
Κληροδοτήματα

Με τον όρο «Εθνικά κληροδοτήματα» ή και απλώς «κληροδοτήματα» εννοούμε κάθε 
περιουσία που καταλείπεται με δωρεά κληρονομία ή κληροδοσία προς εκπλήρωση  σκοπών
κοινής ωφελείας.

  

Ο όρος αυτός κρινόμενος από την άποψη της νομικής διατύπωσης θεωρείται ότι  σημαίνει
μόνο τις με τελευταία διάταξη  παροχές ωφελημάτων που εξυπηρετούν  κυρίως εθνικούς
σκοπούς εις βάρος άλλου προσώπου που λαμβάνει από την  κληρονομία.

  

Σήμερα η χρήση του όρου έχει γενικότερη έννοια διότι δηλώνει όχι μόνο τις  δια δωρεάς
κληρονομίας ή κληροδοσίας καταλειπόμενες στο Κράτος περιουσίες αλλά  και όσες
καταλείπονται προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον η διάθεση  αυτών γίνεται προς
εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας, ακόμη δε και αυτές που  αφορούν στη σύσταση
νομικού προσώπου που εξυπηρετεί κοινωφελή σκοπό.

  

Ιστορική Εξέλιξη

  

Ο πατριωτισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες 
διαφαίνονται σε όλη την ιστορική πορεία του ελληνισμού και εκφράζονται όχι μόνο  με την
αφιέρωση της ίδιας τους της ζωής αλλά και με την προσφορά περιουσίας για  την εκτέλεση
κοινωφελών σκοπών και έργων.

  

Οι απαρχές των «Εθνικών Κληροδοτημάτων ανιχνεύονται από τους πρώτους  ιστορικούς
χρόνους της αρχαιότητας κυρίως με τη μορφή χορηγιών, εξελίσσονται  κατά τη διάρκεια
των ελληνιστικών χρόνων αλλά και την περίοδο του Βυζαντίου και  κάνουν έντονη την
παρουσία τους κατά την περίοδο της δουλείας του Έθνους.

  

Σημασία των Εθνικών Κληροδοτημάτων
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Κληροδοτήματα

  

Η δια διαθήκης ή δωρεάς διάθεση περιουσιακών στοιχείων υπέρ  κοινωφελών  σκοπών
ισοδυναμεί, από οικονομικής άποψης, με εκούσια μερική  ή και ολική  κοινωνικοποίηση της
ατομικής ιδιοκτησίας του διαθέτη ή  δωρητή.

  

Το Κράτος μέσω αυτών έχει τη δυνατότητα να ασκεί αφενός κοινωνική πολιτική  και
αφετέρου να εξοικονομεί κρατικά έσοδα, τα οποία μπορεί να διαθέσει για  δημόσιες
επενδύσεις προωθώντας γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  

Κληροδοτήματα Τ.ΕΘ.Α

  

Το Τ.ΕΘ.Α έχει κληροδοτήματα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια το σημαντικότερο εκ
των οποίων είναι το κληροδότημα " Μαρίας Κοσμέτου ".
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