ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ».
[ ΠΔ 13/10/1988 ( ΦΕΚ Β801 2/11/1988) όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με ΠΔ 3/4/2000
(ΦΕΚ Β 459, 4/04/2000), ΠΔ 11/11/2003 (ΦΕΚ Β 1750, 26/11/2003), ΠΔ 24/10/2011 (ΦΕΚ Β
2591, 7/11/2011)].

Άρθρο 1.
Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα.
1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», που συστήθηκε από τον Ευάγγελο Μιχαήλ Στασινόπουλο με την αριθ.
6890/4.11.1987 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημ. Διαμάντη, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 7080/23.5.1988 πράξη του ίδιου
συμβολαιογράφου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις
της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε
φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση
του νόμου τούτου.
2. Έδρα του ιδρύματος είναι η Αθήνα.
3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι κυκλική και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την
επωνυμία του ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασής του.
Άρθρο 2.
Σκοποί.
1. Η με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο ή έργο, ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού
επιπέδου και της εν γένει κοινωνικής διαβίωσης των κατοίκων διαφόρων περιοχών της
Ελλάδος.
2. Η ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλέας Τεγέας.

Άρθρο 3.
Περιουσία – Πόροι.
1.Περιουσία του ιδρύματος αποτελεί:
Το χρηματικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών, το οποίο υποχρεούται να
καταθέσει ο ιδρυτής στο όνομα του ιδρύματος, σε σχετικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του κυρωτικού του παρόντος οργανισμού
Προεδρικού Διατάγματος.
2. Πόροι του ιδρύματος είναι:
α) Το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500.000) δραχμών το οποίο υποχρεούται ο ιδρυτής
να καταβάλλει κάθε χρόνο στο ίδρυμα.
β) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
γ) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
δ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομίες, κληροδοσίες και
δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.

Άρθρο 4.
(όπως διαδοχικά τροποποιήθηκε με ΠΔ 3/4/2000 (ΦΕΚ Β 459, 4/04/2000), ΠΔ 11/11/2003 (ΦΕΚ
Β 1750, 26/11/2003)
Διοίκηση.
1. Το ίδρυμα διοικείται από τον ιδρυτή Ευάγγελο Μιχαήλ Στασινόπουλο ισοβίως.
2. Ο Διοικητής – ιδρυτής μεταβιβάζει τη διοίκηση του ιδρύματος σε Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελούμενο από τρία μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα – Ταμία του
ιδρύματος.
Πρόεδρος: Ιωάννης Β. Φικιώρης.
Αντιπρόεδρος: Χρήστος – Εμμανουήλ Γ. Δημητρακόπουλος.
Γραμματέας – Ταμίας: Αγγελική Παπαδοπούλου.

3. Ο Διοικητής δύναται να ορίζει και νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του αριθμού
των εννέα (9). Η σχετική απόφασή του καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο αποφάσεών του.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτοδικαίως εφόσον αυτό
δεν ανακληθεί από τον Διοικητή. Η ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με πράξη
του Διοικητή, η οποία καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο αποφάσεών του και σχετική
τροποποίηση του Οργανισμού.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών του,
επιφυλασσομένων των διατάξεων της παράγρ. 9 όπου, άλλως ορίζεται.
5. Για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρούνται λεπτομερή
πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του και καταχωρίζονται στο τηρούμενο
βιβλίο αποφάσεών του.
6. Εάν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω έκπτωσης, παραίτησης,
ανικανότητας ή θανάτου, ο Διοικητής ορίζει το νέο μέλος με πράξη του, η οποία καταχωρίζεται
στο τηρούμενο βιβλίο αποφάσεών του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/39.
7. Σε περίπτωση έκπτωσης, παραίτησης, ανικανότητας ή θανάτου του Διοικητή, αυτός
αντικαθίσταται από το τελευταίο, πριν από την επέλευση του κρισίμου γεγονότος, Διοικητικό
Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη του καθίστανται αυτοδικαίως ισόβια και υποκαθίστανται σε
όλες τις εξουσίες του Διοικητή, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του
παρόντος Οργανισμού.
8. Τα ούτω αποκαθιστάμενα ως ισόβια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη
απόφασή τους η οποία καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, δύνανται να εκλέγουν πρόσθετα, μη ισόβια μέλη επί ετήσια θητεία και μέχρι του
οριζομένου στη παράγρ. 3, του παρόντος άρθρου αριθμού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/39. Υπό τις αυτές προϋποθέσεις δύνανται και να τα
ανακαλούν.
9. Όπως ορίζεται και εις την παράγρ. 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνονται ομοφώνως. Εάν όμως μετέχουν εις αυτό ισόβια μόνον μέλη
περισσότερα των τριών (3), οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά
πλειοψηφίαν. Κατά πλειοψηφίαν επίσης λαμβάνονται οι αποφάσεις όταν μετέχουν εις αυτό
ισόβια και μη μέλη.
Σε περίπτωση που η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από τρία (3) ή το
ολιγότερο δύο (2) ισόβια μέλη, απαρτία υφίσταται όταν παρίστανται όλα τα ισόβια μέλη. Όταν,
όμως η σύνθεσή του απαρτίζεται μόνο από ισόβια μέλη, περισσότερα των τριών (3), απαρτία
υφίσταται όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των ισοβίων μελών. Στη
περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μικτή σύνθεση, από ισόβια και μη μέλη, απαρτία
υφίσταται όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του, υπό την
προϋπόθεση της αυτοπροσώπου παρουσίας όλων των υφισταμένων ισοβίων μελών.

10. Τα ισόβια μέλη παρίστανται πάντοτε αυτοπροσώπως, τα δε μη ισόβια δύνανται και να
αντιπροσωπεύονται, του αντιπροσώπου τους γνωστοποιουμένου προς τον Πρόεδρο ή τον
Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ απλής επιστολής τους.
11. Εάν πλην μιας, κενωθούν όλες οι θέσεις των ισοβίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
λόγω έκπτωσης, παραίτησης, ανικανότητας ή θανάτου αυτών το εναπομένον ισόβιον μέλος
αποκαθίσταται, ως Διοικητής, σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχει ο Διοικητής,
βάσει του παρόντος οργανισμού.
12. Εάν κενωθούν όλες οι θέσεις των ισοβίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω
έκπτωσης, παραίτησης, ανικανότητας ή θανάτου αυτών, τα μη ισόβια μέλη καθίστανται
αυτοδικαίως ισόβια και υποκαθίστανται σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν τα
ισόβια μέλη κατά, την παράγρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος Οργανισμού.
13. Ο Διοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς
αμοιβή. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διοικητή, κατά τα ανωτέρω, από το Διοικητικό
Συμβούλιο, τα ισόβια μέλη του δύνανται με ομόφωνη απόφασή τους να καθορίζουν δι’ εαυτά
μία εύλογη αμοιβή.

Άρθρο 5.
(όπως τροποποιήθηκε με ΠΔ 3/4/2000 (ΦΕΚ Β 459, 4/4/2000)
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και γενικά
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των
πόρων αυτού και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του,
πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του
Α.Ν. 2039/39 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του Νόμου
τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος ειδικότερα:
α) Καταρτίζει και υποβάλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από τον νόμο Αρχή
(Υπουργό Οικονομικών ή Κτηματική Υπηρεσία) τον προϋπολογισμό και απολογισμό του
ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/39 και του από
20.12.1939 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 552/Α/1939).
Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζει και υποβάλλει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού
και παθητικού του ιδρύματος

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος με την
προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.
Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω
προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη και καλή λειτουργία των
υπηρεσιών του ιδρύματος.
δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος.
ε) Αποφασίζει τους κατά περίπτωση σκοπούς του ιδρύματος και προγραμματίζει την
προτεραιότητα των στόχων αυτού, κατά την ελεύθερη κρίση του, εφόσον έχουν
εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι προς τούτο πόροι.
στ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την
καταστροφή ή την απώλεια τούτων.
ζ) Φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του ιδρύματος.
η) Αλληλογραφεί με τις αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος.
θ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος.
ι) Εκπροσωπεί το ίδρυμα στα Δικαστήρια, στις Αρχές καθώς και στις σχέσεις του, με κάθε
τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του, εδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο κατά
περίπτωση.
ια) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες
διπλότυπες αποδείξεις.
ιβ) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται
στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/39, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό
ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του
ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφασή του, η οποία εκδίδεται στην
αρχή κάθε έτους.
Ιγ) Εκδίδει και εκτελεί τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον
εγκριμένο προϋπολογισμό.
Στην Υπουργό Πολιτισμού και στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 6.
Οικονομική διαχείριση.
1.Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Π.Δ/τος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η
οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους,
έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητή του ιδρύματος.
2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και
εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν.
2039/39 και του από 20.12.1939 σχετικού Δ/τος (ΦΕΚ 552/Α/22.12.1939).

Άρθρο 7.
Βιβλία και στοιχεία.
1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών του Διοικητή του Ιδρύματος.
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και
με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη
διάρκεια της χρήσης.
δ) Βιβλίο – μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων, βραβείων ή και υποτρόφων
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής,
θεωρημένα από τον Διοικητή του Ιδρύματος.
2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, ο Διοικητής του ιδρύματος αποφασίζει την
τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την
παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών
του.

Άρθρο 8.
(διαδοχικά έχει τροποποιηθεί με ΠΔ 11/11/2003 (ΦΕΚ Β 1750, 26/11/2003), ΠΔ 24/10/2011
(ΦΕΚ Β 2591, 7/11/2011).
Τροποποίηση Οργανισμού.
Ο Οργανισμός του Ιδρύματος, μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί αποκλειομένης με
Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α.Ν. 2039/1939 και 110 και
119 του Αστικού Κώδικα.
Στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο 9.
Διάλυση του ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού.
1.Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται
σε νομικό πρόσωπο που θα ορίσει ο διοικητής – ιδρυτής με ειδική προς τούτο απόφασή του.
Στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

