
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω-
νυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», η σύσταση του οποίου 
εγκρίθηκε με το από 11-3-1997 π.δ. (Β’ 212).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν.  4916/ 
2022 (Α’ 65).

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1) 
Διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω-

νυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», η σύσταση του οποί-

ου εγκρίθηκε με το από 11-3-1997 π.δ. (Β’ 212).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

      Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 51, 76 και 82 του 

ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο-
λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) 
και του άρθρου 118 του Αστικού Κώδικα.

β) Την 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

γ) Την 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δό-
μνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

2. α) Την 4144/9-2-1993 πράξη της συμβολαιογρά-
φου Πάρου Μοσχούλας Κοντοσταύλου, όπως τροπο-
ποιήθηκε κσι συμπληρώθηκε με τις 4336/26-6-1993 
και 4803/6-4-1994 πράξεις της ιδίας και τις 11662/
10-1-1995, 12024/20-10-1995 και 12574/4-12-1996 πρά-
ξεις του συμβολαιογράφου Πάρου Ιωάννη Ηλία Γκίκα, 
με τις οποίες ο Δήμος Πάρου και το Ιερό Προσκύνημα 
«Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου» συνέστησαν κοι-
νωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 
ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» με 
έδρα την Παροικιά της νήσου της Πάρου και β) το από 
11-3-1997 π.δ. (Β’ 212) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση 
του ανωτέρω ιδρύματος και κυρώθηκε ο Οργανισμός 
του και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.

3. Τα 351/20-2-1998 και 128/6-3-1998 έγγραφα της ΚΑ’ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 
της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

4. Την 3/27-5-2002 γνωμοδότηση και το 2/18-1-2007 
πρακτικό του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

5. Την 4/29-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιδρύματος.

6. Την 356/2020 απόφαση του τριμελούς Εφετείου 
Πειραιώς.

7. Το 37293/28-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινω-
φελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και της 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Διαλύουμε το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία 

«ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-
ΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το 
από 11-3-1997 π.δ. (Β’ 212), καθόσον, σύμφωνα με την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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356/2020 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, 
ο κοινωφελής σκοπός του Ιδρύματος δεν δύναται να 
πραγματοποιηθεί και έχει καταστεί ανέφικτος, λαμβα-
νομένου υπόψη ότι:

1. Ο σκοπός του Ιδρύματος, με το πέρασμα των ετών, 
έχει υπερκαλυφθεί από δομές με παρόμοιο σκοπό που 
δημιούργησαν αυτοτελώς οι συνιδρυτές - δωρητές και 
η βούλησή τους έχει υπερκαλυφθεί με άλλα μέσα.

2. Η ανέγερση του οίκου ευγηρίας στο οικόπεδο ιδιο-
κτησίας του Ιδρύματος στη θέση «Φραγκομονάστηρο» 
εκ των πραγμάτων ματαιώθηκε, καθώς ο χώρος χαρα-
κτηρίστηκε αρχαιολογικός και το εντός αυτού ερειπω-
μένο κτίσμα διατηρητέο.

3. Η περιουσία του Ιδρύματος παραμένει σε αδράνεια 
από της συστάσεώς του, ο σκοπός της αξιοποίησής της 
δεν επετεύχθη και τα εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία 
παραμένουν ανενεργά και αναξιοποίητα.

Η περιουσία του Ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης, αξιοποιείται επωφελέστερα με τη διανομή 
και απόδοση των περιουσιακών στοιχείων προς τους 
συνιδρυτές - δωρητές Δήμο Πάρου και Ιερό Προσκύ-
νημα «Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου», κατά την 
εισφορά του καθενός, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 
του Οργανισμού του Ιδρύματος και την 4/2018 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Ειδικότερα:
α. Στον Δήμο Πάρου αποδίδεται το 40% του ακινήτου 

στη θέση «Φραγκομονάστηρο» στην Παροικιά Πάρου 
και το 60% του ακινήτου αποδίδεται στο Ιερό Προσκύνη-
μα «Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου», προκειμένου 
να το αξιοποιήσουν ως χώρο πολιτισμού, ανάδειξης της 
ιστορίας της Πάρου, και θρησκευτικού τουρισμού.

β. Το μη ρευστοποιηθέν ακίνητο του κληροδοτήμα-
τος «Δημητρίου Κρίσπη», που αφορά ένα οικόπεδο επι-
φανείας 1.150,00 τ.μ. με ισόγειο κτίσμα 35,00 τ.μ., επί 
της οδού Βασιλέως Παύλου 16 στην Πεντέλη Αττικής, 
αποδίδεται στον Δήμο Πάρου, για να το αξιοποιήσει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε με νόμιμη εκποίησή του ή 
με εκμίσθωση αυτού, προκειμένου να ενισχυθούν από 
τα έσοδα που θα προκύψουν οι υφιστάμενες κοινωνικές 
δομές στήριξης της τρίτης ηλικίας που διαθέτει ο Δήμος 
Πάρου.

γ. Το μη ρευστοποιηθέν ακίνητο του κληροδοτήματος 
«Πέλοπα Μηνόπουλου», που αφορά ένα οικόπεδο επι-
φανείας 1.220 τ.μ., με θερινή κατοικία 150,00 τ.μ., επί της 
οδού 28ης Οκτωβρίου και Νικηφόρου Λύτρα στη θέση 
Ζήκι ή Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, αποδίδεται στο 
Ιερό Προσκύνημα «Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου» 
προκειμένου να το αξιοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρό-
πο, είτε με νόμιμη εκποίησή του ή με εκμίσθωση αυτού 
και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτό, να αξιοποιη-
θούν για την ενίσχυση του υφιστάμενου Εκκλησιαστικού 
Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στην 
Παροικιά Πάρου, καθώς και σε άλλους συναφείς κοινω-
φελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς για τη στήριξη της 
τρίτης ηλικίας, που αναπτύσσει το Ιερό Προσκύνημα 
«Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου».

δ. Το εναπομένον χρηματικό ποσό του κληροδοτήμα-
τος Αντωνίου Ραγκούση διατίθεται για την κάλυψη των 

υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ιδρύματος και, εφόσον 
προκύψει υπόλοιπο, αυτό αποδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παρ. 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος στο 
Ιερό Προσκύνημα «Παναγία η Εκατονταπυλιανή Πάρου» 
για την υλοποίηση εν γένει φιλανθρωπικών σκοπών.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσί-
ευση και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων την εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υφυπουργοί

 Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 129295 ΕΞ 2022  (2)
Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του 

ν. 4916/2022 (Α’ 65). 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 42 και 44, καθώς και της παρ. 7 του 

άρθρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

β) το π.δ. 142/2017«Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) των άρθρων 78-98 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),

ζ) της υπό στοιχεία 22644 ΕΞ/24.2.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Διαπίστωση της συνέχισης λειτουργίας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» (Β’ 725),
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η) της υπό στοιχεία 27984 ΕΞ/1.3.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.  149), 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών για τον διορισμό της Μαρίας - Ελένης Αθα-
νασοπούλου στη θέση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών,

θ) των άρθρων 13 έως και 26 του Μέρους Β’ του 
ν. 4916/2022  «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουρ-
γίας άλλες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα 
συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέ-
χρι τη μεταβίβαση άλλες κατοικίας άλλες στον φορέα 
απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του 
μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - 
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
(ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, άλλες μειωμένος 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επεί-
γουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση ιδίως άλλες ενεργειακής κρίσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 65),

ι) του άρθρου 96 του ν. 4941/2022 «Αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφα-
λαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρο-
νισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 113), αποφάσισε: 

Διαπιστώνει την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν.  4916/2022 
(Α’ 65), με την οποία εκκινούν οι προθεσμίες της παρ. 7 
του άρθρου 17 του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της ισχύουν τα ορι-
ζόμενα στα άρθρα 13 έως και 26 του Μέρους Β’ του 
ν. 4916/2022 (Α’ 65).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ειδική Γραμματέας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ    
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*02048651509220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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