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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8173/21.7.2021 ερώτηση
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8173/21.7.2021 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικήτας
Κακλαμάνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η διαδικασία επιλογής των καταλληλοτέρων υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1939/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 63 του ν.4557/2018, και την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. σχετ. ΣτΕ
93/2021), η οποία εν προκειμένω είναι η υπ’ αριθ. πρωτ. 13770 ΕΞ 2021/3-2-2021 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη νόμου και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης κοινωφελών
περιουσιών, καθώς και να έχουν διακριθεί για την πνευματική, οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή τους
δράση. Τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στην παρ. Α2 της πρόσκλησης, στην οποία ορίζεται ότι:
«Ειδικότερα, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:
α) Η ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Επιτροπής ή σε θέματα δημόσιας
διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και το απαιτούμενο για τη θέση κύρος και εμπειρία, ώστε ο
επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της Επιτροπής.
β) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών
στρατηγικής, Διαχείρισης αναγκών – Προτεραιοποίησης – Στοχοθέτησης – Προγραμματισμού, Διοίκηση
Έργων (project management), Σχεδιασμού – Ανάπτυξης – Λειτουργίας Εκθεσιακών Κέντρων.
γ) Εμπειρία σε διοίκηση οργανωτικών μονάδων ή οργανισμών ή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στη συγκρότηση και τον συντονισμό ομάδων έργου και στην
παρακολούθηση επίτευξης στόχων, στη διαχείριση αλλαγών και στην επίλυση συγκρούσεων.
δ) Εμπειρία σε θέματα διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».
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Περαιτέρω, στην παρ. Γγ της πρόσκλησης ορίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποστηρίξουν την
υποψηφιότητά τους κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων από το Κεντρικό
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, με συνέντευξη που αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδρομής των
ουσιαστικών τους προσόντων και στην αξιολόγηση της προσωπικότητας, της επιτελικής προσέγγισης,
της ικανότητας επικοινωνίας και της ηγετικής ικανότητάς τους.
3. Εν προκειμένω, η επιλογή των υποψηφίων από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών
έγινε με βάση το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων, αφού, όπως βεβαιώνεται στο υπ’ αριθ. 200/8-42021 πρακτικό του, ελήφθησαν υπόψη η προαναφερθείσα διάταξη του νόμου, η διαδικασία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα έγγραφα που
προσκόμισαν οι υποψήφιοι, καθώς και οι παραστάσεις όσων εξ αυτών παρευρέθηκαν πριν από την
έναρξη της συζήτησης του Συμβουλίου, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους. Όλοι οι υποψήφιοι
προέκυψε ότι είχαν πλούσιο βιογραφικό. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου έγινε σύγκριση της
συνάφειας των σπουδών και της εμπειρίας κάθε υποψηφίου με τους λοιπούς σε σχέση με τα ζητήματα
και τις υποχρεώσεις του Ζαππείου, με πρόσθετο κριτήριο να εξασφαλισθεί η συμμετοχή στο Δ.Σ.,
προσώπων διαφόρων ειδικοτήτων και εμπειριών. Επιπροσθέτως, τα μέλη του Συμβουλίου προέβησαν
και σε κρίση επί της προσωπικότητας και της γενικότερης στάσης κάθε υποψηφίου που προσήλθε στην
συνέντευξη.
Τέλος, στο πλαίσιο συνολικής κρίσης και αξιολόγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών
Περιουσιών επί των ανωτέρω κριτηρίων, κατά την ομόφωνη κρίση των μελών αυτού, όπως
αποτυπώνεται στο υπ’ αριθ. 200/8-4-2021 πρακτικό του, δεν διαπιστώθηκε υπεροχή του κ.
Ματσόπουλου έναντι των υποψηφίων που προτάθηκαν στον εποπτεύοντα Υπουργό.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 23 ΣΕΛ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Φορολ. Πολιτ. & Δημ. Περιουσίας
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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