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Οξγαληζκόο 

Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο  

κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» 

 

Άξζξν 1 

Μνξθή – Δπσλπκία –  Έδξα – Σθξαγίδα. 

 

1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό 

Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» κε ηελ κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ, πνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2039/1939, όπσο θάζε θνξά 

ηζρύεη ν λόκνο απηόο θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ ή ζα εθδνζνύλ, ζε 

εθηέιεζε ηνπ λόκνπ απηνύ. 

2. Έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε Θεζζαινλίθε. 

3. Η ζθξαγίδα ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ζηξνγγπιή θαη αλαγξάθεη 

πεξηκεηξηθά, κέζα ζε πιαίζην, ηελ επσλπκία ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζην κέζνλ 

απηήο ηελ έδξα θαη ην έηνο έγθξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηνπ. 

 

Άξζξν 2 

Σθνπόο. 

 

 Σθνπόο ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνύλ, 

ηελ ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ κνξθσηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη εηδηθόηεξα ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ Μαθεδνλία-Θξάθε θαη ηα Βαιθάληα. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, ην Ίδξπκα ζα πξνβαίλεη: 

α) Σηε ζύληαμε ή ππνβνήζεζε κειεηώλ πνιηηηζηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ ραξαθηήξα. 

β) Σηε ζεζκνζέηεζε, πξνθήξπμε θαη απνλνκή βξαβείσλ ζε ζπγγξαθηθά 

έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηζηηθά, εθπαηδεπηηθά ή θνηλσληθά ζέκαηα. 

γ) Σηε ζεζκνζέηεζε, πξνθήξπμε θαη ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ γηα ηελ 

πξνώζεζε εξεπλώλ θαη κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

δ) Σηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, 

ηελ παξαγσγή ζεαηξηθώλ θαη κνπζηθώλ έξγσλ θαη ηελ έθδνζε εληύπσλ θαη 

βηβιίσλ, θαζώο θαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ζθνπνύο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

ε) Σηε ζηέγαζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Μνπζείνπ Τύπνπ θαη ζηε 

ζπγθέληξσζε, αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ πιηθνύ ηνπο, ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

ηύπνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη γεληθόηεξα ηεο δεκνζηνγξαθίαο.  

          ζη) Σηε ζπλεξγαζία ηνπ Ιδξύκαηνο κε Α.Δ.Ι. θαη αληίζηνηρα ηδξύκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό θαη πνπ ζα απνβιέπνπλ ζε 

ζπλαθείο ζθνπνύο. 

ε) Σηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο θαη 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνλ ηύπν 
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(δεκνζηνγξάθνπο, ππαιιήινπο, ηερληθνύο θ.ιπ.), γξαπηό θαη ειεθηξνληθό, 

θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ηεο βαιθαληθήο. 

 

Άξζξν 3 

Πεξηνπζία – Πόξνη. 

 

 1. Τελ πεξηνπζία ηνπ Ιδξύκαηνο, απνηειεί ην πνζό ησλ ηξηάληα 

ρηιηάδσλ επξώ (30.000) πνπ ζα εηζθέξεη ε ηδξύηξηα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ. 

 2. Οη πόξνη ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη νη θαζαξέο εηζπξάμεηο πνπ ζα 

πξνέξρνληαη από ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηά ηνπ, από εηζθνξέο, ζπλδξνκέο ή 

επηρνξεγήζεηο θαζώο θαη από δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο 

νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνο απηό. 

 3. Όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, πξνζθέξνπλ πξνο ην Ίδξπκα, 

θαηαβάινπλ πξνο απηό ηαθηηθή ζπλδξνκή ή αλαιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσθειώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 

ζθνπνύο ηνπ Ιδξύκαηνο, ζπκπαξίζηαληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, 

απνιακβάλνπλ πιενλεθηήκαηα ή ηίηινπο (π.ρ. «Φίινο ηνπ Ιδξύκαηνο», 

«Γσξεηήο», «Χνξεγόο», «Δπεξγέηεο» θ.ι.π.), πνπ ζα θαζνξίδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 

Άξζξν 4 

Γηνίθεζε. 

 

1. Τν Ίδξπκα απνηειείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν 

απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε θαη βξίζθεηαη ζε λόκηκε ζύλζεζε, έζησ θαη αλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηα κέιε ηνπ πεξηνξηζηνύλ ζε πέληε (5). Με απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα κέιε ηνπ κπνξεί λα απμεζνύλ ζε έλδεθα (11).  

2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο, απνηειείηαη από: 

α) Τνλ εθάζηνηε Πξόεδξν θαη Τακία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.  

β) Γύν (2) κέιε ηνπ εθάζηνηε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-

Θ. 

γ) Πέληε (5) κέιε ηα νπνία εθιέγνληαη γηα κηα δηεηία, θαηά ηηο 

αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. κε μερσξηζηό ςεθνδέιηην. Τα ππό 

ζηνηρεία α) θαη β) κέιε νξίδνληαη από ην Γ.Σ. 

 3. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. 

 4. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε επαλεθιέμηκα. 

 5. Πξόεδξνο θαη Τακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο 

είλαη ν εθάζηνηε Πξόεδξνο θαη Τακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο εθιέγεη από ηα κέιε 

ηνπ, κε απόιπηε πιεηνςεθία, ηνλ Αληηπξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

 6. Σε πεξίπησζε απνπνίεζεο, παξαίηεζεο, έθπησζεο, αληθαλόηεηαο, 

ζαλάηνπ ή αληηθαηάζηαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, θάπνηνπ από ηα κέιε ηνπ 
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Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε θελή ζέζε ζπκπιεξώλεηαη κε απόθαζε ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαη ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Α.Ν. 2039/1939. 

 7. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε ηξίκελν θαη 

εθηάθησο όπνηε ην δεηήζεη ν Πξόεδξνο ή ηξία (3) από ηα κέιε ηνπ, κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξόεδξν. Η ζπλεδξίαζε ζπγθαιείηαη πάληνηε έπεηηα από 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 8. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ ηα παξόληα 

κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. Μεηαμύ ησλ παξόλησλ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη θαη ν Πξόεδξνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 9. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε 

γλώκε κε ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ν Πξόεδξνο. 

 10. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηέζζεξηο (4) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ζεσξείηαη 

όηη έρεη παξαηηεζεί θαη ε θελή ζέζε απηνύ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηα νξηδόκελα 

ζηελ παξ. 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 11. Σε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεξνύληαη 

πξαθηηθά ζηα νπνία θαηαρσξίδνληαη όιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από 

απηό, θαζώο θαη ε γλώκε ησλ κειώλ πνπ ηπρόλ δηαθσλνύλ.  

Τα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε 

ζπλεδξίαζε. 

 12. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ρσξίο ακνηβή. Γηθαηνύληαη όκσο νδνηπνξηθώλ ή άιισλ εμόδσλ πνπ 

δαπάλεζαλ γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο, εθόζνλ έγηλαλ έπεηηα 

από εηδηθή εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη απνδεηθλύεηαη όηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ λόκηκα. 

 

Άξζξν 5 

Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

 

 1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

Ιδξύκαηνο θαη γεληθά απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε δηάζεζε ησλ πόξσλ απηνύ, θαζώο θαη γηα θάζε ελέξγεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, πάληνηε όκσο ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ παξόληνο νξγαληζκνύ, ηνπ Α.Ν. 

2039/1939 θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ ή ζα εθδνζνύλ ζε εθηέιεζε 

ηνπ λόκνπ ηνύηνπ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ. 

 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηδηθόηεξα: 

α) Καηαξηίδεη, ςεθίδεη θαη ππνβάιεη θάζε ρξόλν γηα έγθξηζε ζηελ 

αξκόδηα από ην λόκν Αξρή ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη απνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη 

ηνπ από 20.12.1939 β.Γ/ηνο (ΦΔΚ 552 Α΄). 

Μαδί κε ηνλ απνινγηζκό, θαηαξηίδεη, ςεθίδεη θαη ππνβάιιεη θαη ηνλ 

γεληθό ηζνινγηζκό ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ηνπ Ιδξύκαηνο. 
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 Τέινο θαηαξηίδεη ην εηήζην πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζθνπώλ ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 β) Απνθαζίδεη ηελ πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ κε ηελ 

πξνϋπόζεζε, όκσο όηη ππάξρεη αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ. 

 Πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα εηδηθόηεξα 

θαζήθνληα ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηελ ακνηβή ηνπ, ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο 

γεληθόηεξα ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 γ) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο. 

δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή απνπνίεζε θιεξνλνκηώλ θαη δσξεώλ, 

θαζώο θαη γηα ηελ αλαθήξπμε επεξγεηώλ θαη δσξεηώλ, θίισλ θαη ρνξεγώλ ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

ε) Καζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο ησλ 

«Φίισλ», «Γσξεηώλ», «Χνξεγώλ» θαη «Δπεξγεηώλ» ηνπ Ιδξύκαηνο, θαζώο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ν θαζέλαο από απηνύο απνιακβάλεη. 

ζη) Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπληζηά από ηα κέιε ηνπ ή από 

ηα κε κέιε ηνπ επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νδεγηώλ πνπ ζα παξέρεη ζ΄ απηέο. Οη επηηξνπέο απηέο, 

ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία θαη ε ζύλζεζε νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινύλ όξγαλα ηνπ 

Ιδξύκαηνο, πξνεδξεύνληαη δε ππνρξεσηηθά από κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, ηα νπνία απηό νξίδεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ. 

 

Άξζξν 6 

Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ. 

 

 1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο: 

 α) Δθπξνζσπεί ηνύην ζηα Γηθαζηήξηα, ζηηο Αξρέο, θαζώο θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε θάζε ηξίην. 

 β) Σπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο, θεξύζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε απηώλ θαη δηεπζύλεη ηηο 

ζπδεηήζεηο. 

 Οη πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξίαζε ζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε. 

 γ) Καηαξηίδεη, βνεζνύκελνο από ην Γξακκαηέα, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη. 

 Θέκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζ΄ απηήλ δελ ζπδεηείηαη, εθηόο αλ 

πξόθεηηαη γηα επείγνπζα ππόζεζε θαη ζπκθσλήζεη γη΄ απηό ε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 δ) Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο. 

Μπνξεί όκσο, όπνηε θξίλεη ζθόπηκν, λα αλαζέηεη ηελ εηζήγεζε δηαθόξσλ 

ζεκάησλ ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 ε) Αιιεινγξαθεί κε ηηο Αξρέο θαη ππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα ηνπ 

Ιδξύκαηνο πξνο ηξίηνπο. 
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         ζη) Δθδίδεη θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Τακία ηα εληάικαηα πιεξσκήο γηα 

θάζε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό. 

 δ) Αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζην πξνζσπηθό ηνπ Ιδξύκαηνο, εθηειεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο 

εμνπζηνδνηήζεηο θαη εληνιέο απηνύ. 

 

Άξζξν 7 

Αξκνδηόηεηεο Αληηπξνέδξνπ. 

 

Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν απόληα ή θσιπόκελν.  

 

 

Άξζξν 8 

Αξκνδηόηεηεο Γξακκαηέα. 

 

1. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξύκαηνο: 

α) Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ Ιδξύκαηνο πξνο 

ηξίηνπο. 

β) Φξνληίδεη γηα ηε ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

γ) Γηεθπεξαηώλεη ηελ αιιεινγξαθία. 

δ) Φπιάζζεη ηα έγγξαθα, ηα βηβιία (εθηόο από ηα δηαρεηξηζηηθά) θαη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Ιδξύκαηνο θαη επζύλεηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ απώιεηά 

ηνπο. 

2. Ο Γξακκαηέαο κπνξεί, εθόζνλ θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα απαξαίηεην 

από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ), λα βνεζείηαη από 

ππάιιειν ηνπ Ιδξύκαηνο, εάλ ππάξρεη, ηελ επζύλε όκσο γηα ηηο ελέξγεηεο 

ηνύηνπ θέξεη πάληα ν ίδηνο. 

 3. Τνλ Γξακκαηέα, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη άιιν 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απόθαζή ηνπ. 

 

Άξζξν 9 

Αξκνδηόηεηεο Τακία. 

 

1. Ο Τακίαο ηνπ Ιδξύκαηνο: 

α) Δηζπξάηηεη όια ηα έζνδα ηνύηνπ, εθδίδνληαο θαη ππνγξάθνληαο 

ζρεηηθέο αξηζκεκέλεο δηπιόηππεο απνδείμεηο. 

β) Καηαζέηεη ηα έζνδα ηνπ Ιδξύκαηνο, ζε έλα από ηα πηζησηηθά 

ηδξύκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Α.Ν. 2039/1939, έρνληαο ηελ 

επρέξεηα λα παξαθξαηεί από απηά έλα κηθξό πνζό, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πιεξσκή εθηάθησλ θαη επεηγνπζώλ δαπαλώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ην ύςνο ηνπ 

νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ αξρή θάζε 

έηνπο. 

γ) Δθηειεί θάζε πιεξσκή, ύζηεξα από έγγξαθε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ή 

ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 
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δ) Τεξεί θαη θπιάζζεη ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

ε) Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ζην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ησλ ζρεδίσλ πξνϋπνινγηζκνύ, απνινγηζκνύ θαη ηζνινγηζκνύ ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

 2. Τνλ Τακία, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη άιιν κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε απηνύ. 

 

Άξζξν 10 

Αξκνδηόηεηεο Γηεπζπληή. 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξύκαηνο, εθόζνλ απηόο πξνζιεθζεί, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 5, παξ. 2, πεξ. β: 

α) Δίλαη ην θύξην εθηειεζηηθό όξγαλν ηνπ Ιδξύκαηνο θαη πξνΐζηαηαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ απηνύ. 

β) Μεηέρεη σο εηζεγεηήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

γ) Τα πξνζόληα θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη 

κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 

Άξζξν 11 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

 

 1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Ιδξύκαηνο πεξηιακβάλεη εηήζηα πεξίνδν 

ε νπνία αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. 

 Καη΄ εμαίξεζε ε πξώηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ζρεηηθνύ Π.Γ/ηνο έγθξηζεο 

ηεο ζύζηαζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ. 

 2. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γίλεηαη κε βάζε πξνϋπνινγηζκό θαη 

απνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ, πνπ θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη ηνπ από 20.12.1939 ζρεηηθνύ 

Γ/ηνο (ΦΔΚ 552 Α΄). 

 

Άξζξν 12 

Βηβιία θαη ζηνηρεία. 

 

1. Τν Ίδξπκα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα βηβιία θαη ζηνηρεία: 

α) Βηβιίν πξσηνθόιινπ αιιεινγξαθίαο. 

β) Βηβιίν πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

γ) Βηβιίν ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη κε ινγηζηηθή ηάμε, όια ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ 

Ιδξύκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 
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δ) Βηβιίν-κεηξών ππνηξόθσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα νλόκαηα 

ησλ ππνηξόθσλ, ε ζρνιή πνπ θνηηνύλ, ν ρξόλνο θαη ην πνζό ηεο ππνηξνθίαο 

θάζε ππνηξόθνπ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ από 18.8.1941 Καλ. Γ/ηνο. 

 ε) Βηβιίν-κεηξών ρνξήγεζεο νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ θαη βξαβείσλ. 

 ζη) Σηειέρε αξηζκεκέλσλ δηπινηύπσλ απνδείμεσλ είζπξαμεο θαη 

εληαικάησλ πιεξσκήο, ζεσξεκέλα από ηνλ Πξόεδξν. 

2. Δθηόο από ηα παξαπάλσ βηβιία θαη ζηνηρεία, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

απνθαζίδεη ηελ ηήξεζε θαη άιισλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία θξίλεη όηη 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Ιδξύκαηνο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ. 

3. Όια ηα νηθνλνκηθά βηβιία ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ηξόπν πνπ λα 

είλαη επρεξήο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ησλ 

νξγάλσλ. 

 

Άξζξν 13 

Τξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ. 

 

 Ο Οξγαληζκόο ηνπ Ιδξύκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα 

ζπκπιεξσζεί κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

98 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη 110 θαη 119 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ύζηεξα από 

πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απηνύ. 

 

 

Άξζξν 14 

Γηάιπζε ηνπ Ιδξύκαηνο – Τύρε πεξηνπζίαο απηνύ 

 

1. Τν Ίδξπκα δηαιύεηαη όηαλ θαη όπσο ν λόκνο νξίδεη. 

 2. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ δηάιπζή ηνπ κε πιεηνςεθία 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. Όηαλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνηειείηαη 

από έλδεθα (11) κέιε ε πιεηνςεθία απηή ζα πξέπεη λα είλαη επηά (7) κέιε. 

 3. Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ε θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ ζα πεξηέξρεηαη θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζηελ Έλσζε Σπληαθηώλ 

Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.) σο θεθάιαην 

απηνηεινύο δηαρείξηζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ίδησλ ζθνπώλ. 

 

 

 


