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Γραμματέας:

1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Η Συνεδρίαση διεξάγεται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη
Τακτική
Οι κ.κ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης (αποσυνδέθηκε στη λήξη του 20ου θέματος), Μ.
Λαγουδάκης Αντιπρύτανης, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης, Μ. Ζερβάκης
Αντιπρύτανης, Ε. Γρηγορούδης Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ, Μ. Γαλετάκης Κοσμήτορας
Σχολής ΜΗΧΟΠ, Γ. Καρυστινός Κοσμήτορας Σχολής ΗΜΜΥ, Δ. Κολοκοτσά Κοσμήτορας
Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ.Α. Ουγγρίνης Κοσμήτορας Σχολής ΑΡΜΗΧ, Π. Αποστολάκης
εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Φ. Καζάσης εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ, Π.
Ροτόντο εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ
Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’

Επίσης, έχουν συνδεθεί ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως και η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση
θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

Θέμα 5ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» οικονομικού έτους
2022
Με την από 18.11.2021 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κας Δ. Παντελάκη, ενημερώνονται τα μέλη για τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του
Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το Οικονομικό Έτος 2022.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ταμειακό υπόλοιπο του Τραπεζικού Λογαριασμού του Κληροδοτήματος που σήμερα ανέρχεται στα
17.150,18 €.
2. Την πρόβλεψη ότι επιπλέον των τακτικών εξόδων (8.000 €) 2 υποτροφιών ανά έτος, η εκταμίευση των
ποσών των υποτροφιών δύο προηγούμενων ετών (16.000 €) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα βαρύνει επίσης τον π/υ του οικονομικού έτους 2022.
Αναλυτικά:
 Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν της
από 3576/19-5-2021 προκήρυξης των δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος
"Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εγκρίθηκε στην 577/09-11-2021
συνεδρίαση της Συγκλήτου και οι υποτροφίες θα αποδοθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
έγκρισης από την Δ/νση Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η προκήρυξη των δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του
κληροδοτήματος "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνει αφού
ολοκληρωθεί η απόδοση των προηγούμενων.
Ο προϋπολογισμός 2022 αναλύεται ως εξής:
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ΕΣΟΔΑ: Επειδή το κτίριο βρίσκεται σε φάση επισκευής και αποκατάστασης δεν υπάρχουν έσοδα από
ενοίκια παρά μόνο από τους τόκους του τραπεζικού λογ/σμού. Τα χρήματα του κληροδοτήματος
βρίσκονται σε τραπεζικό λογ/σμό στην ALPHA BANK με ειδικό επιτόκιο. Επίσης τα έσοδα του
κληροδοτήματος ενισχύονται με το ποσό των 8.000 € από πόρους της Ε.Α.ΔΙ.Π. για το οικονομικό
έτος 2022 (Λοιπά έσοδα – Δωρεές 8.000 €).
ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη Ι. Παπαδόπετρου, υποχρέωση του Πολυτεχνείου Κρήτης
είναι να σπουδάζει δύο (2) φοιτητές Σφακιανής καταγωγής, αποδίδοντας σε κάθε ακαδημαϊκό
έτος σε δύο φοιτητές υποτροφία ύψους τετρακοσίων Ευρώ (400 €) μηνιαίως η καθεμία για 10
μήνες. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 προβλέπεται να αποδοθούν επιπλέον
από τις δύο υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Τακτικά Έξοδα 8000€) και οι
οφειλόμενες υποτροφίες των παλαιότερων ακαδημαϊκών ετών που δεν έχουν αποδοθεί (Έκτακτα
έξοδα 16000€ υποτροφίες για ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021)
Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το
οικονομικό έτος 2022 απεικονίζεται στον πίνακα:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022)
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά Έσοδα:
Έσοδα καταθέσεων (τόκοι καταθέσεων)
Λοιπά Έσοδα (Δωρεές)
Έκτακτα Έσοδα
Περίσσευμα προηγούμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

150,00
8.000,00
17.150,18
25.300,18

ΕΞΟΔΑ
Τακτικά Έξοδα
Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού
(Χορήγηση Υποτροφιών τρέχοντος Ακαδ. έτους 2021-2022)
Έκτακτα Έξοδα
Έκτακτα Έξοδα εκτέλεσης Κοινωφελούς Σκοπού
(Οφειλές προηγούμενων ετών Χορήγηση Υποτροφιών)
Πιθανό Πλεόνασμα χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8.000,00

16.000,00
1.300,18
25.300,18

Σημειώνεται ότι, όπως έχει επισημάνει η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος, η απόφαση της Συγκλήτου
κοινοποιείται στην Ε.Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ληφθεί ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της ΓΣ της Εταιρείας
μετά από εισήγηση του ΔΣ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατυπώσεις περί των δωρεών χρηματικών
ποσών.

Η κα Δ. Παντελάκη κάνει μία σύντομη αναφορά στα ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ του προϋπολογισμού του
Κληροδοτήματος για το οικονομικό έτος 2022.
Ο Αντιπρύτανης Ν. Καλλίθρακας-Κόντος αναφέρει ότι για το θέμα αυτό έχει φροντίσει να τεθεί υπόψη
των μελών της Συγκλήτου και η υπ’ αριθμ. 63/2019 Απόφαση του τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης
η οποία περιέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό του κληροδοτήματος και τις
διαδικασίες που ακολουθούνται. Εξηγεί ότι το ακίνητο «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» ανήκει κατά ποσοστό
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25% πλήρως στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κατόπιν αγοράς από το Ίδρυμα, και κατά ποσοστό 75% ήρθε στην
κυριότητά μας, ως Κληροδότημα και ισχύει όλη η σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία. Αυτό
σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει υποχρέωση έναντι του διαθέτη, για την χορήγηση δύο (2)
υποτροφιών σε φοιτητές σφακιανής καταγωγής. Τα χρήματα των δύο υποτροφιών καταβάλλονται από
τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος που υποδέχεται τα έσοδα του κληροδοτήματος και είναι
διακριτός από αυτόν του Πολυτεχνείου, και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Παλαιότερα το ακίνητο το ενοικίαζε ιδιωτική Σχολή και ως εκ τούτου είχε μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό,
το οποίο όμως με την πάροδο των ετών, εξαντλήθηκε (μετά που έφυγε η ιδιωτικη Σχολή δεν
ξανανοικιάστηκε, οπότε δεν υπήρχαν και έσοδα από ενοίκια). Τώρα τρέχει ένα έργο για την
αποκατάστασή του και μέχρι να ολοκληρωθεί, η μόνη διαδικασία για να μπορεί να υπάρχουν τα
απαραίτητα χρήματα και να χορηγούνται οι δύο υποτροφίες, είναι μέσω δωρεάς του ποσού των
υποτροφιών από την Εταιρεία Αξιοποίησης του Π.Κ. προς το Κληροδότημα, καθώς τηρείται από το
Ίδρυμα ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός για το Κληροδότημα «Ιωσήφ Παπαδόπετρου». Ο έλεγχος
της διαχείρισης του Κληροδοτήματος γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως συμβαίνει
με όλα τα Κληροδοτήματα, τα οποία τυγχάνουν μεγάλης προστασίας και από το Σύνταγμα.
Στη συνέχεια αναφέρεται στην προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης να αυξηθεί ο αριθμός των δύο
υποτροφιών και στην σχετική απόφαση του Εφετείου που ήταν αρνητική. Μάλιστα χρειάσθηκε να
ξεκαθαριστεί με απόφαση Δικαστηρίου, κατά πόσον η βούληση του διαθέτη να σπουδάζει δύο φοιτητές
σφακιανής καταγωγής, αφορούσε φοιτητές σφακιανής καταγωγής που σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο
Κρήτης ή και σε άλλα πανεπιστήμια εντός της Ελλάδος και το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η βούληση του
διαθέτη αφορά τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές που σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτά
για μία σύντομη ενημέρωση.
Στη συνέχεια ομόφωνα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου»
για το οικονομικό έτος 2022. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Α.ΔΙ.Π. για τις δέουσες
ενέργειες.
Ο Πρύτανης
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Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα
Χανιά, 10.12.2021

Η Γραμματέας

Dimitra
Chavre
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Δήμητρα Χαβρέ

