ά ρ θ ρ ο  177 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Ε κ λ ο γ ή  και  θη τ ε ία  των μ ε λ ώ ν  των  δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν

σ υ μ β ο υ λ ί ω ν

1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε δύο 

χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων 

μελών. Μέσα σ’ ένα μήνα από την εγκατάσταση των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Αρχών για την πρώτη διετία, και ένα μήνα από τη λήξη 

της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 

και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ιδρύματος. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107 ή των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 103.

2. Τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την 

εγκατάσταση τους δίνουν εμπρός στον πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου τον όρκο που ορίζει το άρθρο 88
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3. Οι θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μένουν κενές κατά 

την διάρκεια της δημοτικής περιόδου, καλύπτονται με μέλη που 

εκλέγει το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μέσα σε οχτώ ημέρες 

αφότου η θέση μείνει κενή.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν 

κατά την διάρκεια της θητείας τους, για αποχρώντα λόγο, σχετικό με 

τη λειτουργία του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 91, εφαρμόζονται 

αναλόγως και για την αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο  194

(Ά ρ θ ρ ο  178 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  του α ξ ι ώ μ α τ ο ς  των  μ ε λ ώ ν  του δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ

σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και 

άμισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε υπηρεσία τους προς το
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Ίδρυμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στο 

προσωπικό του, με οποιοδήποτε σχέση, εισπράττουν τις αποδοχές 

τους.

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 175 εφαρμόζονται και 

στην περίπτωση αυτή.

Ά ρ θ ρ ο  195

(Ά ρ θ ρ ο  179 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Α ν α τ τ λ ή ρ ω σ η  του π ρ ο έ δ ρ ο υ  -  α π α ρ τ ί α  του δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ

σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1. Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο 

Αντιπρόεδρος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα 

μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Στους παρόντες πρέπει 

αν είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 91 εφαρμόζονται και 

στην περίπτωση αυτή.
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Ά ρ θ ρ ο  1 96

(Ά ρ θ ρ ο  180 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

Σε κάθε Ίδρυμα υπάρχει τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται 

από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τα δύο μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Τα τακτικά καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική 

πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το 

Διοικητικό Συμβούλιο καταρτιστεί σε σώμα.

Ά ρ θ ρ ο  197

(Ά ρ θ ρ ο  181 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική 

Επιτροπή έχουν ως προς τη διοίκηση του Ιδρύματος τις 

αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής 

Επιτροπής, αντιστοίχως.
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2. Οι γιατροί που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις διορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με πράξη του που 

δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 115, να 

μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές του σε μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ή στο Γενικό Διευθυντή, που τυχόν προβλέπεται από τον 

οργανισμό του Ιδρύματος ή σε άλλο ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλό 

του.

Ά ρ θ ρ ο  198

(Ά ρ θ ρ ο  182 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Ά ε ι τ ο υ ρ γ ί α  του Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  και  Εττοπτε ία

1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, 

την πρόσκληση των μελών του και της Εκτελεστικής Επιτροπής σε 

συνεδρίαση, την απαιτούμενη για την λήψη αποφάσεων 

πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του, 

την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, 

ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που 

αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή και 

τα μέλη τους.
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2. Οι κανονισμοί λειτουργίας των Ιδρυμάτων καταρτίζονται και 

ψηφίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια.

3. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τον 

προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή 

και την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα 

δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν 

όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και την συνομολόγηση δανείων, 

απαιτείται και γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Το 

Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει απόφαση και να την υποβάλει στον 

Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, μέσα σε δεκαπέντε 

ημέρες αφότου περιήλθε στο Δήμο ή στην Κοινότητα η απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρνητική γνώμη του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για την αρχή που ασκεί 

την εποπτεία.

Ά ρ θ ρ ο  199

(Ά ρ θ ρ ο  183 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )

Πόρο ι

Πόροι των Ιδρυμάτων είναι ιδίως: α) η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, 

του Δήμου ή της Κοινότητας, β)κάθε είδος εισφορές, δωρεές, κληρονομιές
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και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών, που παρέχουν τα Ιδρύματα, δ)πρόσοδοι από τη δική τους 

περιουσία.

Ά ρ θ ρ ο  200

(Ά ρ θ ρ ο  184 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  δ ι ο ί κ η σ η

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον 

οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το 

οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τη 

διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα 

Ιδρύματα.

2. Εξαιρούνται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου τα 

Ιδρύματα, που διέπονται από τους νόμους «Περί εκκαθαρίσεως και 

διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ των κοινωφελών σκοπών 

καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», για τα 

οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των νόμων αυτών, 

εφόσον δεν τροποποιούνται από τον Κώδικα.

3. Τα Ιδρύματα εκτελούν έργα και προμηθεύονται πράγματα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση έργων και 

την προμήθεια πραγμάτων από τους Δήμους.
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4. Τα Ιδρύματα, που παίρνουν επιχορήγηση από το κράτος, την 

εγγράφουν χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η 

επιχορήγηση παρέχεται στα Ιδρύματα για την εκπλήρωση ειδικού 

σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για τον σκοπό που αυτό 

ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισμού.

5. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζεται ο τρόπος της 

διαχειρίσεως φαρμάκων, τροφίμων και υλικού των Ιδρυμάτων και ο 

έλεγχός της.

Ά ρ θ ρ ο  201

(Ά ρ θ ρ ο  185 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )  

Κ α τ ά ρ γ η σ η

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα καταργούνται, με τον ίδιο τρόπο που 

συστήθηκαν, και η περιουσία τους περιέρχεται στον Δήμο ή στην 

Κοινότητα που τα σύστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες, που έχουν περιέλθει 

στο Ίδρυμα με πράξεις εν ζωή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο 

Δήμος ή η Κοινότητα και αποκλειστικά για τον τοπικό σκοπό για τον οποίο 

αφιερώθηκαν με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την 

επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει 

καταληφθεί ή δωριθεί για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό.
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Ά ρ θ ρ ο  202

(Ά ρ θ ρ ο  185 Π . Δ . 3 2 3 / 1 9 8 9 )  

Ι δ ρ ύ μ α τ α  Ο .Τ .Α .  που σ υ ν ε ν ώ ν ο ν τ α ι

1. Οι Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από τη συνένωση άλλων Ο.Τ.Α. 

υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δήμων ή των 

Κοινοτήτων που καταργούνται με την συνένωση ως προς τα 

Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα του άρθρου 190, που έχουν 

συσταθεί από τους συνενούμενους Ο.Τ.Α..

2. Τα ανωτέρω Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα περιέρχονται 

αυτοδικαίως στο νέο Ο.Τ.Α. από την έναρξη της λειτουργίας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  ΆΡΘΡΩ Ν 190 -202

1. ΣΥΣΤΑΣΗ

Ίδρυμα γενικά είναι το σύνολο της περιουσίας η οποία διατίθεται για 

τη θεραπεία μιας κοινωνικής ανάγκης, ενός κοινωνικού σκοπού.

Ίδρυμα σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ είναι το Νομικό Πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που συνίσταται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Συμβουλίου και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση 

του Υπουργού Εσωτερικών για τη θεραπεία κάποιας κοινωνικής ανάγκης ή 

για τη παροχή περίθαλψης ( π.χ. νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, 

βρεφοκομείο, γηροκομείο κ.λ.π.). Αποσκοπεί στην ειδικότερη οργάνωση 

δημοτικής και κοινοτικής υπηρεσίας ή τοπικού έργου ή την ικανοποίηση 

κάποιας τοπικής ανάγκης διαρκούς φύσεως και βρίσκεται σε άμεση 

εξάρτηση και εποπτεία του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ανήκει (Δ. 

Παπακωνσταντίνου, Ν. Χίου «Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

1958 σελ 200 και 205 και Βασικ. Εγκ. ΥΠ.ΕΣ.7818/3/1.2.1979).

Το άρθρο 190 του Δ.Κ.Κ. αναφέρει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

ιδρύματα που μπορούν να συσταθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 190-202 του Δ.Κ.Κ., όπως και οι τελευταίες εφαρμόζονται μόνο 

στα ιδρύματα αυτά, τα οποία συνιστώνται από Δήμους ή Κοινότητες, με 

υποβοηθητική εφαρμογή και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, στην 

περίπτωση που υπάρχουν κενά μη καλυπτόμενα από τα παραπάνω 

άρθρα.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι μετά την ισχύ του Ν. 1397/1983, με 

τον οποίο καθιερώνεται εθνικό σύστημα υγείας στη χώρα μας, δεν είναι 

δυνατή η ίδρυση νοσοκομείου, ως ιδρύματος, από τους Ο.Τ.Α. (βλ. σχ.. 

ΣτΕ 75/1986).
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Ένα Δημοτικό και Κοινοτικό Ίδρυμα συστήνεται με: α)την απόφαση 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου β)την πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και γ)το Π.Δ/γμα και 

υλοποιείται με την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου πρέπει να 

περιέχει α) πλήρη αιτιολόγηση της ανάγκης σύστασης Ιδρύματος, β) το 

όνομα του Ιδρύματος, γ) τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος δηλαδή το 

Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση, οι 

ιδιότητες και τα αξιώματα αυτών κ.λ.π. (ΣτΕ 107/1961), δ) το σκοπό του 

Ιδρύματος, ε) την περιουσία, και στ) τους πόρους του Ιδρύματος.

Επίσης, ο σκοπός του Ιδρύματος πρέπει να είναι συγκεκριμένος και 

εξατομικευμένος.

Όσο αφορά το όνομα του Ιδρύματος από την μέχρι τώρα διοικητική 

πείρα και πρακτική, γνωρίζουμε ότι, έχει επικρατήσει η συνήθεια στα 

διάφορα Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα να δίδεται το όνομα κάποιου 

Ιστορικού Προσώπου, ή σύγχρονης Επιστημονικής και Κοινωνικής 

Προσωπικότητας, ή Μεγάλου Δωρητή και Ευεργέτη (όπως π.χ. 

Ιπποκράτειο, Τζάνειο, Θεαγένειο, Παπανικολάου, κ.λ.π. λόγω της μεγάλης 

τους προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο).

Με τη λέξη «περιουσία» νοείται η παραχωρούμενη στο συνιστώμενο 

Ίδρυμα κινητή και ακίνητη περιουσία (δηλ. έντοκες καταθέσεις, δωρεές 

χρημάτων, μετοχές διαφόρων τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών κ.λ.π., και 

γενικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οικόπεδα, διαμερίσματα κ.λ.π.).

Πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν μπορεί να διατεθεί από ένα Δήμο ή μία 

Κοινότητα περιουσία για τη σύσταση του Ιδρύματος που διέπεται από τις 

διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 αλλά μόνο Ιδρύματος που διέπεται από τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (βλ. σχ. ΓνωμΝΣΚ 750/1993 Νομ. Δελτ. 1993/115)

Οι πόροι που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος 

δηλ. ποια και πόσα είναι τα έσοδα αυτού κατά μήνα ή έτος, για την κάλυψη 

των δαπανών λειτουργίας του, αναφέρονται στην απόφαση της σύστασης 

του Ιδρύματος. Φυσικά στους πόρους, πρέπει να ορίζεται και το ποσό της 

ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου ή της Κοινότητας (ΣτΕ. 268/1966).

Μεταβολές σε ένα Ίδρυμα μπορούν να γίνουν όσον αφορά : α) τη 

διερεύνηση του σκοπού του, β) την αύξηση των πόρων του, γ) την αλλαγή
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ή συμπλήρωση του ονόματος του, και δ) τη μεταβολή στη σύνθεση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το έγγραφο του αρμόδιου 

Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης με το οποίο αποστέλλεται 

η σχετική αλληλογραφία στο Υπουργό Εσωτερικών, για την έκδοση του 

Π.Δ/τος, για τη σύσταση ή την κατάργηση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Ιδρύματος, πρέπει να περιλαμβάνει και την σχετική πρόταση αυτού, που 

πρέπει να είναι τέλεια αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα 

πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, ώστε να μπορέσουν και οι Υπουργοί 

να μορφώσουν ορθή και σαφής γνώμη για την ωφελιμότητα του υπό 

έγκριση Ιδρύματος προτού εισηγηθούν την έκδοση του σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος.

Η τήρηση των ειδικών για κάθε κατηγορία Δημοτικών ή Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων ειδικών διατάξεων είναι υποχρεωτική για τους Υπουργούς που 

εισηγούνται την έκδοση του ιδρυτικού αυτού Προεδρικού Διατάγματος. 

Μερικές από τις ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν τις διάφορες κατηγορίες 

των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων είναι: α)Οι διατάξεις του άρθρου 

109 παρ. 2 του Συντάγματος του 1975, β)Οι διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 

«Περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ των 

κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών, κληρονομιών και 

δωρεών», γ)Το Ν.Δ.424/1970 «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως 

ή διαθέσεως των υπέρ των δημοσίου και κοινωφελούς σκοπού 

καταληφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή 

δωρητή», δ)Το Ν.Δ. 430/1970 « Περί αποσβέσεως του δικαιώματος 

προβολής ακυρότητας διατάξεως τελευταίας βουλήσεως προς το 

καταλειπόμενο υπέρ του δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού», ε)Το Ν.Δ. 

2592/1953 «Περί οργανώσεως των δημοσίων Νοσηλευτικών κ.λ.π. 

Ιδρυμάτων και της ιατρικής αντιλήψεως», στ)Το Ν.1397/1983 «Εθνικό 

σύστημα υγείας» άρθρο 6 (Φ.Ε.Κ 143 A77.10.1983), ζ)Το Ν.1579/1985 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις κ.λ.π. και ο Νόμος 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 123 

Α71992) « Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» κ.λ.π.
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου 

και του Π.Δ με τα οποία συστήνεται ένα Ίδρυμα τα Διοικητικά Συμβούλια 

των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων μπορούν να είναι από επταμελή 

έως εντεκαμελή, ανάλογα φυσικά με την σπουδαιότητα του σκοπού τους 

και του μεγέθους των Υπηρεσιών τους. Πρόεδρος των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Ιδρυμάτων είναι για μεν τα δημοτικά, ο Δήμαρχος ή ο 

Αντιπρόεδρος που ορίζεται από το Δήμαρχο, για δε τα Κοινοτικά ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας. Το Συμβούλιο δε εκλέγει πάντοτε ένα από τα 

μέλη του ως Αντιπρόεδρο. Δηλαδή εδώ αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια 

της Διοικήσεως να προσδιορίσει για κάθε ιδρυόμενο Δημοτικό ή Κοινοτικό 

Ίδρυμα τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 

μπορεί να είναι επταμελή, εννεαμελή και εντεκαμελή ανάλογα με τη 

σπουδαιότητα και τις υπηρεσιακές κ.λ.π. ανάγκες αυτού.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι εφόσον ο Δήμαρχος παραμένει 

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και δεν ορίζει 

κάποιον αντιδήμαρχο ως πρόεδρό του, μόνο αυτός μπορεί να ασκεί τις 

αρμοδιότητες του που απορρέουν από το αξίωμα του αυτό, και δεν μπορεί, 

επομένως, όντας αυτός πρόεδρος του Δ.Σ , να μεταβιβάσει κάποιες 

αρμοδιότητες του σε αντιδήμαρχο (βλ. σχ. υπ’ αριθ. 9/1982 ΓνωμΝΣΚ).

Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει 

απαραίτητα να εκλέγονται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου α)για μεν τα Δημοτικά Ιδρύματα ένας τουλάχιστον 

Δημοτικός Σύμβουλος και ένας Σύμβουλος Διαμερίσματος σε Δήμους που 

εφαρμόζονται ο θεσμός αυτός, στα δε Κοινοτικά ένας τουλάχιστον 

Κοινοτικός Σύμβουλος β)ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, στο 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των 

Εργαζομένων, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Δημάρχου ή Προέδρου 

της Κοινότητας προς τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ή Συλλόγου των 

εργαζομένων αν υπάρχει.
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Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών μέσα στην οποία πρέπει να 

συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, είναι ανατρεπτική και 

μετά την εκπνοή της ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας συγκαλεί 

την Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, ακόμη και εκεί που δεν λειτουργεί 

Σύλλογος ή Σωματείο των Εργαζομένων. Τότε αυτοί υποδεικνύουν τον 

εκπρόσωπο τους και ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας.

Οι ιδιώτες που καλούνται να συμμετέχουν σαν μέλη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των Δημοτικών ή Κοινοτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να έχουν 

φυσικά κάποια επαγγελματική ή κοινωνική δραστηριότητα ή κοινωνική 

δράση και κάποιες ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό με τον οποίο 

έχει συσταθεί το Ίδρυμα. Οι ιδιότητες αυτές των ιδιωτών που εκλέγονται ως 

μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν την ολική αναγνώριση των πολιτών του 

Δήμου ή της Κοινότητας και να διακρίνονται για το ήθος και την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα τους.

Επίσης τα μέλη αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Νόμο 

α)Έλληνες πολίτες και β)μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας του 

Νομού όπου έχει έδρα το Ίδρυμα δηλ. πρέπει να είναι δημότες εκλογείς 

του Δήμου ή της Κοινότητας.

Φυσικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ του 

Ιδρύματος δεν ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά 

εκλέγονται. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία του συνόλου των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι εκτός από τον πρόεδρο του Δ.Σ. 

του Ιδρύματος, που είναι από το Νόμο ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που 

εκείνος θα ορίσει, και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, που ορίζεται από 

την γενική τους συνέλευση, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με 

μυστική ψηφοφορία από ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και 

δεν ορίζονται από αυτό.

Τα μέλη του Δ.Σ. υπόκεινται στις ίδιες ακριβώς απαγορεύσεις και 

κωλύματα που ισχύουν και για τους Δημάρχους και Προέδρους 

Κοινοτήτων Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους κ.λ.π όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 187 του Δ.Κ.Κ.. Είναι ευνόητο να μην μπορεί να 

συμμετέχει ο οποιοσδήποτε στη διοίκηση ενός αγαθοεργού Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Ιδρύματος εφόσον έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και
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στερήθηκε την διαχείριση της περιουσίας του με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ως αυτουργός ή συμμέτοχος σε 

κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα όπως: «. . . στα πλημμελήματα της 

παραχαράξεως, της κιβληλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς 

βεβαιώσεως, της δωροδοκίας, της εκβιάσεως, της κλοπής, της 

υπεξαιρέσεως, της απιστίας, της απάτης, της καταπιέσεως, της αιμομιξίας, 

της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παραβιάσεως της νομοθεσίας 

για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπόριο, καθώς και της παραβιάσεως 

καθήκοντος, εφόσον το τελευταίο στρέφεται κατά Δήμων, Κοινοτήτων ή 

Νομικών Προσώπων τους».

Αν υπάρξει κάποιο κώλυμα μετά την εκλογή ενός μέλους του Δ.Σ, 

αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του από το αξίωμα του μέλους 

του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 

Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης στο Νομό ή τη Νομαρχία. 

Η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από τον Διευθυντή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι υποχρεωτική απ’ αυτόν και δεν είναι 

εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού η έκπτωση προβλέπεται και επέρχεται 

αυτοδίκαια από το νόμο και δεν είναι αποτέλεσμα της έκδοσης ή όχι της 

διαπιστωτικής αυτής πράξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 187 αναφέρεται: «Όταν 

γίνεται παραπομπή για κακούργημα, με αμετάκλητο βούλευμα ή με 

απευθείας κλήση, καθώς και όταν γίνει παραπομπή για ένα πλημμέλημα, 

από αυτά που αναφέρονται, με αμετάκλητο βούλευμα, ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον εγκαλούμενο σε 

κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του ποινικού 

δικαστηρίου.»

Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 191 αντικαθιστάται 

η παλαιά ονομασία της διοίκησης των Δημοτικών Και Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων «από Αδελφάτο» σε «Διοικητικό Συμβούλιο», ο οποίος 

θεωρήθηκε δοκιμότερος όρος.
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κάποιες φορές οι δωρητές των Ιδρυμάτων, έχουν επιφυλάξει το 

δικαίωμα να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους (τον 

εκτελεστή της διαθήκης ή άλλο πρόσωπο) είτε στην διοίκηση των 

Ιδρυμάτων είτε στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων.

Το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ορίζεται το δικαίωμα στης 

συμμετοχής των δωρητών Ιδρυμάτων αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο 

τους, είτε στην διοίκηση είτε στις συνεδριάσεις των Διοικητικών 

Συμβουλίων, εκδίδεται με εισήγηση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών, με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.2039/1939 «Περί 

εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ των κοινωφελών 

σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών, κληρονομιών και δωρεών» όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα για τις 

περιπτώσεις αυτές και είναι υποχρεωτική.
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4. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγρ. 1 του άρθρου 193 που αφορά 

την εκλογή και τη θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η θητεία 

των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η εκλογή 

αυτών γίνεται κάθε δύο χρόνια και τελειώνει σε κάθε περίπτωση με την 

εγκατάσταση των νέων μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Ήτοι από 1ης Ιανουάριου του έτους εγκατάστασης και λήγει την 31η 

Δεκέμβρη του έτους λήξεως της δημοτικής περιόδου.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 

του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

ή Κοινοτικού Ιδρύματος έχουμε όταν υπέρ μιας πρότασης ψηφίζει το 50% 

συν (+) ένας (1) των παρόντων Συμβούλων.

Τα διαδικαστικά της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιδρύματος ρυθμίζονται για τα μεν δημοτικά Ιδρύματα από τις διατάξεις 

του άρθρου 107 του Δ.Κ.Κ., για τα δε κοινοτικά από τις διατάξεις των παρ. 

3 και 4 του άρθρου 103.

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν όρκο 

μπροστά στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Σχετικά με την ορκωμοσία των μελών 

του Διοικητικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου το άρθρο 88 αναφέρει : «Ι.Μετά 

την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη του επιτυχόντος και 

των επιλαχόντων συνδυασμών ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι πριν από την ημέρα 

εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο 

όρκο:Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα 

και στους vóuouc και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα 

μου. 2.Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας σε 

δημόσια συνεδρίαση της οποίας ο ακριβής χρόνος (χρονολογία και ώρα) 

ορίζεται από τον εκλεγέντα Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας. 3.Για την
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ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο 

ή Πρόεδρο της Κοινότητας και όλους τους Συμβούλους που ορκίστηκαν. 

Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα 

παραμένει στο Δήμο ή στη Κοινότητα και το άλλο στέλνεται στον Διευθυντή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, στο Νομό ή την Νομαρχία. Τα 

προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την 

ημέρα της εγκαταστάσεώς».

Ο όρκος είναι η διαβεβαίωση του ορκιζόμενου με επίκληση του θείου 

ή γενικότερα του θρησκεύματος του για την ακριβή πίστη και αντικειμενική 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο όρκος δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική 

πράξη και επομένως ή πράξη της ορκωμοσίας δεν είναι πρόσβλητη 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Η αναπλήρωση των κενών θέσεων, των μελών των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Ιδρυμάτων κατά την διάρκεια της δημοτικής περιόδου 

γίνεται ύστερα από εκλογή του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η 

προθεσμία των οχτώ (8) ημερών είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική 

(όπως και αυτή του ένα μήνα).

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι η αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο για «αποχρώντα λόγο». Το πότε 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, είναι θέμα πραγματικό κάθε φορά και 

οπωσδήποτε συναρτώνενο με την λειτουργία του Ιδρύματος. Εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται πως το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση 

που κρίνει ότι συντρέχει «αποχρών λόγος» μπορεί να προβεί στην 

αντικατάσταση οιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός 

Ιδρύματος, δηλαδή τόσο από εκείνα που το ίδιο εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία, όσο και εκείνου που προέρχεται από τους εργαζόμενους στο 

Ίδρυμα, αλλά και εκείνων που συμμετέχουν βάση του άρθρου 192 του 

Δ.Κ.Κ.. Όμως πιστεύουμε ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο θα 

έπρεπε να μπορεί να αντικαταστήσει μόνο τα μέλη εκείνα που το ίδιο έχει 

εκλέξει, και όχι για εκείνα που δεν έχει αποφασίσει το ίδιο, όπως τον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα ή τα πρόσωπα του άρθρου 192 

του Δ.Κ.Κ..
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Γενικά για την αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ενός Ιδρύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 

91 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα.
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: DTIMHTIKO 

γιατί αποτελεί απόρροια της εμπιστοσύνης εκείνων που τον εκλέγουν ή τον 

ορίζουν σ’ αυτό ώστε να διαχειρίζεται το Ίδρυμα και να βοηθά στην 

υλοποίηση των σκοπών του, αλλά και για το ίδιο το μέλος που το 

αποδέχεται το αξίωμα αυτό με την παραπάνω ακριβώς φιλοδοξία, και 

2)ΆΜΙΣΘΟ γιατί βρίσκεται μακριά από κάθε υπηρεσιακή σχέση και 

εξάρτηση, στηριζόμενο μόνο στην εκλογή ή τον ορισμό, που θέλουν και 

πρέπει να είναι πέραν του «μισθού», και να μάχονται μόνο υπέρ της 

επίτευξης των σκοπών του Ιδρύματος.

Στη παράγραφο 3 του άρθρου 175 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα 

αναφέρεται «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και οι Αντιδήμαρχοι που συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις του και τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής εκτός από το 

Δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το 

πολύ συνεδριάσεις το μήνα, ανάλογη με τον πληθυσμό του Δήμου. Η 

αποζημίωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της 

Ελλάδος. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου μπορούν να εφαρμόζονται 

και σε Κοινότητες που έχουν πληθυσμό περισσότερο από πέντε χιλιάδες 

κατοίκους. Αν η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος ζητηθεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, και δεν περιέλθει σε αυτό μέσα σε δύο μήνες από την 

ημερομηνία που ζητήθηκε, η απόφαση για τον καθορισμό της 

αποζημίωσης μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη αυτή.».

Το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

παίρνουν αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και για τρεις το πολύ 

συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ., δεν 

αλλοιώνει το «τιμητικό» και «άμισθο» του αξιώματος τους, αφού η εν λόγω
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αποζημίωση, πέραν του ότι είναι ασήμαντη ουσιαστικά, δεν αποτελεί ούτε 

έξοδα παράστασης ούτε άλλου τύπου απολαβή, αλλά στοχεύει στο να 

καλύψει -  ενδεικτικά -  ελάχιστο μέρος της θετικής απώλειας του 

εισοδήματος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος λόγο 

των συχνών και πολύωρων απουσιών τους από την επαγγελματική τους 

ενασχόληση, προκειμένου να επιλύσουν πολλά, απλά ή σύνθετα, 

προβλήματα του Ιδρύματος, στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν.
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6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -  ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγω τότε αναπληρωτής ορίζεται ο 

αντιπρόεδρός του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι είναι συγκροτημένο νόμιμα, 

ανεξάρτητα από το αν κάποιο μέλος του αποποιηθεί την εκλογή του, ή 

πεθάνει ή εκπέσει ή τεθεί σε αργία και ανεξάρτητα από το αν κάποια θέση 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κενή για οποιονδήποτε λόγο, αρκεί να 

τηρηθεί η διαδικασία της πρόσκλησης του αναπληρωματικού συμβούλου 

για την σύντομη συμπλήρωση της νόμιμης σύνθεσης του Συμβουλίου ή 

στην περίπτωση μη ύπαρξης αναπληρωματικών, αρκεί να προκηρυχθούν 

από τον Αιρετό Νομάρχη, σε δύο μήνες το αργότερο από της 

αναπληρωματικών, αναπληρωματικής εκλογής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για να λειτουργήσει νόμιμα πρέπει εκτός 

από τη νόμιμη συγκρότησή του να έχει και νόμιμη σύνθεση κάθε φορά που 

λειτουργεί, δηλαδή όταν συγκαλούνται σε συνεδρίαση. Για παράδειγμα το 

Συμβούλιο δεν έχει νόμιμη σύνθεση όταν μετέχει σε αυτό

αναπληρωματικός σύμβουλος ο οποίος δεν έχει ορκιστεί ακόμα, ή όταν 

μετέχει σε αυτό σύμβουλος ο οποίος έχει εκπέσει από το αξίωμά του ως 

συνέπεια μιας καταδικαστικής απόφασης(άρθρο 187 Π.Δ. 410/1995) ή 

όταν μετέχει σύμβουλος που έχει τιμωρηθεί με τη πειθαρχική ποινή της 

αργίας (άρθρο 184 Π.Δ.410/1995), ή έχει τεθεί σε αργία από τον Διευθυντή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Νομό ή τη Νομαρχία(άρθρο 184 παρ.2 

Π.Δ.410/1995), ή όταν μετέχει σύμβουλος ο οποίος έχει υλικό συμφέρον ο 

ίδιος ή συγγενής του ως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

(άρθρο 99 Π.Δ. 410/1995).

Για την αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενός 

Ιδρύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 91 

όπου αναφέρετε ότι :«Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια λειτουργούν 

νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι
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κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε 

όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου 

αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, πεθάνουν, εκπέσουν ή 

τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές 

ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας».

Πάντως πρέπει να σημειωθεί, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος είναι δυνατόν να λειτουργήσει και με ελλιπή σύνθεση, ωσότου 

πληρωθούν τα κενά που υπάρχουν στη σύνθεσή του (π.χ. δεν έχει οριστεί 

ακόμα εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα), αφού αλλιώς θα 

κινδύνευε να ματαιωθεί ο σκοπός της ύπαρξής του και η ίδια η λειτουργία 

του (π.χ. ορφανοτροφείο, γηροκομείο κ.τ.λ) από την αδυναμία λήψης 

αποφάσεων στην περίπτωση που δημιουργηθεί κενό ή κενά (αρκεί 

βεβαίως να μη δημιουργείται πρόβλημα στην απαρτία του)
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7. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή ως όργανο διοίκησης του Ιδρύματος είναι 

τριμελής και έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής 

(παρ. 2 του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. ) του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 197 και η ύπαρξη της, πρέπει να περιέχεται στη 

συντακτική πράξη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και του

αντίστοιχου Π.Δ που συνιστούν το Ίδρυμα. Οι αρμοδιότητες της

Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι εξής: α)συντάσσει τον προϋπολογισμό 

του Ιδρύματος, β)προελέγχει τον απολογισμό, γ)αποφασίζει για την

διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό ή έχουν εγγράφει σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 , 5 και 6 του άρθρου 218, 

δ)με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 244 καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις

δημοπρασίες. Για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 

των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους, ε)μελετά την ανάγκη 

συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, στ)αποφασίζει για την άσκηση όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων καθώς και για την επιβολή, 

την αντεπιβολή ή τη δόση όρκου, ζ)αποφασίζει για την υποβολή 

προσφυγών στις διοικητικές αρχές, η)αποφασίζει για τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού πέντε 

εκατ.(5.000.000)δραχμών, θ)αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 

κληρωδοσιών και δωρεών, ήαποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου 

δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του.

Η εκλογή των τακτικών καθώς και δυο αναπληρωματικών μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιδρύματος, γίνεται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία 

και η θητεία τους είναι διετής (συμπίπτει με τη διάρκεια τη θητείας των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος)
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8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή 

έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, του 

Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Πρέπει να τονίσουμε ότι σε 

ένα Κοινοτικό Ιδρύματος ο πρόεδρός του, δηλαδή ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας, δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του Προέδρου της Κοινότητας αλλά 

εκείνες του Δημάρχου.

Όσο αφορά την επιλογή, τις θέσεις, την θητεία και τον τρόπο 

πλήρωσης των θέσεων ιατρών στα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 230 του Ν. 1188/81 «Περί 

καταστάσεως προσωπικού οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» που 

έχουν ανάλογη εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Σύμφωνα με το 

άρθρο 230 “ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ” « 1 )Αι θέσεις του ιατρικού 

προσωπικού είναι επί θητεία, συνιστώνται δε μόνον εις Δημοτικά ή 

Κοινοτικά νοσοκομεία και βρεφοκομεία. Ο αριθμός των θέσεων και η 

διαβάθμισης τούτων ορίζονται δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. 

2)Τα προσόντα διορισμού εις τας κατά την προηγουμένη παράγραφο 

θέσεις είναι τα απαιτούμενα κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις, δια 

την πλήρωσιν των αντίστοιχων θέσεων ιατρικού προσωπικού των 

κρατικών νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ 2592/1953. Αι αυταί διατάξεις 

εφαρμόζονται αναλόγως δια την διάκρισιν των Δημοτικών και Κοινοτικών 

νοσοκομείων εις κατηγορίας, τον τρόπον και διαδικασίαν πληρώσεως των 

παρ’ αυτοίς θέσεων ιατρικού προσωπικού, τα υποβλητέα δικαιολογητικά 

και τον χρόνον υποβολής τούτων, τα αρμόδιαν προς κρίσιν των 

υποψηφίων και επιλογήν των διοριστέων όργανα, την διάρκειαν, 

ανανέωσιν, και παράτασιν της θητείας, ως και τας αποδοχάς των 

διοριζόμενων. Τας υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένας 

αρμοδιότητας του μεν Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και των 

Διοικητικών Συμβουλίων, προκειμένου περί Δημοτικών και Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων ασκούν τα αδελφάτα, τα δε των Προέδρων των Διοικητικών 

Συμβουλίων οι πρόεδροι των αδελφάτων.»
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Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάσει 

ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε κάποιο μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ή στον Γενικό Διευθυντή(αν προβλέπεταήή σε κάποιο άλλο 

ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλό του. Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 115 :«0 Δήμαρχος, με απόφαση του που 

δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια 

σε εβδομαδιαία, της πρωτεύουσας του Νομού, μεταβιβάζει αρμοδιότητες 

του σε Αντιδημάρχους. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις 

αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος».

37



9. ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

όπως πρόσκληση μελών, πλειοψηφία, έλεγχος-εκτελεστότητα αποφάσεων 

και την αστική ευθύνη των μελών του, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

Δημαρχιακή Επιτροπή και τα μέλη τους, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 108, 109, 110, 111, 113, 114, 176, 177, 181, και 185 του 

Δ.Κ.Κ.

Οι κανονισμοί λειτουργίας των Ιδρυμάτων καταρτίζονται και 

ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο(παραπέμπουμε στο βιβλίο υπό 

τον τίτλο «Κανόνες λειτουργίας Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου και 

λοιπών συλλογικών οργάνων» κ. Αντώνης Θεοδώροπουλος τ.Δ/ντη 

Δήμου Ηρακλείου Αττικής, έτος εκδόσεως 1978).

Στην παρ. 3 του άρθρου 198 του Δ.Κ.Κ. αναφέρονται περιοριστικά 

έντεκα περιπτώσεις για την άσκηση των οποίων το Ίδρυμα, χρειάζεται και 

τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (προϋπολογισμός, 

απολογισμός, οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας, εκποίηση ή ανταλλαγή ακινήτων ή επιβάρυνσή τους με 

εμπράγματα δικαιώματα, αποδοχή κληρονομιών ή δωρεών με όρο ή 

κληροδοσιών, συνομολόγηση δανείων). Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η 

παρέμβαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου στα Δημοτικά ή 

Κοινοτικά Ιδρύματα και στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα Διοικητικά τους 

Συμβούλια είναι περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Ιδρύματα 

λειτουργούν -  κατ’ αρχήν -  ως αυτόνομα νομικά πρόσωπα και δεν 

υπόκεινται σε άμεση εξάρτηση από το Δήμο ή την Κοινότητα που τα έχει 

ιδρύσει.

Η προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερών μέσα στην οποία οφείλει 

το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο να υποβάλει την απόφαση του για την 

θετική ή αρνητική γνώμη του, για τις παραπάνω έντεκα περιπτώσεις στην 

Τριμελής Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 18 Νόμου 2218/1994 είναι
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ενδεικτική και όχι περιοριστική και επομένως το Δημοτικό ή Κοινοτικό 

Συμβούλιο νόμιμα μπορεί ν’ αποφασίσει και μετά την πάροδο της 

προθεσμίας. Όμως αν η προθεσμία αυτή παρέλθει στο μεταξύ άπρακτη, η 

Τριμελής Επιτροπή, έχει δικαίωμα ν’ αποφανθεί επί της αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και χωρίς να υπάρχει απόφαση του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 

Ν.2218/1944 : “ε λ ε γ χ ο ς  τ ω ν  π ρ ά ξ ε ω ν ” « 1 .)Ο ι πράξεις όλων των οργάνων 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. 

2.)Όλες οι πράξεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, των Νομαρχιακών 

Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων και Εκτελεστικών Επιτροπών 

των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων της Ν.Α. αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα 

της περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη 

συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. 3)0 

γενικός γραμματέας της περιφέρειας παραπέμπει, αιτιολογημένα, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών αφού έλαβε τη σχετική πράξη, 

στην επιτροπή της παραγράφου 4 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες 

κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη Ν.Α. ή στο νομικό της 

πρόσωπο που την εξέδωσε. 4.)Στην έδρα κάθε Ν.Α. συνίσταται τριμελής 

επιτροπή που αποτελείται από: α)Έναν πρωτόδικη, ως πρόεδρο, που 

ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο πρωτοδικών, β)Έναν 

ανώτερο δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

εφόσον δεν υπάρχει άλλου υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, γ)Ένα μέλος 

του Ν.Σ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Ν.Σ. Δεν μπορεί να 

οριστεί μέλος της επιτροπής ο πρόεδρος του Ν.Σ. και ο πρόεδρος Ν.Ε. 5)Η 

επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της 

περιφέρειας για όλη τη διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου. Η θητεία των 

μελών της επιτροπής λήγει πάντοτε με την ανάληψη καθηκόντων από τα 

νέα μέλη της επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί 

υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ή αν δεν υπάρχει, υπάλληλος 

άλλου υπουργείου ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή 

του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Ο υπάλληλος που 

ορίζεται μέλος και γραμματέας της επιτροπής και οι αναπληρωτές του 

λογίζονται για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτή αποσπασμένοι στην
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επιτροπή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις αποσπάσεις. Οι 

αναπληρωτές κατά των χρόνο που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή 

επικουρούν τους αναπληρούμενους στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

6)Η επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, με δική της σφραγίδα 

και γραμματειακή υποστήριξη που συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα 

της περιφέρειας. Η Επιτροπή υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 7)Η 

επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της, συνεδριάζει 

παρόντων όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για τη 

συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα της επιτροπής. Τα 

πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της 

επιτροπής. Στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής 

παρέχονται κάθε μήνα κατ’ αποκοπήν έξοδα κινήσεως που ορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 8)Έργο της επιτροπής είναι:Α')η άσκηση 

ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των 

νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών 

επιτροπών των νομικών τους προσώπων, οι οποίες παραπέμπονται στην 

επιτροπή από τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 και Β')η εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 9. 

9)Προσφυγή κατά των πράξεων των ανωτέρω οργάνων της Ν.Α. για 

παράβαση νόμου μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές 

δημοσιεύτηκαν. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα της επιτροπής της 

παραγράφου 4 και κοινοποιείται στην Ν.Α ή το Ν.Π. που εξέδωσε την 

προσβαλλόμενη πράξη με φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής. 10)Η 

επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα 

προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, 

ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η 

επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη 

είναι νόμιμη. Η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών της 

παραγράφου 9 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου έλαβε την 

προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοσή της 

δικαιολογητικά. Αν δεν αποφανθεί μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία,
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θεωρείται ότι απέρριψε την προσφυγή. 11 )Οι αποφάσεις της επιτροπής 

κοινοποιούνται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και στην Ν.Α. ή τα 

Ν.Π. αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο 

κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις 

δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων. 

12)Κατά των αποφάσεων του νομάρχη επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στον γενικό γραμματέα 

της περιφέρειας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται 

από την κοινοποίηση ή διαφορετικά αφού έλαβε γνώση. Η προσφυγή 

κατατίθεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο γενικό γραμματέα της 

περιφέρειας με απόδειξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως 

ισχύει κάθε φορά. 13)Κατά των, κατά τα ανωτέρω, αποφάσεων της 

επιτροπής της παραγράφου 4 και των κατά την παράγραφο 12 

αποφάσεων του γενικού γραμματέα της περιφέρειας μπορεί να ασκηθεί 

προσφυγή στον καθ’ ύλην αρμόσιο υπουργό, για παράβαση νόμου, μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 «περί διοικητικής 

αποκεντρώσεως», όπως ισχύει κάθε φορά. 14)Οι Ν.Α., όταν ασκούν 

αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπόκεινται και στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

αυτή.».

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αρνητική γνώμη του 

δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου σε μία από τις παραπάνω έντεκα 

περιπτώσεις είναι υποχρεωτική για την Τριμελής Επιτροπή που ασκεί την 

εποπτεία του Ιδρύματος.
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10. ΠΟΡΟΙ

Στο άρθρο 199 του Δ.Κ.Κ με ενδεικτική απαρίθμηση (δηλαδή μπορεί 

να υπάρχουν και άλλοι πόροι από άλλες πηγές) αναφέρονται οι πόροι των 

Ιδρυμάτων από:

1) Την ετήσια επιχορήγηση τους από το Κράτος, το Δήμο ή την 

Κοινότητα. Η επιχορήγηση των Ιδρυμάτων τους, από τους 

Δήμους ή τις Κοινότητες εντάσσεται στις υποχρεωτικές τους 

δαπάνες, ενώ ακόμα η επιχορήγηση αυτή (που 

προβλέπεται και από την συστατική πράξη των Ιδρυμάτων) 

μπορεί και να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ποσό, εφόσον ο 

οικείος Δήμος ή Κοινότητα έχει οικονομική κατάσταση τέτοια 

που να επιτρέπει την επιπλέον επιχορήγηση.

2) Τις κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες. Νοούνται οι εισπράξεις που δικαιούνται από 

τη συστατική τους πράξη, να ενεργούν, είτε για την παροχή 

πραγμάτων, είτε για την παροχή υπηρεσιών (νοσηλεία, 

δικαιώματα εισαγωγής, ιατρικών και παρακλινικών 

εξετάσεων, εισιτηρίων κ.λ.π.).

3) Τις εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών που παρέχουν, όπως π.χ. νοσηλεία, δικαιώματα 

ιατρικών εξετάσεων κ.λ.π..

4) Τις προσόδους από τη δική τους περιουσία. Ως πρόσοδοι 

της περιουσίας τους μπορεί να είναι ενοίκια από ακίνητα, 

κτίρια, αγροκτήματα, δασικές εκτάσεις, βοσκές κ.λ.π., τόκοι 

από καταθέσεις ή μετοχικά δικαιώματα, έσοδα από την 

δημοπρασία τυχόν πώλησης κινητών πραγμάτων κ.λ.π..

Πάντως οι πόροι των ιδρυμάτων, πρέπει να αναφέρονται στη 

συστατική τους πράξη για να είναι νόμιμη και δυνατή η είσπραξή τους.
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11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον 

οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό 

έτος, τον απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και 

την περιουσία, εφαρμόζονται και στα Ιδρύματα. Οι διατάξεις αυτές είναι τα 

άρθρα 215, 216, 219, 220, 223, 228, 229, 230, 232, 236, 237-239, 240- 

248 του Δ.Κ.Κ. καθώς και το άρθρο 12 του Ν.1188/1981 «περί κυρώσεως 

Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως». Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1188/1981 “Ο ρ γ α ν ισ μ ο ί  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” , «Ι.Δία TOU οργανισμού 

εσωτερικής υπηρεσίας, ορίζονται η συγκρότησις των υπηρεσιών των 

Ο.Τ.Α, η εσωτερική διάρθρωσις, αι αρμοδιότητες αυτών, αι θέσεις και η 

διαβάθμισις αυτών επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38, 2.0 

οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων πληθυσμού άνω των 

50.000 και των παρ’ αυτοίς ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, ψηφίζεται 

υπό του δημοτικού συμβουλίου ή του αδελφάτου ή του διοικητικού 

συμβουλίου και εγκρίνεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, 

δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 3.0 οργανισμός 

εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων και πληθυσμού μέχρι 50.000, των 

κοινοτήτων, των παρ’ αυτοίς δημοτικών και κοινοτικών νομικών 

προσώπων και ιδρυμάτων, ως και των συνδέσμων, ψηφίζεται υπό του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή αδελφάτου ή διοικητικού συμβουλίου 

και εγκρίνεται, μετά σύμφωνον γνώμην του κατά το άρθρον 5 υπηρεσιακού 

συμβουλίου δι’ αποφάσεως του νομάρχου δημοσιευομένης κατά την 

παράγραφο 2, 4.Οι υπάλληλοι επί βαθμώ 1ω η αναπληρωτού γενικού 

διευθυντού, προΐστανται υπηρεσιών συγκροτουμένων εξ υπηρεσιακών 

μονάδων επιπέδου διευθύνσεως ή ανεξαρτήτων τμημάτων ή γραφείων, η 

κατανομή δε τούτων ενεργείται δι’ αποφάσεως του δημάρχου, 5.Δια τον 

οργανισμόν εσωτερικής υπηρεσίας των ιδρυμάτων και νομικών 

προσώπων, απαιτείται και σύμφωνος γνωμοδότησις του οικείου δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου, 6.Οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας δε 

δύναται να τροποποιηθούν προ της παρελεύσεως διετίας από της
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εκδόσεως της κατά τας παραγράφου 2 και 3 αποφάσεως ή μεταγενεστέρας 

τροποποιήσεως αυτών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων 

των άρθρων 258, 317, 318, 320, 331 και 334 του παρόντος. ΔΓ 

αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να επιτρέπεται η 

τροποποίησις των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των ΟΤΑ και προ 

της παρελεύσεως διετίας, προς αντιμετώπισιν αναγκών συνεπεία 

αναθέσεως εις τούτους της ασκήσεως νέων αρμοδιοτήτων, 7.Αι κατά τας 

παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

Νομάρχου εκδίδονται εντός εξήντα ημερών από της εις το Υπουργείου ή 

την Νομαρχίαν περιελεύσεως αντιστοίχως της αποφάσεως του συμβουλίου 

ή της γνωμοδοτήσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Με τη παράγραφο 2 του άρθρου 200 του Δ.Κ.Κ. περί οικονομικής 

διοικήσεως ορίζεται ειδικά, ότι προκειμένου για κληροδοτήματα που 

διέπονται από τον Α.Ν. 2039/1939, ισχύουν για όσο αφορά τα θέματα που 

θίγει η παράγραφος 1, οι ειδικές διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως ισχύουν 

κάθε φορά, εφόσον δεν τροποποιούνται από τον Δ.Κ.Κ..

Το νομικό καθεστώς του τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών 

από τα Ιδρύματα, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση 

έργων και την προμήθεια πραγμάτων από τους Δήμους. Πρόκειται για τον 

Ν.1418/1984 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/1994, 

το Π.Δ.23/1993, τα Π.Δ.472/1985 και 609/1985 όπως συμπληρώθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 368/1994 (όσο αφορά την εκτέλεση έργων) 

και για το Π.Δ. 28/1980 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 530/1981 και 

1188/1981 και την 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (όσο 

αφορά τις προμήθειες).

Ο τρόπος εγγραφής στον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων, των 

επιχορηγήσεων που λαμβάνουν τα Ιδρύματα από το κράτος γενικά, και για 

εκείνη που λαμβάνουν για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, γίνεται με την 

υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 15-6-59 « Π ερί 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ». Έτσι 

«1)Τα έσοδα και έξοδα των Δήμων εκάστου οικονομικού έτους 

προσδιορίζονται δια του ετήσιου προϋπολογισμού, καταρτιζόμενου και 

εγκρινόμενου κατά τας διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και 

του παρόντος διατάγματος. 2)εν τω προϋπολογισμού αναγράφονται πάντα
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τα έσοδα και έξοδα τα αφορώντα ωρισμένην χρονική περίοδον, 

αποτελούσαν το οικονομικό έτος διαιρούμενα εις τακτικά και έκτακτα και 

κατανεμόμενα εις κεφάλαια και άρθρα, κατά κατηγορίας και είδη εσόδων 

και αντικείμενα δαπανών. Τακτικά και έκτακτα έσοδα θεωρούνται τα υπό 

της κειμένης νομοθεσίας οριζόμενα ως τοιαύτα. Τα έξοδα διακρίνονται εις 

τακτικά ή έκτακτα αναλόγως του διαρκούς ή μη χαρακτήρος αυτών. 

3)Έσοδα του προϋπολογισμού είναι τα κατά την διάρκεια του οικονομικού 

έτους, εις ο αναφέρεται ο προϋπολογισμός βεβαιούμενα ποσά, ασχέτως 

της φορολογικής περιόδου, εξ ης προέρχονται ταύτα, ως και τα κατά το 

αυτό οικονομικόν έτος εισπραττόμενα ποσά, εκ βεβαιωθέντων κατά 

παρελθόντα οικονομικά έτη εσόδων, έξοδα δε αι κατά την διάρκεια του 

οικονομικού έτους, καθιστάμενοι απαιτείται υποχρεώσεις εκ πάσης άλλης 

υφιστάμενης οφειλής καθιστάμενης απαιτητής εντός της αυτής χρονικής 

περιόδου. 4)Τα κατά την διάρκεια εκάστου οικονομικού έτους βεβαιωθέντα 

έσοδα, όσα δεν εισπράχθηκαν μέχρι το τέλους αυτού, μεταφέρονται και 

προβλέπονται εκ νέου εις το οικείον μέρος του προϋπολογισμού των 

εσόδων του επομένου οικονομικού έτους υπό δύο κεφάλαια υπό τους 

τίτλους:α) «εισπρακτέα υπόλοιπα εκ βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων κατά 

τα παρελθόντα οικονομικά έτη», β) «Εισπρακτέα υπόλοιπα εκ 

βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτων εσόδων».

5)Έσοδα προερχόμενα εκ παρελθόντων οικονομικών ετών, εφ’ όσον 

παρουσιάζονται προς βεβαίωσιν μετά την λήξιν του έτους, εξ ου 

προέρχονται βεβαιούνται και εισπράττονται υπό ίδια διακεκριμένα

κεφάλαια του οικείου μέρους του προϋπολογισμού των εσόδων υπό τους 

τίτλουςια) «Τακτικά έσοδα εκ παρελθόντων οικονομικών ετών, και

εισπραχθησόμενα κατά το έτος» και β) «Έκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων 

οικονομικών ετών βεβαιωθησόμενα και εισπραχθησόμενα κατά το 

οικονομικόν έτος». 6)Τα κατά την διάρκειαν εκάστου οικονομικού έτους 

πραγματοποιηθέντα έξοδα, όσα δεν εκπληρώθησαν μέχρι τέλους αυτού, 

αναλαμβάνονται εκ νέου και πληρώνονται εις βάρος των εν τω

προϋπολογισμώ εξόδων του επομένου οικονομικού έτους αναγραφόμενων 

οικείων πιστώσεων υπό ίδιον κεφάλαιον και με τίτλον «Έξοδα εκ

παρελθόντων οικονομικών ετών» και ίδια άρθρα δια τα έξοδα εκάστου 

έτους εις ο ταύτα ανάγονται.».
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Ο τρόπος διαχειρίσεις των φαρμάκων, τροφίμων και του υλικού των 

Ιδρυμάτων και ο έλεγχός της καθορίζεται με διάταγμα. Το μοναδικό που 

έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα (και εξακολουθεί να ισχύει) είναι το Β.Δ. της 31- 

12-1945/5-2-1946 «Περί κανονισμού διαχειρίσεως υλικού των Δημοτικών 

και Κοινοτικών Αγαθοεργών Ιδρυμάτων και του ελέγχου αυτής».

Τέλος πρέπει να προσθέσουμε, ότι τα Δημοτικά και Κοινοτικά 

Ιδρύματα έχουν τις φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες και προνόμια που 

έχουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 304 του Δ.Κ.Κ.. 

Ακόμα πρέπει να επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 472/1993 

Γνωμ.Ν.Σ.Κ., οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων 

(Δημοτικά Ιδρύματα), μπορούν να συνάψουν σύμβαση σε βάρος του 

προϋπολογισμού τους για την ασφάλιση των νηπίων που περιθάλπονται 

σ’ αυτά σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για την περίπτωση ατυχήματος, 

υπό την προϋπόθεση βεβαίως, ότι κατά την κατάρτιση της σχετικής 

σύμβασης, θα τηρηθούν όλοι οι νόμιμοι όροι και διατυπώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την έγκυρη κατάρτιση 

συμβάσεων από Δήμους και Κοινότητες όπως π.χ. ύπαρξη ειδικής 

πίστωσης στον προϋπολογισμό του βρεφονηπιακού σταθμού, απόφαση 

του Διοικητικού του Συμβουλίου, διενέργεια διαγωνισμού ή πρόσκληση 

ανάλογα με το ποσό της σύμβασης κ.ο.κ.
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12. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Η διαδικασία για την κατάργηση των Δημοτικών και Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων είναι η ίδια με αυτή της σύστασής τους. Δηλαδή σύμφωνα με το 

άρθρο 190 του Δ.Κ.Κ..

Με την κατάργηση Δημοτικού ή Κοινοτικού Ιδρύματος, το προσωπικό 

του καταργουμένου Ιδρύματος, εντάσσονται σε τακτικές οργανικές θέσεις 

προσωπικού του Δήμου ή της Κοινότητας που ανέλαβε την εκπλήρωση 

των σκοπών του καταργηθέντος Ιδρύματος κατά την διαδικασία που 

ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικος, περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». Σύμφωνα με το άρθρο 318 Ε ν τ α ξ ις  υ π ά λ λ η λ ω ν  

ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, «1.ΪΟ προσωπικόν ειδικών 

ταμείων υδρεύσεως καταργηθέντων ή καταργουμένων, εφ’ όσον η 

εκπλήρωσις του σκοπού αυτών αναλαμβάνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον 

υπό των δήμων και κοινοτήτων, διατηρείται εν τη υπηρεσία του οικείου 

δήμου ή κοινότητος μέχρις οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, δια 

τροποποιήσεως του οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας, ότε 

επιτρέπεται η ένταξις αυτού εις αντίστοιχους τακτικός θέσεις επί τη βάσει 

των ουσιαστικών αυτών προσόντων και των εν τω οργανισμώ οριζομένων 

προϋποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων. 2.Η ένταξις 

ενεργείται δΓ αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, 

εγκρινομένης υπό του νομάρχου, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του 

υπερεσιακού συμβουλίου. 3.Η κατά τα ανωτέρω τροποποίησις του 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός έξη μηνών από της 

αναλήψεως υπό του δήμου ή κοινότητος της οικείας υπηρεσίας, εντός δε 

εξαμήνου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισμού 

ενεργείται η ένταξις προσωπικού. Το μη εντασσόμενον προσωπικόν εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας απολύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας 

διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσμίας. 4.Η παρά τω ταμείω 

προγενεστέρα υπηρεσία του εντασσομένου προσωπικού λογίζεται ως 

τακτική δημοτική ή κοινοτική υπηρεσίας δια πάσαν περίπτωσιν. 5.Δια 

διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών, μετ’

47



απόφασιν του συμβουλίου του οικείου οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοικήσεως, δύνανται αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 

να εφαρμόζονται και επί του προσωπικού και άλλων ειδικών ταμείων, των 

οποίων η διοίκησις περιήλθεν ή έθελε περιέλθει εις τους οργανισμούς 

τούτους, ως και επί του προσωπικού των δημοτικών και κοινοτικών 

νομικών προσώπων των οποίων ήθελεν αποφασισθή η κατάργησις και η 

απ’ ευθείας ή μη από του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως 

ανάληψις της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών.».

Σε περίπτωση που περιήλθαν στο Ίδρυμα ιδιωτικές περιουσίες για 

την εκπλήρωση των σκοπών του, με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, όπως 

με δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, ο Δήμος ή η Κοινότητα 

υποχρεούνται να τις διαθέτουν στη συνέχεια ειδικά και αποκλειστικά για 

τον τοπικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, εγγράφοντάς τις εν λόγο 

περιουσίες σε ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού τους στο σκέλος των 

εσόδων και των εξόδων και διαχειρίζοντάς τες.

Τέλος με την αναφορά «με την επιφύλαξη και των διατάξεων που 

αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού 

στοιχείου που έχει καταληφθεί για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό» 

εννοούνται οι διατάξεις: α)του Ν.Δ 424/1970 σύμφωνα με την οποία “Περί 

ΤΗΣ ΕΠ Ω Φ ΕΛΕΣΤΕΡΑ ! ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Η ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ ΕΡ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ, ΕΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟ Υ ΔΙΑΘΕΤΟΥ Η ΔΩΡΗΤΟΥ”, «Άρθρονί- 1.Η Κατά ΤΟ άρθρον 22 

παράγραφος 2 του Συντάγματος επωφελεστέρας εκμετάλλευσις ή διάθεσις 

καταληφθείσης περιουσίας λόγο κληρονομιάς, κληροδοσίας, ή δωρεάς 

υπέρ του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελούς 

Ιδρύματος ή κοινωφελούς σκοπού, υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου ή 

άλλου τίνος περιορισμού χωρεί ιδία:α)Δια της ανοικοδομήσεως κατά το 

σύστημα της αντιπαροχής επί παραχωρήσει του απολύτως αναγκαίου 

ποσοστού εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και συστάσεως χωριστών οριζοντίων 

ιδιοκτησιών κατά τας διατάξεις του Νόμου 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας 

κατ’ ορόφους»,β)Δια της ανοικοδομήσεως επί δανειοδοτήσει και παροχή 

επί του ακινήτου εμπράγματου ασφαλείας ή και τη εφ’ ορισμένων ή μη 

χρόνον εκχωρήσει εν όλο ή εν μέρει των προσόδων του προς ασφάλειαν 

και εξυπηρέτησιν του δανείου, γ)Δια της διαθέσεως ή εκποιήσεως είτε εις
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τρίτον επ’ ανταλλάγματι διατεθειμένο δια τον αυτόν ή άλλον κοινωφελή 

σκοπόν, είτε χάριν άλλου κοινωφελούς σκοπού άνευ ανταλλάγματος, ως 

επίσης κατά πάσαν περίπτωσιν, δΓ ανταλλαγής ισάξιου τουλάχιστον 

ακινήτου. 2.Προκειμένου περί καταθέσεων και κινητών εν γένει αξιών 

χωρεί ιδία επένδυσις εις έτερα πλέον προσοδοφόρα περιουσιακά στοιχεία. 

3.Εάν το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλειφθέν ή 

δωρηθέν τέλει υπό τον όρο εκποιήσεως, επιτρέπεται η μη εκποίησις και η 

καθ’ οιονδήποτε τρόπον αξιοποίησης αυτού. Άρθρον 2.-1.Περί της 

συνδρομής επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως ή εκποιήσεως ή 

ανταλλαγής του καταληφθέντος ή δωρηθέντος εν περιπτώσει καθ’ ήν δεν 

καθίστανται πραγματοποιήσιμος καθ’ όλην αυτής την έκτασιν η θέλησης 

του διαθέτου, αποφαίνεται προηγουμένως, κατά την διαδικασίαν της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, τη αιτήσει του Υπουργού Οικονομικών ή τον κατά 

την περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου ή Ιδρύματος ή κληρονόμου ή συγγενούς του διαθέτου ή δωρητού ή 

παντός έχοντος έννομον συμφέρον, το κατ’ άρθρον 886 Κ.Π.Δ. αρμόδιον 

Δικαστήριον. 2.Αι προϋποθέσεις, οι όροι και ο τρόπος της επωφελεστέρας 

εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως ή εκποιήσεως ή ανταλλαγής κατά το άρθρον 

1 του καταληφθέντος ή δωρηθέντος, καθορίζονται εκάστοτε δΓ αποφάσεως 

του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού και του Υπουργού των 

Οικονομικών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, εφ’ 

όσον απαιτείται τοιαύτη, δημοσιευομένης της αποφάσεως εις την 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Κατά πάσαν περίπτωσιν των ανωτέρω 1 

και 2 παραγράφων, εξετάζεται και η τυχόν πρότασις της Διοικήσεως του 

οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδρύματος. Άρθρον 3.- Η 

κατά το άρθρον 1 του παρόντος παράγραφος 1 περίπτωσις α' 

ανοικοδόμησις, ως και η κατά την περίπτωσιν γ' ιδίου άρθρου και 

παραγράφου διάθεσις ή εκποίησις προς τρίτον επ’ ανταλλάγματι ή η 

ανταλλαγή μετά τρίτου, ενεργείται δια διαγωνισμού κατά τας διατάξεις του 

Α.Ν.2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το 

Κράτος και υπέρ των κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών». Άρθρον 4.- Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 

της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», β)της παρ,
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2 του άρθρου 109 του Συντάγματος του 1975 το οποίο αναφέρει : «Κατ’ 

εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή 

άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλήφθηκε ή δωρίθηκε, στην 

περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή διαθέτης ή στην ευρύτερη της 

περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του 

διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιοδήποτε 

λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς 

και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την μεταβολή της 

εκμετάλλευσης, όπως ο νόμος ορίζει» και γ)του Ν.Δ.430/1970 « Π ερί 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΟ Υ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η

Κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ », «Άρθρον 1.-Το δικαίωμα προβολής ακυρότητος 

διατάξεως διαθήκης ή κωδικέλλου δΓ οιονδήποτε λόγον, δΓ ης καταλείπεται 

περιουσιακών στοιχείων υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, 

αποσβέννυται άμα τη πάροδο πενταετίας από της δημοσιεύσεως της 

διαθήκης ή του κωδικέλλου. Άρθρον 2.-Εκκρεμείς δίκαι περί ακυρότητος 

διατάξεως διαθήκης ή κωδικέλλου, δΓ ης καταλείπεται περιουσιακών 

στοιχείον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού, καταργούνται, 

εφ’ όσον η αγωγή ησκήθη μετά την πάροδον της κατά το προηγούμενον 

άρθρον πενταετίας και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικος απόφασις. Άρθρον 3.-Η 

ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.»
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13. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ο.T.A ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ

Με το άρθρο 202 του Δ.Κ.Κ., που αναφέρεται στα Ιδρύματα των 

Ο.Τ.Α που συνενώνονται, καθορίζεται η τύχη των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Ιδρυμάτων σε Δήμο ή Κοινότητα που καταργείται και 

συνενώνεται σε νέο Δήμο, και δεν είναι άλλη από την αυτοδίκαιη υπαγωγή 

τους στο νέο Δήμο.

Η υπαγωγή αυτή γίνεται τόσο στα δικαιώματα, όσο και στις 

υποχρεώσεις των καταργούμενων Δήμων ή Κοινοτήτων, ως προς τα 

Ιδρύματα που έχουν συστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 

του Δ.Κ.Κ..

Το άρθρο αυτό δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα ή τα προβλήματα 

που θα παρουσιάζονταν σε περιπτώσεις σαν αυτή που αντιμετωπίζει.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε τον θεσμό των 

Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων κάνοντας μια αναφορά στις διατάξεις 

που διέπουν την ίδρυση και τη λειτουργία τους αλλά και προσπαθώντας να 

κάνουμε μια ευρύτερη ανάλυση των διατάξεων αυτών για την καλύτερη 

κατανόησή τους. Αναφερθήκαμε στον τρόπο σύστασής τους, στον τρόπο 

διοίκησής τους αλλά και στη συμμετοχή των δωρητών στη διοίκησή τους, 

στους πόρους τους και στον τρόπο κατάργησής τους.

Επίσης, παραθέσαμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας εργασίας μας 

αυτούσια καταστατικά από την ίδρυση διαφόρων Ιδρυμάτων για την 

καλύτερη κατανόηση του θέματος.

Παρόλο που ο θεσμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων 

λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, δεν υπήρχε αρκετή βιβλιογραφία, και τα 

στοιχεία που μπορέσαμε και συλλέξαμε ήταν περιορισμένα.

Εντούτοις, κατά κοινή παραδοχή ο θεσμός των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Ιδρυμάτων αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια των 

Ο.Τ.Α για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής τους στη 
σύγχρονη κοινωνία.



s?



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ » (ΥΠ’ APIO. 68/- 

18591 ΚΑΙ 84/1860 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Δ. 268/1983 Α’ 101).

Π.Δ. 93 /1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85)

ΆΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών αποτελεί δημοτικό ίδρυμα και διέπεται 

από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που ισχύουν κάθε 

φορά για τα δημοτικά ιδρύματα.

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπόρ

Σκοπός του ιδρύματος αυτού είναι η περίθαλψη βρεφικών και νηπίων και η 

ίδρυση βρεφικών και παιδικών σταθμών για την εξυπηρέτηση των 

εργαζομένων μητέρων.

ΆΡΘΡΟ 3 

Διοίκηση

1. Το Δημοτικό βρεφοκομείο διοικείται από εντεκαμελές διοικητικό 

συμβούλιο που αποτελείται από το Δήμαρχο Αθηναίων, ή τον 

Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως πρόεδρος και από άλλα 

μέλη που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο πλην του



εκπροσώπου των εργαζομένων στο ίδρυμα που εκλέγεται από 

αυτούς ως κατωτέρω.

2. Εκτός από το αντιδήμαρχο ένα ακόμη τουλάχιστο από τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικός σύμβουλος και ένα είναι 

σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος.

3. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι εκπρόσωπος των 

εργαζομένων στο βρεφοκομείο που ορίζεται από η γενική 

συνέλευση. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό 

συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα μέσα σε 

δεκαπέντε μέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή 

πρόσκληση του δημάρχου προς το διοικητικό συμβούλιο. Αν η 

προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος, τη γενική συνέλευση των 

εργαζομένων συγκαλεί ο δήμαρχος.

4. Η συμπλήρωση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται με πρόσωπα 

που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές 

γνώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει αντιπρόεδρο από τα μέλη του, ο οποίος 

αναπληρώνει τον πρόεδρο.

Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται κάθε χρόνια.

ΆΡΘΡΟ 4 

Πόροι

Πόροι του ιδρύματος είναι:

α. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Αθηναίων.

β. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες.

γ. Πρόσοδοι της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

δ. Πρόσοδοι I. Ναού του Ιδρ/τος.

ε. Έσοδα, που προέρχονται από τη συμμετοχή των γονέων ή κηδεμόνων 

στη δαπάνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών του ιδρύματος, 

στ. Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 

ζ. Δωρεές, εισφορές, συνδρομές και προϊόντα εράνων, 

η. Λοιπά έσοδα από άλλες πηγές πλην των αναφερόμενων.



ΆΡΘΡΟ 5 

Περιουσία

Περιουσία του Ιδρύματος είναι:

1. Κληρονομιά X. Κοφίνη (από Διαθήκη) κυριότητα κατά 100%. 

α. Διώροφος οικία Κυρρύστου 14 Πλάκα κυριότητα κατά 100%. 

β. Ημιδιώροφος οικία Τσάμη Καρατάση 64 κυριότητα κατά 100%. 

γ. Οικία Λυσίου 3 και Κυρρύστου Πλάκα κυριότητα κατά 100%.

2. Κληρονομιά Σ. Μούση (από Διαθήκη)

α. Ισόγειος οικία Νικοσθένους 40 Παγκράτι κυριότητα κατά 100%.

3. Κληρονομιά Παπαστεφάνου (από Διαθήκη)

α. Ημιδιώροφος οικία Διδύμου 21 (πάροδος Αχαρνών) Α εξ αδιαιρέτου 

με το ορφανοτροφείο « ΧΑΤΖΗ ΚΩ Ν ΣΤΑ ».

4. Κληρονομιά Κ. Κουβαράκη (από Διαθήκη)

α. Διώροφος οικία Κουντουριώτη 112 Πειραιάς κυριότητα κατά 100%

5. Κληρονομιά Ε. Πατσουμαδάκη

α. Οικία πεπαλαιωμένη Τριών Ιεραρχών 106 Πετράλωνα Α  εξ 

αδιαιρέτου με κληρονόμους του διαθέτη.

6. Κληρονομιά I. Πατερικού (από Διαθήκη)

α. Κατάστημα Δημοκρίτου 25 και Αναγνωστοπούλου κυριότητα κατά 

100%.

β. Κατάστημα Δημοκρίτου 25 και Αναγνωστοπούλου κυριότητα κατά 
100% .

7. Κληρονομιά Λούβαρη (από Διαθήκη)

α. Γραφείο Γαμβέτα 14 και Κάνιγγος κυριότητα κατά 100% 

β. Γραφείο Γαμβέτα 14 και Κάνιγγος κυριότητα κατά 100% 

γ. Γραφείο Γαμβέτα 14 και Κάνιγγος κυριότητα κατά 100%

8. Κληρονομιά Δ. Πλυτά (από Διαθήκη)

α. Οικόπεδο στη θέση «Αλκυονίς» Καμμένα Βούρλα Α εξ αδιαιρέτου 

μετά του συζύγου της Φ. Πλυτά

9. Κληρονομιά Δ. Καραμανώλη (από Διαθήκη)

α. Διαμέρισμα α’ ορόφου Στραταίων 2 Κουκάκι κυριότητα κατά 100%.

10. Δωρεά εν ζωή I. Παναγάκου



α. Ημιτετραόροφος οικοδομή Στουρνάρι 41 και Κάνιγγος 36 Ά εξ 

αδιαιρέτου με το Δημόσιο

β. Τετραώροφος οικοδομή μετά υπογείου Μιλτιάδου 9 Α  εξ αδιαιρέτου 

με το Δημόσιο
γ. Οικία πεπαλαιωμένη Ερμίππου 7 κατά κυριότητα 100% για ανέγερση 

Π.Σ. εις μνήμη I. Παναγάκου.

11. Δωρεά εν ζωή υπό όρους Α. Καπράλου

α. Τριόροφος οικία Νοταρά 34 και Δεληγιάννη Εξάρχεια ποσοστό 

συνδιοκτησίας 64,58%.

12. Κληρονομιά Α. Ραφαήλ (από Διαθήκη)

α. Ημιτελής οικία Εσπέρου 38 Π.Φάληρο κυριότητα κατά 100%.

13. Κληρονομιά Δ. Δουρούτη

Οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών : Μ. Αλεξάνδρου, Μυλλέρου- 

Γερμανικού- Λεωνίδου -  Γιατράκου Μεταξουργείο και αποτελείται από 

παλαιά οικήματα (διαμερίσματα -  καταστήματα).

2/3 εξ αδιαιρέτου μετά του Δήμου Αθηναίων.

14. Κληρονομιά Ο. Σκυλίτση (από Διαθήκη)

α. Οικία διώροφος Πινδάρου 8 Α εξ αδιαιρέτου με Αμαλίειο 

Ορφανοτροφείο

β. Οικία διώροφος Πινδάρου 10 Α  εξ αδιαιρέτου με Αμαλίειο 

Ορφανοτροφείο

γ. Προϊόν μερίσματος 7.428 μετοχών από ΙΟΝΙΚΗ- ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 1/2  

εξ αδιαιρέτου με Αμαλίειο Ορφανοτροφείο 

δ. Πακέτο μετοχών και αξιογράφων που είναι κατατιθέμενα στη 

SOCIETE DE BANQUE Ελβετίας 100% κυριότητα.

15. Ιδιοκτησία οικόπεδο 7.200 τ.μ. επί της οδού Πειραιώς 51 όπου 

στεγάζεται Δημοτική Πινακοθήκη και Παιδικός Σταθμός (Πλατεία 

Κουμουνδούρου).

Κυριότητα κατά 100%

16. Ιδιόκτητος Ιερός Ναός Αγ. Αναργύρων

Επί της οδού Πειραιώς 51 (Πλατεία Κουμουνδούρου).

Κυριότητα κατά 100%.

17. Κληροδότημα Α. Γεωργιάδη.
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Ετήσια είσπραξη από διανομή Προσόδων της διοικούσας Επιτροπής 

Κληροδοτήματος Α. Γεωργιάδη.

18. Έκταση από αγορά 10.400 τ.μ. δυνάμει των αριθμ. συμβολαίων 

49659/1925 και 4704/1927.

19. Διώροφη οικοδομή από αγορά δυνάμει των αριθμ. συμβολαίου 

15354/95 Αναξάρχου 6 Αγ. Αρτέμιος Παγκράτι κυριότητα κατά 100%.

20. Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που δεν συμπεριλαμβάνεται 

ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ή που θα περιέλθει στο 

Ίδρυμα ανήκει στο παρόν άρθρο..

ΆΡΘΡΟ 6

Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει επιτροπές και ομάδες εργασίας 

για τη μελέτη, παρακολούθηση και εισήγηση επί θεμάτων που αναφέρονται 

στη λειτουργία είτε του ιδρύματος είτε ορισμένων τμημάτων αυτού.

Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μετέχουν μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και δημότες.

Οι επιτροπές αυτές και ομάδες εργασίας δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα και 

δεν προβλέπεται γι’ αυτές καμία αμοιβή.

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης 

αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 2 Απριλίου 1998 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΙΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΛΑΜΠΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ
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2) ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ». 

Π.Δ. 452 71983 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171)

ΆΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Συστήνεται Κοινοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Νοσοκομείο Καστρίου» και 

με έδρα το Καστρί Κυνουρίας

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή νοσηλείας στους έχοντας ανάγκην.

ΆΡΘΡΟ 3 

Διοίκηση

Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται 

από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ως Πρόεδρο και από έξη έτερα μέλη εκ 

των οποίων ένα μέλος εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως :

α)ένας Κοινοτικός Σύμβουλος που εκλέγεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο, 

β)ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος που εκλέγεται από 

τη γενική συνέλευση των εργαζομένων, και γ)τέσσερις μόνιμους κατοίκους 

της Κοινότητας, Έλληνες πολίτες που εκλέγει το Κοινοτικό Συμβούλιο.



ΑΡΘΡΟ 4 

Περιουσία

Η περιουσία του Κοινοτικού τούτου Ιδρύματος θα αποτελείται εκ των εξής 

στοιχείων:

α) εκ του κτιρίου μετά των οικοπέδων του συνολικής έκτασης 1962 τ.μ. 

του Υγειονομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου Καστρίου , β) εκ τις 

περιερχόμενης εις το Νοσοκομείο κατά τι 1/3 κληρονομιάς του ομογενούς 

Χρήστου Κορδογίαννη,

αα) τα 5/24 εξ αδιαιρέτου των αριθμών Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 

καταστημάτων εμβαδού 268 τ.μ. της πολυκατοικίας επί της οδού Χίου 20 

Αθηνών, εκ των οποίων η αξία υπολογίζεται σε 120.000 δραχμές κατά τ.μ. 

και τα 5/24 δραχμές 10.7000.000,

ββ) τα 8/24 ή το 1/3 μετρητών και χρεογράφων στον Καναδά αξίας 

περίπου κατά εκτίμηση, μέχρις ακριβούς προσδιορισμού την νόμιμη 

διαδικασία ως εξής : το 1/3 το μετρητών δηλαδή 20.288 δολαρίων, το 1/3 

μετοχών 1.563.849 δολαρίων και κατά το 1/3 δολαρίων 524.624 των 

καθαρών υπολογιζόμενων εις 350.000 δολάρια περίπου, 

γγ) επιχορήγηση του Δημοσίου πέραν των διατεθειμένων για το 

Υγειονομικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Καστρίου,

δ) επιχορήγηση της ημετέρας Κοινότητας ανερχόμενη σε 2% των τακτικών 

εσόδων του προηγούμενου έτους,

ε) δωρεές, κληρονομιές, κ.λ.π. κληροδοσίες, φυσικών και νομικών 

προσώπων.

ΆΡΘΡΟ 5 

Έσοδα

Έσοδα του Ιδρύματος θα είναι :

α) τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την ακίνητη αυτού περιουσία που 

υπολογίζεται σε 20.000 δραχμές μηνιαίος,

β) οι τόκοι από μετρητά και ιδίως από ρευστοποίηση της περιουσίας του 

από μετοχές κ.λ.π. που υπολογίζεται σε 12-14% ετησίως ή 35.000-50.000 

δολάρια ετησίως,

60



γ) οποιοδήποτε άλλο έσοδο που θα εισπράττεται από το Ίδρυμα και δεν θα 

διεκδικείται από το Δημόσιο.

ΆΡΘΡΟ 6

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 126 έως 136 του Ν. 1065/1980 περί 

κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από 

τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1270/1982 και του άρθρου 127 του 

ανωτέρου νόμου, ιδίως για τη διοίκηση του Ιδρύματος, δια την συμμετοχή 

δωρητών εις την διοίκηση ή εκτελεστών ή άλλων προσώπων, για την 

εκλογή των μελών της διοικήσεως, για των χαρακτήρα του αξιώματος των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αναπλήρωση του προέδρου, 

απαρτία του Δ.Σ., για την Εκτελεστική Επιτροπή για τις αρμοδιότητες, για 

την λειτουργία του Δ.Σ. και εποπτεία, για την οικονομική διοίκηση, την 

κατάργηση κ.λ.π.

Αθήνα 9 Νοέμβρη 1983 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ



3ΪΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ -  ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π.Δ. 17 /1986 (Φ.Ε.Κ Α’ 1071

ΆΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Ιδρύεται Κοινοτικό -Δημοτικό Ίδρυμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ -  ΔΩΡΕΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με έδρα την Βουλιαγμένη Αττικής εφαρμοζόμενων των 

διατάξεων του Π.Δ. 76/1985.

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός

Σκοπός Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων είναι η παροχή ηθικής ενίσχυσης, 

στέγης και διατροφής, σε αυτοεξυπηρετούμενα άτομα (Έλληνες πολίτες) τα 

οποία εξ αιτίας οποιαδήποτε φύσεως ανάγκης αδυνατούν προσωρινά ή 

μόνιμα να παραμείνουν στο περιβάλλον του σπιτιού τους.

ΆΡΘΡΟ 3

Συυυετονή στις δαπάνες

1)Τα φιλοξενούμενα πρόσωπα συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης και 

ποιότητας ζωής ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Ποσοστό 

33% τουλάχιστον των κλινών του Ιδρύματος θα διατίθεται δωρεάν εις 

άπορους κατοίκους και Δημότες της Κοινότητας -  Δήμου Βουλιαγμένης ή 

και σε άπορους άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον δεν



συμπληρώνεται το παραπάνω ποσοστό, του τρόπου επιλογής των, 

καθοριζομένου υπό του κανονισμού του Ιδρύματος.

2)Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, είναι οι ίδιες προς όλους ανεξάρτητα από 

τη συμμετοχή τους ή μη στη δαπάνη.

ΆΡΘΡΟ 4 

Διοίκηση

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται 

από :

1) Τον πρόεδρο της Κοινότητας ως Πρόεδρο,

2) Δύο Κοινοτικούς ή Δημοτικούς Συμβούλους,

3) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, και

4) Από τρία άλλα πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική και 

κοινωνική δράση, εκ των οποίων το ένα θα είναι η δωρήτρια Γεωργία 

Καρατζά μετά θάνατον δε αυτής ο Δικηγόρος Νικόλαος Α. Παπαμαλής που 

ορίστηκε από την δωρήτρια.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

αυτού.

ΆΡΘΡΟ 5

Πόροι του Ιδούυατοο 

Οι πόροι του Ιδρύματος είναι: 

α)Κρατική επιχορήγηση,

β)Επιχορήγηση της Κοινότητας -  Δήμου Βουλιαγμένης, 

γ)Πόροι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, 

δ)Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτό, και 

ε)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Η περιουσία του Ιδρύματος αποτελείται από μια τριώροφη οικοδομή στη 

Βουλιαγμένη στην οδό Αήτους 20 με όλα τα κινητά έπιπλα και σκεύη, 

κατάλληλη για τη χρήση του Ιδρύματος, η οποία δωρίθηκε στην Κοινότητα



από τη Γεωργία Καρατζά με την υπ’ αριθμό 1311/24-11-1983 συμβόλαιο 

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παναγούλη -  Παπαφωτίου.

Αθήνα, 14 Ιανουάριου 1986 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!

Μ



41ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 2ος 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Π.Δ3 /1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 4)

ΑΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Συστήνεται από το Δήμο Αιγάλεω ίδιο Ίδρυμα με το όνομα «20ς 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στην περιοχή του Αιγάλεω Νέων Εργατικών Πολυκατοικιών για 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αυτής. Θα φιλοξενεί από 

εξήντα (60) νήπια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι της εγγραφής τους στο 

Δημοτικό Σχολείο και από είκοσι (20) βρέφη από ηλικίας οχτώ μηνών μέχρι 

2,5 ετών, τα οποία θα πρέπει να είναι παιδία εργαζόμενων μητέρων, 

ασθενών, απόρων και χωρισμένων γονέων καθώς και ορφανών. Σε αυτά 

θα παρέχεται στέγη, τροφή και περιποίηση με σκοπό: 

α)Την κοινωνική προσφορά προς την εργαζόμενη μητέρα και 

β)Την φροντίδα της ψυχοπνευματικής κατάστασης των βρεφών και των 

νηπίων και την αγωγή της προσχολικής τους εκπαίδευσης.

ΆΡΘΡΟ 3 

Διοίκηση

Το Ίδρυμα διοικείται από 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται 

από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, που ορίζει ο Δήμαρχος, ως 

Πρόεδρο, και από 8 μέλη που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγεται ένας 

τουλάχιστον Δημοτικός Σύμβουλος, ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του



Δημοτικού Διαμερίσματος του Ιδρύματος, ένας εκπρόσωπος των 

εργαζομένων του Ιδρύματος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των 

εργαζομένων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ακόμα 

πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και 

ειδικές γνώσεις.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ.(Π.Δ.323/89).

Ένα από τα μέλη εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος 

αυτού.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι 2ετής και λήγει σε κάθε περίπτωση με την 

εγκατάσταση των νέων μελών.

ΆΡΘΡΟ 4 

Πόροι

Πόροι του Ιδρύματος είναι: 

α)Κρατική επιχορήγηση

β)Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αιγάλεω τουλάχιστον 4.000.000 δρχ. 

γ)Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και 

δ)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Αθήνα, 3 Ιανουάριου 1992 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ



5ΊΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 3ος 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Π.Δ4/1992  (Φ.Ε.Κ. Α' 4)

ΑΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Συστήνεται από το Δήμο Αιγάλεω ίδιο Ίδρυμα με το όνομα «2°? 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στην περιοχή του Αιγάλεω Νταμαρακιών για την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων της περιοχής αυτής. Θα φιλοξενεί από εξήντα (60) νήπια 

ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι της εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο και 

από είκοσι (20) βρέφη από ηλικίας οχτώ μηνών μέχρι 2,5 ετών, τα οποία 

θα πρέπει να είναι παιδία εργαζόμενων μητέρων, ασθενών, απόρων και 

χωρισμένων γονέων καθώς και ορφανών. Σε αυτά θα παρέχεται στέγη, 

τροφή και περιποίηση με σκοπό:

α)Την κοινωνική προσφορά προς την εργαζόμενη μητέρα και

β)Την φροντίδα της ψυχοπνευματικής κατάστασης των βρεφών και των

νηπίων και την αγωγή της προσχολικής τους εκπαίδευσης.

ΆΡΘΡΟ 3 

Διοίκηση

Το Ίδρυμα διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται 

από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, που ορίζει ο Δήμαρχος, ως 

Πρόεδρο, και από 8 μέλη που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκλέγεται ένας 

τουλάχιστον Δημοτικός Σύμβουλος, ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του
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Δημοτικού Διαμερίσματος του Ιδρύματος, ένας εκπρόσωπος των 

εργαζομένων του Ιδρύματος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των 

εργαζομένων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ακόμα 

πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και 

ειδικές γνώσεις.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ.(Π.Δ.323/89).

Ένα από τα μέλη εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος 

αυτού.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι 2ετής και λήγει σε κάθε περίπτωση με την 

εγκατάσταση των νέων μελών.

ΆΡΘΡΟ 4 

Πόροι

Πόροι του Ιδρύματος είναι: 

α)Κρατική επιχορήγηση

β)Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αιγάλεω τουλάχιστον 4.000.000 δρχ. 

γ)Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και 

δ)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Αθήνα, 3 Ιανουάριου 1992 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ Γ, ΣΟΥΡΛΑΣ



6) ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Π.Δ. 1/1984 (Φ.Ε.Κ. Α’ 182)

ΆΡΘΡΟ 1 

Σύσταση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών συστήθηκε με βάσει την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 1872.

Η συστατική αυτή πράξη, όπως διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, 

προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου 1270/1982 και έχει ως 

ακολούθως:

ΆΡΘΡΟ 2 

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι

α) Η εισαγωγή και περίθαλψη βρεφών και νηπίων με σκοπό την κανονική 

ψυχοσωματική ανάπτυξή τους μέχρι την οριστική προσαρμογή τους σε 

ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, ή την κοινωνική και επαγγελματική 

αποκατάστασή τους.

β) Η προστασία της ανύπαντρης κυοφορούσης μητέρας.

γ) Η οργάνωση και λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών με σκοπό:

1) Την καθημερινή απασχόληση βρεφών και νηπίων των εργαζομένων 

γονιών στην περιοχή του Δήμου Πατρέων.

2) Την πολύπλευρη νοητική, ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη 

βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με τις επιστημονικές και 

παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθόδους , και

3) Την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονιών 

σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

ΆΡΘΡΟ 3 

Έδρα

Έδρα του ιδρύματος είναι η πόλη της Πάτρας.



ΆΡΘΡΟ 4 

Ονουασία

Το όνομα του ιδρύματος είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

ΆΡΘΡΟ 5 

Πόροι

Πόροι του ιδρύματος είναι ιδίως:

1) η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους

2) η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων

3) κάθε είδους εισφοράς , δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες

4) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών του 

ιδρύματος

5) πρόσοδοι από την περιουσία του ιδρύματος

6) κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών 

του ιδρύματος, έστω και αν δεν προβλέπεται.

ΆΡΘΡΟ 6 

Περιουσία

Η περιουσία του ιδρύματος αποτελείται από τα παρακάτω ακίνητα.

1) Οικοδομή στην οδό Σωτηριάδου 6 στην οποία στεγάζεται το ίδρυμα

2) Οικία στην οδό Καποδίστρια 30- Κληροδότημα της Βασιλικής Κρίκη.

3) Δύο γραφεία στην οδό Κανακάρη 46 κληροδότημα Ελένης 

Καραχάλιου.

4) Κατάστημα στην οδό Αγ. Ανδρέα 86 Κληροδότημα Αθανασίου 

Αθανασοπούλου.

5) Γραφεία στη Λεωφόρο Αμαλίας 34 Αθήνα Κληροδότημα Ιωάννου 

Γαλανοπούλου.
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6) Δύο καταστήματα κατά το 1/3 στην οδό Βότση 19 Κληροδότημα 

Αλεξ. Κανελλόπουλου.

7) Ισόγεια οικία κατά το 1/3 ακατοίκητη στην οδό Γούναρη 77 

Κληροδότημα Γεωργίου Αθανασίου.

8) Καταστήματα (4) κατά το 1/3 στην οδό Ερμού 54, (2) καταστήματα 

Ερμου 123 και Μιαούλη 26, κληροδότημα Γεωργίου Χαραλ.

9) Οικία Κορίνθου 355 κληροδότημα Δημητρίου Χριστοπούλου.

ΆΡΘΡΟ 7 

Διοίκηση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

που απαρτίζεται από το Δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο 

Δήμαρχος σαν Πρόεδρο και από 10μελή. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται 

σαν αντιπρόεδρος , από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη εκλέγονται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ένας τουλάχιστον δημοτικός 

σύμβουλος και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος που 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Η Γ.Σ. συγκαλείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα 

σε 15 μέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του 

Δημάρχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει 

άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος, τη 

Γενική Συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο Δήμαρχος. Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν 

ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικά με 

τον παραπάνω σκοπό του ιδρύματος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και 

κάτοικοι του Δήμου Πατρέων.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιώτες που 

έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση, που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς 

και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σαν 

αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα
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πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 123 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα. Κώλυμα που δημιουργείται μετά την εκλογή 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωτη από το αξίωμα για την οποία 

εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλονή και θητεία υελών Δ.Σ.

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε 

περίπτωση με τη εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σ’ ένα μήνα από 

την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών για την πρώτη διετία και ένα μήνα 

από τη λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ. , το δημοτικό συμβούλιο 

συνεδριάζει και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος.

Οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. και παραμένουν ακάλυπτες κατά τη διάρκεια 

της δημοτικής περιόδου , καλύπτονται με μέλη που εκλέγονται από το 

Δημοτικό συμβούλιο μέσα σε 8 ημέρες, αφ’ ότου η θέση έμεινε κενή.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους για αποχρώντα λόγο, σχετικό με την λειτουργία του ιδρύματος 

ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

ΆΡΘΡΟ 9

Χαοακτιίοαο του αξιώυατοο των υελών του Δ.Σ.

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να 

παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. δια οποιαδήποτε υπηρεσία τους προς 

το ίδρυμα. Μέλη του Δ.Σ. που ανήκουν στο προσωπικό του με 

οποιαδήποτε σχέση με τις αποδοχές τους.

ΆΡΘΡΟ 10 

Εκτελεστική επιτροπή

Στο ίδρυμα υπάρχει τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από 

τον Πρόεδρο , ή τον Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του Δ.Σ . Τα τακτικά καθώς



και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται από 

το Δ.Σ με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή 

γίνεται ευθύς μόλις το Δ.Σ. καταρτισθεί σε σώμα.

ΆΡΘΡΟ 11 

Αουοδιότητεο

Τα Δ.Σ. , ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν ως προς τη 

διοίκηση του ιδρύματος τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου 

και δημαρχιακής επιτροπής αντίστοιχα.

ΆΡΘΡΟ 12 

Λειτουονία

Με κανονισμό λειτουργίας που θα καταρτισθεί και θα ψηφισθεί από το Δ.Σ. 

του ιδρύματος θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες που θα αφορούν τη 

διοίκηση και διαχείριση του ιδρύματος και όλα τα θέματα που αφορούν 

στην ευόδωση των σκοπών του ιδρύματος.

Αθήνα, 3 Ιανουάριου 1992 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ



7ΪΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΑΠΗ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.8-7-1931. 

Π.Δ. 250/1983 (Φ.Ε.Κ. Α’ 94)

ΆΡΘΡΟ 1 

Κατάργηση

Με την έκδοση του 1108/81 Π.Δ. πρέπει να καταργήσουμε το Ίδρυμα του 

Νοσοκομείου οπότε η περιουσία του περιέχεται στο Δήμο. Η περιουσία 

αποτελείται:

1) Από τα τρία κτήρια του Νοσοκομείου με τον περιβάλλοντα αυτό 

χώρο εκτάσεως 5.915,39 τ.μ.

2) Από το οικόπεδο της παιδικής χαράς και του πρώην 

Απολυμαντηρίου πίσω από το Νοσοκομείο εκτάσεως 6.095,12 τ.μ.

3) Από το οικόπεδο στο οποίο έχει κτισθεί το Τουριστικό Ξενοδοχείο 

Ξενία Ιωαννίνων εκτάσεως 11.981,25 τ.μ περίπου.

4) Από το κατάστημα επί της οδού Αβέρωφ αριθμ. 41 στα Γιάννενα.

5) Από το κατάστημα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 62-62° και,

6) Από το οικόπεδο επί των οδών Ελευθ. Βενιζέλου 52β και Κατσάρη 

εκτάσεως 670 τ.μ. όπου λειτουργεί η Β’ Λαϊκή Αγορά.

Κύριοι Σύμβουλοι, ο Νομικός Σύμβουλος κ. Λιούμας ο οποίος ανέλαβε την 

υπόθεση του Ζωγραφείου κληροδοτήματος μας ειδοποίησε ότι επείγεται να 

λάβει την απόφαση καταργήσεως του Ιδρύματος του Δημοτικού 

Νοσοκομείου διότι θα συζητηθεί στο Εφετείο Αθηνών η αλλαγή του 

σκοπού του Ζωγραφείου κληροδοτήματος πρέπει να έχει και τη διαχείριση 

έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας.

Επίσης μετά την ένταξη των υπαλλήλων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο οι 

συνταξιούχοι του Δημοτικού Νοσοκομείου θα συνταξιοδοτούνται από τον 

Δήμο Ιωαννίνων.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
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