ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 8 ΤΗΣ
2018

30ης ΙΟΥΛΙΟΥ

Λόγω του ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. υπ’ αρ. 8 στις 26.7.2018 αρ. πρωτ.
695/24.7.2018) δεν υπήρξε απαρτία, εκλήθησαν σήμερα Δευτέρα 30.7.2018 και ώρα
15.00 μμ., τα μέλη του Δ.Σ., εκ νέου σε συνεδρίαση, με την ίδια ημερήσια διάταξη
στο Ζάππειο Μέγαρο βάσει του Ν. 2690/99 άρθρο 14.
Ύστερα από πρόσκληση υπ’ αρ. 695/26.7.2018 του Προέδρου της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, προσήλθε σήμερα, ημέρα Δευτέρα 30.7.2018
και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Ο.&Κ., στο Ζάππειο Μέγαρο, το δια της αριθ.
Δ.Κ.Π Β 0007111 ΕΞ 2016 ΦΕΚ 224/28.4.2016 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, συγκροτηθέν νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων αποτελούμενο από
τους κ. κ:
• Χρήστου Γεώργιο, Αξιωματικό Πολεμικής Αεροπορίας (ε.α.) ως Πρόεδρο
• Δόση Γεώργιο, Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
και συνταξιούχο εφοριακό, ως Αντιπρόεδρο
• Λαμπρόπουλο Χαρίλαο, Επίκουρο Καθηγητή Οικονομικών Ανθρωπίνων Πόρων
του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως Μέλος
• Εμμανουήλ Νικόλαο, Καθηγητή τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος
• Σαμπράκου Ιωάννα Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής, Μέλος
Αντιπροσωπίας ΤΕΕ, ως Mέλος
• Σακελλαρίου Ιωάννη, Εφοριακό, ως Μέλος
για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 695/26.7.2018
πρόσκληση.
Δεν παρέστη η Κυβερνητική Επίτροπος της Ε.Ο.&Κ κ. Αικ. Σκουλάξενου.
Δεν παρέστη η Νομική Σύμβουλος της Ε.Ο.&Κ Α. Πρεβενά.
Απουσίαζαν τα μέλη:
Κωνσταντινιά.

Κίκη Ηλέκτρα , Τζανέτος Φώτης, Τσαγκάρη

Το μέλος Ιωάννα Σαμπράκου προσήλθε στο Δ.Σ. κατά την εξέταση του 3ου
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης , το οποίο με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
εξετάστηκε τελευταίο λόγω της σπουδαιότητάς του .
Στη συνέχεια το Δ.Σ. προέβη στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης

Θέμα 3ο Επιστολή του συλλόγου εργαζομένων της Ε.Ο.Κ προς την Υφυπουργό
Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου με κοινοποίηση στο Γραφείο που αφορά σε
επικείμενες αλλαγές που προωθούνται για τον υπάρχοντα Οργανισμό λειτουργίας
της υπηρεσία της Ε.Ο.Κ (Σχετικό ΑΠ 620/3.7.2018)
Ο Εισηγητής Ι. Ρηγόπουλος ενημερώνει για την επιστολή του συλλόγου εργαζομένων
της Ε.Ο.Κ προς την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου με κοινοποίηση
στο Γραφείο που αφορά σε επικείμενες αλλαγές που προωθούνται για τον υπάρχοντα
Οργανισμό λειτουργίας της υπηρεσία της Ε.Ο.Κ., που έχει ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ συζήτησε την επιστολή των Εργαζομένων. Στη συνέχεια
έγινε μακρά διαλογική συζήτηση για την ψηφισθείσα τροπολογία του α.ν.
νόμου 1920/1939.Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ, ομόφωνα αποφάσισε όπως αποστείλει
στην Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου την κατωτέρω επιστολή, η
οποία απηχεί τις απόψεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ για το θέμα:
«Προκειμένου να αξιοποιήσουμε και να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα της
Κληρονομίας του Εθνικού μας Ευεργέτη θα πρέπει να στραφούμε στον πλούτο και
αξία των ιδεών τής παρακαταθήκης του.
Δεν υπάρχει ασφαλέστερο εχέγγυο από την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στον
ρυθμό του λόγου του Ευαγγέλη Ζάππα τόσον ως ηθικό αλλά ως απόρροια της
Ελληνικής παραδόσεως της Ευεργεσίας.

Πριν τις όποιες «θεσμικές αλλαγές» σε ένα τόσο σπουδαίο Κληροδότημα όπως η
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί δημόσια
διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς , οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για το
Ζάππειο Μέγαρο (Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ, Σωματείο Εργαζομένων, Ζάππειος Επιτροπή,
Φίλοι του Ζαππείου, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων , Κεντρικό Συμβούλιο
Κληροδοτημάτων ) καθώς και με κοινωνικούς φορείς και πολιτικούς θεσμούς.
Ο ψηφισθείς νόμος δεν αποτελεί προϊόν-αποτέλεσμα διαλόγου. Είναι
χαρακτηριστικό το ότι έγινε τροποποίηση του α.ν. 1920/1939 με κατάθεση
τροπολογίας σε άλλο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών «πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2015 /849/εε) και
άλλες διατάξεις» και μάλιστα χωρίς η τροπολογία αυτή να συζητηθεί στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής (δηλ. απευθείας ψηφίστηκε η τροπολογία στην ολομέλεια).
Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην τροπολογία:
Α) Ανάδειξη μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ
Αναφέρεται ότι «εκσυγχρονίζεται» η διαδικασία ανάδειξης μελών της Επιτροπής,
ορίζεται διετής θητεία του Δ.Σ., ενώ ταυτόχρονα διακόπτεται η θητεία του
υφισταμένου σήμερα Δ.Σ.
Το εν ενεργεία Δ.Σ. επέτυχε τόσο σε επίπεδο αύξησης των εσόδων της Επιτροπής
σε καιρούς οικονομικής κρίσης όσο και σε επίπεδο εκπλήρωση των πνευματικών
παρακαταθηκών της διαθήκης του Ευαγγέλη Ζάππα, τα μέγιστα δυνατά.

Β) Θέση Γ. Γραμματέα
Μέχρι και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας οριζόταν στην Ε.Ο.Κ βάσει του α.ν.
1920/1939 άρθρο 2 παρ. ε. που αναφέρει ότι «ο Γενικός Γραμματέας της
Επιτροπής (άρθρο 4,13παρ. 3, 14, παρ. 1 και 4 καθώς και παρ. 1 του άρθρου 23
του αν. ν. 1920/1939, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρ. 3 του ν.

2386/1096) . Οι Γ.Γ. ορίζονταν ως αναπληρωτές προϊστάμενοι παράλληλα με τα
καθήκοντα της κύριας θέσης τους.
Η θέση του Γενικού Γραμματέα εχήρευσε από τον Οκτώβριο του 2013 . Η μη
πλήρωση της θέσης αυτής αποτελεί επιλογή του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την παρούσα ρύθμιση δεν καθορίζονται επακριβώς τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα καθώς και η εργασιακή εμπειρία για τη θέση αυτή, ενώ προβλέπονται
υπεραρμοδιότητες του Γ.Γ. ως αποκλειστικού εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ο.Κ
Πέραν τούτων η 4ετής θητεία θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τον
προϋπολογισμό της Ε.Ο.Κ της τάξεως των 224.000,00 ευρώ.
Γ) Ασαφείς είναι οι διατάξεις σχετικά με τις «προσλήψεις» προσωπικού. Οι
υπηρετούντες υπάλληλοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και με τις
γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι κενές
οργανικές θέσεις θα επληρούντο από δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπουργείων
σύμφωνα με το νόμο της κινητικότητας .
Αναφέρεται ο όρος «προσλήψεις» (αντί μετακινήσεις ή μετατάξεις) και πουθενά
δεν αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία του
ΑΣΕΠ.
Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η ψηφισθείσα ρύθμιση, όχι μόνον δεν κινείται στην
σωστή κατεύθυνση, αλλά εισάγει πρωτόγνωρες για το Ζάππειο αλλαγές, οι οποίες
πιθανότατα θα υπονομεύσουν την πνευματική παρακαταθήκη της διαθήκης του
Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγ. Ζάππα.
Έγνοια και μέριμνα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ είναι να διατηρηθεί ο δημόσιος
χαρακτήρας της Επιτροπής και του Ζαππείου Μεγάρου.»
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