ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4182/2013
.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 200ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στην Αθήνα και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
“e:Presence.gov.gr – Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις για τους φορείς του Ελληνικού
Δημοσίου” συνήλθε σήμερα, 8.4.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, το Κεντρικό
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών (άρθρου 6 του ν.4182/2013), που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθ. πρωτ. 2/5923/0004/18.1.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 41/ 4.2.2019), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30757 ΕΞ 2020 /
13.3.2020 απόφαση (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 213/2020) και ακολούθως με την υπ’ αριθ. πρωτ.
89726 ΕΞ 2020 / 14.8.2020 απόφαση του ιδίου Υπουργού (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 679/2020), για να
γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα πιο κάτω μέλη:
Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης του Ιωάννη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, που υπηρετεί
στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρος.
Αναστάσιος Ράλλης του Δημητρίου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος.
Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος.
Ιωάννης Αλεξόπουλος του Σωτηρίου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
ως τακτικό μέλος.
Δεν παρέστη ο Χρήστος Νούνης του Παναγιώτη, εκπρόσωπος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, τακτικό μέλος, ούτε το αναπληρωματικό αυτού μέλος
Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Γεωργίου, παρότι εκλήθησαν.
Με την παρουσία του Νικόλαου Παπαδόπουλου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωφελών
Περιουσιών, ως Γραμματέα.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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ΘΕΜΑ 1ο : «Κατάρτιση καταλόγου είκοσι (20) προτεινόμενων μελών για την Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Ιωάννη Σκανδαρά, υπάλληλο ΠΕ Εφοριακών, ο
οποίος εξέθεσε τα εξής:

«1. Η περιουσία που κατέλειπε ο Ευαγγέλης Ζάππας με την από 30-11-1860 ιδιόγραφη
διαθήκη του που συντάχθηκε στη Ρουμανία, διοικείται και διαχειρίζεται από Επιτροπή επί
των Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 1920/1939 (ΦΕΚ
346 Α΄) η Επιτροπή αυτή αποτελεί Νομικό Πρόσωπο δημοσίου Δικαίου, σκοπός δε αυτής
είναι «η διοίκησις και διαχείρισις της περιουσίας της ανηκούσης εις ταύτην ή
διαχειριζομένης υπό ταύτης συμφώνως προς τους κειμένους νόμους, τας διαθήκας και τας
εν γένει συστατικάς πράξεις. Επίσης η συντήρησις του Ζαππείου Μεγάρου και των κήπων
αυτού, η εμψύχωσις της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, της κτηνοτροφίας και των ωραίων
τεχνών δια της ανά τετραετίαν τελέσεως των “Ολυμπίων” ήτοι διαγωνισμών καθ' ους
θέλουσι εκτίθεσθαι εν τω Ζαππείω Μεγάρω και τω περί αυτό χώρω τα προϊόντα της
Ελληνικής ενέργειας και παραγωγής, συμφώνως προς τας διατάξεις της διαθήκης του
Ευαγγέλη Ζάππα. Ομοίως η τέλεσις εν τω Ζαππείω Μεγάρω Εκθέσεων προϊόντων προς
διαφήμισιν και προαγωγήν της Ελληνικής Παραγωγής και ενεργείας εν γένει».
2.Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 1920/1939 ορίσθηκαν τα εξής:
«1. Η επί των Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Επιτροπή αποτελείται εξ εννέα μελών,
διοριζομένων αμισθί επί τριετεί θητεία δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει του επί των
Οικονομικών

Υπουργού,

λαμβανομένων

δε

εκ

διπλασίου

αριθμού

προσώπων

υποδεικνυομένων υπό του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων εκ των διακρινομένων
επί πνευματική, εμποροβιομηχανική και κοινωφελή εν γένει δράσει ή εξ ανωτάτων
δημοσίων υπαλλήλων ή της Διοικήσεως Πρωτευούσης εν ενεργεία ή συνταξιούχων. Δια
του αυτού Β.Δ. διορίζεται εν των μελών ως Πρόεδρος της Επιτροπής και έτερος ως
Αντιπρόεδρος αυτής. Εν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως μέλους τινός διορίζεται κατά
τον αυτόν τρόπον έτερον τοιούτον δια το υπολειπόμενον μέχρι της λήξεως της θητείας του
θανόντος ή παραιτηθέντος χρονικόν διάστημα.
2. Τα μέλη της Επιτροπής και μετά την λήξιν της θητείας αυτών παραμένουσι διοικούντα και
διαχειριζόμενα τα της Επιτροπής εγκύρως μέχρι του διορισμού και εγκαταστάσεως των
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νέων μελών, μη διορισθέντων δε τοιούτων εντός διμήνου από της λήξεως της θητείας των
υπό αντικατάστασιν μελών, αύτη θεωρείται ανανεωθείσα δια μίαν εισέτι τριετίαν».
3. Με την υπ’ αριθ. 1073979/1763/0006/Β΄/22-10-1990 απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 693/Β΄) επανακαθορίστηκε ο αριθμός
των μελών της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ο οποίος είχε περιοριστεί σε
επτά με την αριθ. Κ.9601/2801/8-6-1967, ΦΕΚ 391 Β΄, απόφαση των Υπουργών
Συντονισμού και Οικονομικών) σε εννέα (9) που διορίζονται με τριετή θητεία και θα
λαμβάνονται από διακρινόμενα για την πνευματική, εμποροβιομηχανική και κοινωφελή
γενικά δράση τους ή από ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους εν ενεργεία ή συνταξιούχους.
Τα δύο (2) από τα ανωτέρω μέλη πρέπει να έχουν γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα
οικονομικά, διοίκησης ή οργάνωσης.
4. Τέλος, με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4557 / 2018 (ΦΕΚ 139 Α΄) αντικαταστάθηκε
το άρθρο 3 του Α.Ν. 1920/1939 ως εξής:
«1.α. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, καθώς και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο
είκοσι (20) προτεινόμενων μελών, ο οποίος καταρτίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο
Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον
Υπουργό Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και της Επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται γνώση και
εμπειρία του αιτούντος στα θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών,
καθώς και αξιόλογη υπηρεσιακή και κοινωνική δράση. Για την κατάρτιση του καταλόγου, η
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει, επίσης, μέσα στην ίδια
προθεσμία του ενός (1) μηνός έγγραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς:
1) τον Υπουργό Εξωτερικών,
2) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
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3) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
4) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
5) τον Υπουργό Τουρισμού,
6) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
7) τον Δήμαρχο Αθηναίων,
8) τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
9) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
10) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
11) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
12) την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
13) το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος,
14) τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
15) το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων,
16) την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου ή
ενημερώνουν για την αδυναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη λήψη του σχετικού έγγραφου αιτήματος.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και
αυτεπαγγέλτως με προσωπικότητες που διακρίνονται για την πνευματική, οικονομική,
κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση, καθώς και με απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και
Κωνσταντίνου Ζάππα. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική.
β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μπορεί να ορίζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους και μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι το διορισμό και ανάληψη καθηκόντων των
νέων μελών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη».
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5. Με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η Υφυπουργός Οικονομικών με την αριθμ.
Δ.Κ.Π. Β 0020226 ΕΞ 2018/15.11.2018 (ΦΕΚ 701/26-11-2018, Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασή της
αποφάσισε:
α) Το διορισμό της Βαγενά Χρυσάνθης του Θεοχάρη, ως Προέδρου της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,
β) Το διορισμό της Τσαγκάρη Κωνσταντινιάς του Αναστασίου, ως Αντιπροέδρου της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και
γ) Τον διορισμό των κατωτέρω, ως μελών της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων:
1.

Καστραντά Τριανταφύλλης του Αποστόλου,

2.

Κίκη Ηλέκτρας του Δημητρίου,

3.

Κοκκόρου Δημητρίου του Γρηγορίου,

4.

Πολλάλη Ηλία του Δημητρίου,

5.

Ρηγοπούλου Ιωάννη του Χρήστου,

6.

Σαμπράκου Ιωάννας του Φωτίου,

7.

Σταύρου Μιχάλη του Αναστασίου,

Η θητεία των ανωτέρω μελών ήταν διετής, άρχισε από την δημοσίευση της παραπάνω
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έληξε την 25.11.2020.
6. Κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας, το Α΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, εξέδωσε την αριθμ. 185/2020 γνωμοδότησή του, με την οποία έγιναν ομόφωνα
δεκτά ότι «…ως προς τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
λοιπών μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων», έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 1920/1939 «Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί διοικήσεως της
υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλειφθείσης εις το Έθνος περιουσίας» και όχι αυτές των
άρθρων 20 – 23 του ν. 4735/2020». Η ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό Οικονομικών με την από 12.1.2021 επισημειωματική του πράξη.
7. Στη συνέχεια, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο Υφυπουργός Οικονομικών
εξέδωσε την αριθμ. 13770 ΕΞ 2021/3.2.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων &
Κληροδοτημάτων. Η πρόσκληση στάλθηκε με το αριθμ. 14252 ΕΞ 2021/4.2.2021 έγγραφο
προς τους αναφερόμενους από το νόμο (άρθρο 3 του Α.Ν. 1920/1939) φορείς,
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προκειμένου να προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου των
προτεινομένων είκοσι (20) μελών, με προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων την
15.3.2021.
Επιπλέον η προκήρυξη αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: 69ΒΑΗ-ΚΕ3), στην ιστοσελίδα
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (minfin.gr) και στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων.
8. Μετά τα ανωτέρω λάβαμε τις ακόλουθες προτάσεις:
- Από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας: (Σχετ. το αριθμ. 3203/5.2.2021 έγγραφο του
Προέδρου Γεωργίου Στασινού - Αρ. εισερχ. 16070 ΕΙ 2021/9.2.2021).
(1) Κώστα Καλλιόπη του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός.
- Από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας: (Σχετ. το αριθμ. Φ/1/935/10.2.2021
έγγραφο του Προέδρου του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνου Κόλλια - Αρ. εισερχ. 17017 ΕΙ
2021/10.2.2021).
(2) Ευφροσύνη Καραγιάννη του Χρήστου, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, μέλος του
Ο.Ε.Ε. και πρώην μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.
- Από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: (Σχετ. το αριθμ. 1735/10.2.2021 έγγραφο του
Προέδρου κ. Δημητρίου Βερβεσού - Αρ. εισερχ. 17079 ΕΙ 2021/10.2.2021 και ορθή
επανάληψη 18367 ΕΙ 2021/12.2.2021).
(3) Χήτος - Κιάμος Χρυσόστομος του Λάμπρου, δικηγόρος, Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (Αρ. πρωτ. εισερχ. 18495 ΕΙ 2021/12.2.2021).
(4) Χατζηαθανασιάδου Φανή του Αθανασίου, δικηγόρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Σωματείου «Φίλοι του Ζαππείου», τ. μέλος της Ε.Ο.Κ. (Αρ. Πρωτ. εισερχ. 29966 ΕΙ
2021/11.3.2021).
Τα ίδια πρόσωπα προτείνονται και από το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το αριθμ.
68912/12-3-2021 έγγραφο του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη (Αρ. εισερχ.
31001 ΕΙ 2021/12.3.2021).
- Από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: (Σχετ. το από 15.2.2021 e-mail
Theodorakakoua@mnec.gr – Αρ. Πρωτ. 18812 ΕΙ 2021/15.2.2021)
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(5) Πετρούλια Αναστασία του Γεωργίου, δικηγόρος, νομική σύμβουλος του Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
- Από τη Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας: (Σχετ. το από 15.2.2021 έγγραφο του
Προέδρου κ. Χρυσόστομου Χήτου – Κιάμου και του Γενικού Γραμματέα της κ. Σωτήρη
Κολιούση (Αρ. εισερχ. 19126 EI 2021/16.2.2021).
(6) Σωτήρης Κολιούσης του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, Γενικός Γραμματέας της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας (Αρ. εισερχ. 30632 ΕΙ 2021/12.3.2021).
Επίσης υποβλήθηκαν οι ακόλουθες είκοσι τρεις (23) αιτήσεις:
(1) Γεώργιος Χρήστου του Χρήστου, αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας (ε.α.), τ.
Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ. (Αρ. εισερχ. 15178 ΕΙ 2021/6.2.2021).
(2) Νικόλαος Ματζάκος του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, τ. Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών (Αρ. Πρωτ. 19642 ΕΙ
2021/18.2.2021).
(3) Αγγελική Πύθουλα του Κωνσταντίνου, Γενική Δ/ντρια Προστασίας Καταναλωτή του
Καταναλωτή (Αρ. εισερχ. 20238 ΕΙ 2021/19.2.2021).
(4) Γεώργιος Ματσόπουλος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Αρ. εισερχ. 20711 ΕΙ
2021/19.2.2021).
(5) Φωτεινή Αθανασάκη του Αγγελή, δημόσιος υπάλληλος, Δ/ντρια του Γραφείου
Υφυπουργού Οικονομικών (Αρ. εισερχ. 22202 ΕΙ 2021/23.2.2021).
(6) Ελευθερία Τσάκαλου – Ταουΐλ του Ιωάννη, στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΔΑΠ, τ. μέλος του
Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ (Αρ. εισερχ. 25458 ΕΙ 2021/2.3.2021).
(7) Χρυσάνθη Βαγενά του Θεοχάρη, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, νυν Πρόεδρος
της Ε.Ο.Κ. (Αρ. εισερχ. 26035 ΕΙ 2021/3.3.3021).
(8) Δημήτριος Κατσούρας του Γεωργίου, δικηγόρος, (Αρ. εισερχ. 26545 ΕΙ 2021)
(9) Κώττης Γεώργιος του Μηνά, οικονομολόγος (Αρ. εισερχ. 26957 ΕΙ 2021/4.3.2021)
(10) Μαριάνθη – Χριστίνα Καφετζή του Δημητρίου, οικονομολόγος, (Αρ. εισερχ. 27452 ΕΙ
2021/5.3.2021).
(11) Ιωάννης Ρηγόπουλος του Χρήστου, υπάλληλος της Ε.Ο.Κ., μέλος του Δ.Σ.της Ε.Ο.Κ.
(Αρ. εισερχ. 29947 ΕΙ 2021/12.3.2021).
(12) Στυλιανός Μπάκας του Χρήστου, δημόσιος υπάλληλος, Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών (Αρ. εισερχ. 30345 ΕΙ
2021/11.3.2021).
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(13) Ραχήλ Μακρή του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, τ. βουλευτής (Αρ. εισερχ. 30389 ΕΙ
2021/11.3.2021).
(14) Πύρρος Μπαμίχας του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Γενικός Γραμματέας της Ζαππείου
Επιτροπής (Αρ. εισερχ. 30490 ΕΙ 2021/12.3.2021)
(15) Κωσταντινιά Τσαγκάρη του Αναστασίου, Δ/ντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων, Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Κ. (Αρ. εισερχ. 30500 ΕΙ 2021/12.3.2021)
(16) Γεώργιος Καλούδης του Ιωάννη, συνταξιούχος, Σύμβουλος Επικοινωνίας, (Αρ.
Εισερχ. 30520 ΕΙ 2021/12.3.2021).
(17) Γεώργιος Μπιλέκας του Αουρέλ, δικηγόρος (Αρ. εισερχ. 30765 ΕΙ 2021/12-3-2021)
(18) Δημήτριος Κόκκορος του Γρηγορίου, δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.της Ε.Ο.Κ. (Αρ.
εισερχ. 30810 ΕΙ 2021/12.3.2021).
(19) Γεώργιος Κίκης του Κωνσταντίνου, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας ε.α. (Αρ.
εισερχ. 31025 ΕΙ 2021/15.3.2021).
(20) Αντώνιος Μπέζας του Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός (Αρ. εισερχ. 31026 ΕΙ
2021/15.3.2021)
(21) Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Δ.Σ.της Ε.Ο.Κ. (Αρ.
εισερχ. 31679 ΕΙ 2021/16.3.2021).
(22) Ηλέκτρα Χατζηπαναγιώτου του Δημητρίου, δικηγόρος (Αρ. εισερχ. 32239 ΕΙ
2021/17.3.2021).
(23) Δημήτρης Κόλλιας του Παναγιώτη, Δ/ντης Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών έργων και
έργων Κοινωνικής Ευθύνης, (Αρ. εισερχ. 32922 ΕΙ 2021/19.3.2021).
9. Από τις ανωτέρω υποψηφιότητες επισημαίνουμε ότι αιτήσεις μετά τις 15.3.2021
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) υπέβαλαν οι Ιωάννα Σαμπράκου (16-3-2021), Ηλέκτρα
Χατζηπαναγιώτου (17.3.2021) και Δημήτρης Κόλλιας (19.3.2021). Σημειώνουμε ότι η
15.3.2021 ήταν μέρα αργίας (Καθαρά Δευτέρα) και σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού
Κώδικα “Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το
νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη”.
Θεωρούμε όμως ότι οι αιτήσεις αυτές πρέπει να αξιολογηθούν δεδομένου ότι όπως
αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής του νόμου “Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών
Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως με προσωπικότητες
που διακρίνονται για την πνευματική, οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση”,
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υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ο σχετικός κατάλογος να συμπληρωθεί με πρόσωπα που
δεν έχουν καν υποβάλει αίτηση.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να πληρωθούν οι εννέα (9) θέσεις των μελών της
Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων από τον Υπουργό Οικονομικών και σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 1920/1939, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 63 παρ. 1 του Ν. 4557/2018, παρακαλούμε όπως προβείτε στη κατάρτιση
καταλόγου των είκοσι (20) προτεινόμενων μελών».
Στη συνέχεια o γραμματέας του Συμβουλίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη ότι η
ημέρα, ώρα και τρόπος συνεδρίασης του Συμβουλίου έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ’αριθ.
πρωτ. 39562 ΕΞ 2021 / 2.4.2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, δεκατρείς
δε

υποψήφιοι

εκδήλωσαν

ενδιαφέρον

να

παραστούν

στην

συνεδρίαση

μέσω

τηλεδιάσκεψης και να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Το Συμβούλιο ομόφωνα
αποδέχθηκε τα ανωτέρω αιτήματα, αφού η σχετική δυνατότητα των υποψηφίων
προβλέπεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν τούτου
επιτράπηκε στους ανωτέρω να παραστούν μέσω της χρησιμοποιούμενης ψηφιακής
πλατφόρμας. Επιπροσθέτως οι εκ των υποψηφίων Χρυσάνθη Βαγενά και Δημήτριος
Κόκκορος απέστειλαν εκθέσεις πεπραγμένων της Ε.Ο.Κ. από το Νοέμβριο του 2018 μέχρι
σήμερα, η Κωνσταντινιά Τσαγκάρη απέστειλε “τεχνικό παράρτημα έργου”, και η Φανή
Χατζηαθανασιάδου απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα την από 7.4.2021 επιστολή της, τα
οποία και αναγώστηκαν.
1. Ο Πρόεδρος έδωσε αρχικά το λόγο στην κα Φωτεινή Αθανασάκη, δημόσιο υπάλληλο,
Δ/ντρια του Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εξέθεσε τα εξής:
Επιθυμώ να συμβάλω στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Ζαππείου, καθώς
έχω διανύσει μία καλή πορεία στη δημόσια διοίκηση, είμαι αρκετά χρόνια εφοριακός και
θεωρώ χρήσιμη τη συμμετοχή μου λόγω εμπειρίας. Από τη θέση μου θα συμβάλλω,
κυρίως, στην προώθηση των εκκρεμών θεμάτων του Ζαππείου και στον καλύτερο
συντονισμό των δημοσίων υπηρεσιών για την επίλυση αυτών.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης, αφού τόνισε την αναγκαιότητα του συντονισμού στον
οποίο αναφέρθηκε η υποψήφια, έθεσε το ερώτημα αν μπορεί η υποψήφια να ασχοληθεί με
το αντικείμενο παράλληλα με τα άλλα της καθήκοντα.
Η κα Αθανασάκη απάντησε :ότι θα ενημερωθεί και για τα εκκρεμή θέματα του Ζαππείου,
ενός κτιρίου κοσμήματος με πολλές δυνατότητες, και ότι επιθυμεί να συμβάλει στην
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επίλυσή τους, δουλεύοντας παράλληλα από τη θέση την οποία κατέχει και με την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ. Αποτελεί μία πρόκληση για την ίδια, να συμβάλει στην επίτευξη των
σκοπών της Επιτροπής.
Ο κ. Ράλλης έθεσε και ένα επιπλέον ερώτημα αναφορικά με τους στόχους και την
προτεραιότητα αυτών που έχει θέσει η υποψήφια προκειμένου να συμβάλει στην
προσπάθεια,

δεδομένου

του

όγκου

των

εκκρεμοτήτων

και

της

προσπάθειας

εκσυγχρονισμού του Ζαππείου.
Η κα Αθανασάκη απάντησε ότι, εφόσον επιλεγεί, θα ενημερωθεί λεπτομερώς για όλα τα
εκκρεμή ζητήματα και με τη συνεργασία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. θα ιεραρχήσουν
τα θέματα και θα δώσουν προτεραιότητα στα επείγοντα. Στόχος της είναι η βέλτιστη
απόδοσή της.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Αθανασάκη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
2. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μαριάνθη – Χριστίνα Καφετζή,
οικονομολόγο, η οποία εξέθεσε τα εξής:
Διαθέτω πλούσιο βιογραφικό και σε εμπειρία και σε σπουδές (βασικές σπουδές στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό στο La Verne) και δραστηριοποιούμαι σε ελληνικές
εταιρείες και εταιρείες δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, είμαι μέλος του Ιδρύματος
Κωφών και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Τρέφω σεβασμό για το Ζάππειο, το
οποίο αποτελεί ένα ιστορικό, εμβληματικό κτίριο. Αποτελεί τιμή για εμένα να συνεισφέρω
στην προσπάθεια με τις ικανότητες και την εμπειρία μου για το κάτι παραπάνω και για το
Ζάππειο και για τη χώρα.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης έθεσε το ερώτημα ποια θα είναι η συμβολή της
υποψήφιας σε σχέση με τα οικονομικά θέματα του Ζαππείου.
Η υποψήφια αναφέρθηκε σε “πακέτο” εμπειριών και προσόντων που απαιτεί ο κάθε
οργανισμός και ότι η ίδια διαθέτει εμπειρία οργάνωσης συνεδρίων, διαθέτει ηγετική και
επικοινωνιακή ικανότητα, μπορεί να εμπνέει τους συνεργάτες, μπορεί να διαχειρίζεται
κρίσεις, και φέρει παρακαταθήκη ενός καλού ονόματος. Επιθυμεί να δώσει την προσοχή
της στο όνομα του Ζαππείου.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Καφετζή αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
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3. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Γεώργιο Ματσόπουλο, καθηγητή Ε.Μ.Π.,
ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
Είμαι καθηγητής Ε.Μ.Π. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου αλλά και διδακτορικού τίτλου
στην ψηφιακή επεξεργασία. Δραστηριοποιούμαι σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
αλλά και στο διοικητικό κομμάτι από θέσεις ευθύνης σε κληροδοτήματα του Ε.Μ.Π., ενώ
είμαι αντιπρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ και μέλος της Ριζαρείου. Είμαι, τέλος, αντιπρόεδρος στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης έθεσε το ερώτημα αν πιστεύει ο υποψήφιος ότι
μπορεί να διαθέσει χρόνο στις αυξημένες υποχρεώσεις του Ζαππείου, δεδομένου του ήδη
φορτωμένου προγράμματός του.
Ο υποψήφιος απάντησε πως σκέφτηκε καλά πριν θέσει την υποψηφιότητά του και θεωρεί
ότι μπορεί να βοηθήσει το Ζάππειο. Κατάγεται από τα Ιωάννινα. Έχει ρυθμίσει τα
εκπαιδευτικά του θέματα.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης επανήλθε λέγοντας πως τα θέματα του Ζαππείου
είναι πολλά και θα χρειαστούν ακόμα και συνεδριάσεις ανά εβδομάδα, οι οποίες
αναμένεται να είναι πολύωρες, καθώς ο αριθμός των θεμάτων κυμαίνεται από 15 έως 30
σε κάθε συνεδρίαση. Τα θέματα τέλος είναι πολύπλευρα.
Ο υποψήφιος ανέφερε σχετικά πως το τεχνικό του υπόβαθρο θα βοηθήσει στην
επεξεργασία και επίλυση των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν
τέθηκε καμία ο κ. Ματσόπουλος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
4. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Χρυσάνθη Βαγενά, Πρόεδρο της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η οποία εξέθεσε τα εξής:
Έχω στείλει προς ενημέρωσή σας έκθεση πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της θητείας μου
και το πρόγραμμα των στόχων μου σε περίπτωση ανανέωσης αυτής. Δεν θα αναφερθώ σ΄
αυτά, εφόσον έχετε λάβει γνώση. Με μεγάλη χαρά θα συνεχίσω το έργο μου στο Ζάππειο.
Διαφορετικά, αισθάνομαι ότι το έργο που έχω κάνει θα μείνει μισό. Υπάρχουν πολλές
εκκρεμότητες, τις οποίες επιθυμώ να φέρω εις πέρας. Με την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων κατασκευών της "Αίγλης" επιφανείας 3.300, που έγινε αποκλειστικά με δική
μου επιμέλεια, η επιφάνειά της πλέον ανέρχεται σε 5.500 τμ και θα προχωρήσουμε άμεσα
στην εκμίσθωσή της. Έτσι η αξία της με την τακτοποίηση αυξήθηκε κατά 35 εκατομμύρια
υπολογιζόμενη με την πιο χαμηλή τιμή των 10.000 ευρώ ανά τμ. Θα προχωρήσουμε στην
τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των υπολοίπων κτισμάτων του Ζαππείου προκειμένου να
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αυξήσουμε τα εισοδήματά μας με την εκμίσθωση αυτών. Για παράδειγμα αναφέρω τη
νομιμοποίηση αυθαιρέτων (το «Κιόσκι» επί της λεωφόρου Αμαλίας, ισόγειο επιφανείας 35
τ.μ. και άλλα τόσα υπόγειο, την «ΟΑΣΙΣ» με αυθαίρετα 124 τ.μ., επίσης το κτίριο στην
αριστερή πλευρά του Ζαππείου επιφανείας 160 τ.μ. και δυο μεγάλες τουαλέτες που τώρα
είναι κλειστές). Το Κιόσκι το διεκδικούσε και ο Δήμος, αλλά πλέον το θέμα έχει
τακτοποιηθεί. Με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα μπορούμε να εκμισθώσουμε τα
ακίνητα και να έχουμε και από εκεί επιπλέον εισοδήματα. Τα εισοδήματά μας είναι λίγα και
προέρχονται κυρίως από μισθώματα. Επιπρόσθετα, ένας χώρος 1.100 τετραγωνικών
απέναντι από τον κήπο μπορεί να γίνει θέατρο για συναυλίες. Επιπλέον, πρέπει να
διενεργηθούν τα Ολύμπια καθώς ο όρος αυτός της διαθήκης δεν πραγματοποιείται.
Μπορούν να ανεγερθούν λυόμενα περίπτερα στον κήπο όπου θα πωλούνται αναμνηστικά.
Πρέπει να αυξηθούν τα εισοδήματά μας προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στις αυξημένες δαπάνες συντήρησης του κτιρίου, του κήπου του Ζαππείου 120 στρεμ. και
του λόφου του Αρδηττού και της Άγρας 80 στρεμμ.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης ζήτησε τη γνώμη της σχετικά με τις υποχρεώσεις και
τα βάρος που συνεπάγεται η θέση του Προέδρου, δεδομένου ότι υπάρχουν υποψήφιοι
των οποίων οι αιτήσεις και τα βιογραφικά δείχνουν πολλά ενδιαφέροντα και ασχολίες.
Η κα Βαγενά απάντησε ότι οι διαδικασίες είναι nonstop. Για παράδειγμα η άδεια για την
‘Αίγλη’ απαιτούσε πολλές συνεννοήσεις με την πολεοδομία. Υπήρχε ημέρα που η ίδια
συνομίλησε και κατά τις βραδινές ώρες για να διευθετήσει ζητήματα. Οι υπάλληλοι είναι
λίγοι. Θέλει ‘τρέξιμο’.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης επανήλθε ρωτώντας σχετικά με τα απαραίτητα, κατά
τη γνώμη της, προσόντα που πρέπει να έχουν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ για να
καλυφθούν οι ανάγκες.
Η κα Βαγενά απάντησε πως χρειάζονται γεωπόνοι για να ελέγχουν τους υπαλλήλους και
να γίνεται σωστή διαχείριση του κήπου και του Αρδηττού, μηχανικοί για το κτίριο,
αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, λογιστές αλλά και δικηγόροι για τα νομικά θέματα. Το Δ.Σ.
πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικό.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Βαγενά αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
5. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αγγελική Πύθουλα, Γενική Δ/ντρια
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εξέθεσε τα
εξής:
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Είμαι Γενική Διευθύντρια Προστασίας Καταναλωτή από το 2018, έχω τελειώσει το
Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο,

κατέχω

δύο

μεταπτυχιακούς

τίτλους

στο

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Marketing και επικοινωνία
με νέες τεχνολογίες και διαχείριση αποβλήτων αντίστοιχα), είμαι απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (σειρά ΙΔ’) και γνωρίζω άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Επί
12 έτη θήτευσα στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως επιθεωρητήςελεγκτής. Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ΕΟΚ.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης έθεσε το ερώτημα στην υποψήφια ποιος ο είναι ο
κύριος λόγος που επιθυμεί να αναλάβει άλλη μία ευθύνη επιπλέον των αυξημένων
καθηκόντων της, δεδομένου ότι το Ζάππειο είναι ένα ν.π.δ.δ. με πολλαπλά ζητήματα και
ποια θα είναι η συμβολή της.
Η κυρία Πύθουλα απάντησε ότι αποτελεί για εκείνη μία πρόκληση. Έχει τύχει σε
εκδηλώσεις του Ζαππείου, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με δυνατότητες και
αποτελεί έναν χώρο σύμβολο. Θέλει να συμβάλει στη διαχείρισή του, καθώς έχει
τεχνογνωσία μέσα από την εμπειρία που απέκτησε από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από την τρέχουσα θέση της.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Πύθουλα αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
6. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Δημήτρη Κόλλια, Δ/ντη Ανάπτυξης
Περιβαλλοντικών έργων και έργων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος εξέθεσε τα
εξής:
Έχω σπουδές φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, ασχολούμαι με τον κλάδο της
ενέργειας σε θυγατρική της ΔΕΗ. Ειδικότερα ασχολούμαι με τρόπους εξοικονόμησης
ενέργειας. Με το Ζάππειο ήρθα σε επαφή μέσα από επαγγελματική συνεργασία σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για την προστασία του χώρου του Ζαππείου.
Τα θέματα με τα οποία θέλω να ασχοληθώ στο Ζάππειο είναι η προσβασιμότητα του
χώρου, ο φωτισμός, η ασφάλεια του προσωπικού. Το Ζάππειο είναι ένας εμβληματικός
χώρος για την Αθήνα και είναι αρνητικό φαινόμενο η έλλειψη ασφάλειας για τους
υπαλλήλους και για τους επισκέπτες μετά τη δύση του ηλίου. Ο ρόλος των ευεργετών είναι
σημαντικός. Το Ζάππειο έχει εξέχουσα θέση στον ιστό της πόλης και μπορώ να
λειτουργήσω συμβουλευτικά, ανεξάρτητα από το έργο που έχει το Ζάππειο με τη ΔΕΗ. Θα
πρέπει να αναπτύξουμε Smart εφαρμογές για την ασφάλεια των υπαλλήλων και των
επισκεπτών. Επίσης, είναι αναγκαία η ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας,
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καθώς και η ανάδειξη του Ζαππείου ως προορισμού και χώρου επίσκεψης και για τα
σχολεία.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν τέθηκε
καμία ο κ. Κόλλιας αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
7. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Γεώργιο Κώττη, οικονομολόγο, ο οποίος
εξέθεσε τα εξής:
Είμαι στέλεχος πολυεθνικού ομίλου, ηπειρώτης στην καταγωγή, κάτοικος Περιστερίου και
ασχολούμαι με τα κοινά τα 30 τελευταία χρόνια. Είμαι μέλος του Δ.Σ. του Πάρκου Τρίτση
και του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνα 2004. Θέλω να συμμετέχω λόγω της καταγωγής
μου. Η επιθυμία του Ζάππα ήταν η προσφορά στο ελληνικό έθνος. Αυτές οι αξίες πρέπει
να μεταλαμπαδευτούν.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν τέθηκε
καμία ο κ. Κώττης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
8. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Δημήτριο Κόκκορο, δικηγόρο, μέλος της
Ε.Ο.Κ., ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
Είμαι μαχόμενος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος σε εταιρείες εκκαθάρισης, διαχειριστής
αφερεγγυότητας και σύνδικος πτώχευσης. Κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Συντάσσω τη
διπλωματική εργασία μου. Έχω εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο, είμαι απόφοιτος της
Θεολογικής Σχολής και έχω ασχοληθεί και με το εκκλησιαστικό δίκαιο. Κατά τη διάρκεια
των δύο ετών που είμαι μέλος στο Ζάππειο, η οποία ήταν μία καλή περίοδος, έγινε έργο,
το οποίο έχει μέλλον και θεωρώ επιτυχία το Ζάππειο να συνεχίσει με ανθρώπους που
καταλαβαίνουν την Επιτροπή και το έργο της, με ευαισθησία για το Ζάππειο και με
θαυμασμό για το έργο των ευεργετών που κατάγονται από τα Ιωάννινα. Είναι καλό οι νέοι
άνθρωποι να ασχολούνται με αυτά τα έργα. Αυτοί θα μπορούν να δώσουν πνοή στη
διαχείριση των κληροδοτημάτων.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης παρατήρησε πως μετά τη συνεργασία του ίδιου με τον
υποψήφιο έχει αντιληφθεί τη θετική συμβολή του δευτέρου. Ρώτησε δε, αν πιστεύει ότι και
στην επόμενη θητεία θα συνεχιστεί η διαθεσιμότητά του λόγω όγκου υποχρεώσεων.
Ο υποψήφιος απάντησε ότι δεν έχει χάσει συνεδρίαση του Δ.Σ. Είπε ότι τα καταφέρνει με
μεράκι και ότι θέλει να βοηθά το ΔΣ για να πετυχαίνει τους στόχους του. Ανέφερε τέλος
πως εκτενή περιγραφή του έργου του παρατίθεται στην σχετική “έκθεση πεπραγμένων”,
την οποία έχει θέσει υπόψη του παρόντος Συμβουλίου.
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Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν
τέθηκε καμία ο κ. Κόκκορος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
9.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Γεώργιο Μπιλέκα, δικηγόρο, ο οποίος

εξέθεσε τα εξής:
Θα ήταν τιμή μου η επιλογή μου στο ΔΣ του Ζαππείου. Είμαι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
και 26 χρόνια υπηρετώ τη μάχιμη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη. Έχω δύο μεταπτυχιακά στη
χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Έχω πάρει
διδακτορικό στο Ιατρικό δίκαιο. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Είμαι 52 ετών και είμαι μέλος
διοικητικού συμβουλίου γηροκομείου, της ένωσης γονέων του 3ου γυμνασίου και του
Διοικητικού Συμβουλίου ενός τοπικού νοσοκομείου. Προσφέρω τη βοήθειά μου όποτε μου
τη ζητούν. Είμαι κάτοικος Βέροιας.
Ο Πρόεδρος ρώτησε αν ο υποψήφιος πιστεύει πως το γεγονός ότι κατοικεί εκτός Αθηνών
θα αποτελέσει εμπόδιο για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής.
Ο υποψήφιος απάντησε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε συνεδριάσεις με φυσική παρουσία
δύο φορές το μήνα.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης επισήμανε πως η εμπειρία δείχνει ότι οι συνεδριάσεις
είναι εβδομαδιαίες και πολύωρες και γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατ’ εξαίρεση μόνο
αναβάλλεται συνεδρίαση, ενώ οι συνεδριάσεις γίνονται κάθε Δευτέρα ή Τρίτη κατόπιν
απόφασης προέδρου.
Ο υποψήφιος επανέλαβε πως θα ήταν τιμή του η επιλογή του σε θέση του Δ.Σ. και ότι θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια να τιμήσει τέτοια επιλογή.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν
τέθηκε καμία ο κ. Μπιλέκας αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
10. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Κωσταντινιά Τσαγκάρη, Δ/ντρια
Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Κ., η οποία
εξέθεσε τα εξής:
Είμαι παλαιό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., δασολόγος – ερευνήτρια. Απαιτείται καλύτερη
διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου. Δεν υπήρχε σχέδιο διαχείρισης χώρων πρασίνου,
ενώ γίνονταν αποσπασματικές ενέργειες για τους λόφους Αρδηττού, και Άγρας. Κατά τη
διάρκεια της θητείας μου εκπόνησα ένα σχέδιο διαχείρισης περιβαλλοντικού χώρου για
πράσινο 10 ετών. Η Πρόεδρος βοήθησε για την έγκριση. Από πλευράς πυρασφάλειας έχει
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θωρακιστεί ο Αρδηττός, καθώς και από πλευράς φύλαξης. Υπάρχει ένας γεωπόνος με
μικρό δίκτυο κηπουρών, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Το πράσινο είναι σε καλή
κατάσταση. Πετύχαμε πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για
χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ για το Ζάππειο. Είναι εφικτό να δημιουργηθεί
εικονική αναπαράσταση και περιήγηση του χώρου του Ζαππείου με κινητές συσκευές και
οθόνες. Μπορεί επίσης να γίνει απογραφή δέντρων με κωδικό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του κήπου. Ήμουν η αποκλειστική
συγγραφέας της έρευνας. Το έργο αυτό θα δώσει προστιθέμενη αξία στο Ζάππειο.
O Πρόεδρος του Συμβουλίου ρώτησε τι αφορά το “τεχνικό παράρτημα έργου”, το οποίο
απέστειλε η υποψήφια.
Η υποψήφια απάντησε ότι πρόκειται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανέφερε
παραπάνω, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ - Καινοτομώ
(ΕΣΠΑ) και αφορά την ανάδειξη του ιστορικού και γεωλογικού παρελθόντος του Ζαππείου.
Την προώθηση του έργου επιμελήθηκα η ίδια.
Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ράλλης επισήμανε ότι η γνώση και η εμπειρία της είναι
απολύτως χρήσιμες και απαραίτητες καθόσον η Ε.Ο.Κ. έχει στην κυριότητά της 200
στρεμμ. πρασίνου και ότι η επιστημονική συμβολή της υποψήφιας ήταν σημαντική.
Η υποψήφια είπε ότι θα χαιρόταν να φανεί χρήσιμη.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Τσαγκάρη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
11. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ελευθερία Τσάκαλου – Ταουΐλ, στέλεχος
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΔΑΠ, τ. μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., η οποία εξέθεσε τα εξής:
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιθυμώ να είμαι στο Δ.Σ. Υπάρχουν πολλές ανάγκες,
όπως το σκέπαστρο του περιστυλίου ώστε να μπορεί να γίνονται όλο το χρόνο εκδηλώσεις
και όχι μόνο το καλοκαίρι, ή η διοργάνωση των Ολυμπίων το έτος 2022. Είμαι από την
Ήπειρο, εκλέγομαι Γενικός Γραμματέας και ταμίας του συνδέσμου Ηπειρωτών και των
γυναικών Ηπείρου, προέρχομαι από το δημόσιο τομέα και είμαι στο Ζάππειο με
απόσπαση.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν τέθηκε
καμία η κα Τσάκαλου-Ταουΐλ αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
12. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ηλέκτρα Χατζηπαναγιώτου, δικηγόρο, η
οποία εξέθεσε τα εξής:
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Απέστειλα ταχυδρομικά την αίτηση υποψηφιότητάς μου την Παρασκευή 12/3/2021,
δηλαδή εμπρόθεσμα. Είμαι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω από το 2003
αυτοαπασχολούμενη στη μαχόμενη δικηγορία. Ασχολούμαι με το ποινικό, το εργατικό και
το αστικό δίκαιο. Διαθέτω νομική εμπειρία και κατάρτιση και γνωρίζω τέσσερις ξένες
γλώσσες. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στην Επιτροπή.
O Πρόεδρος του Συμβουλίου ρώτησε αν η υποψήφια διαθέτει διοικητική εμπειρία.
Η υποψήφια απάντησε ότι έχει εμπειρία διοίκησης του δικού της δικηγορικού γραφείου.
Παράλληλα έχει διατελέσει επικεφαλής εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές και εκλογική
παρατηρήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση προς την υποψήφια και καθώς δεν
τέθηκε καμία η κα Χατζηπαναγιώτου αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
13. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Χρήστου, αξιωματικό πολεμικής
αεροπορίας (ε.α.), τ. Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ., ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
Διετέλεσα πρόεδρος στην προηγούμενη θητεία. Έχω εμπειρία και αγάπη για το Ζάππειο.
Θεωρώ τη θητεία μου απόλυτα επιτυχημένη. Το παραλάβαμε κλειστό και τα έτη 2016 με
2017 ανέβηκαν τα έσοδα από 1 εκατ. σε 3 εκατ. ευρώ. Οι πελάτες από 8 έγιναν 200.
Έχουμε συμβόλαια πελατών ύψους 1,5 εκ. ευρώ. Όσον αφορά τον πολιτισμό οργανώσαμε
τα πέμπτα Ολύμπια, τα οποία είχαν αρχίσει από το 1888. Προχωρήσαμε σε προσφυγή με
σκοπό να μην καταπέσει η περιουσία και δικαιωθήκαμε. Προστατεύσαμε τις περιουσίες
εντός και εκτός Ελλάδος. Προχωρήσαμε στην τακτοποίηση αυθαίρετων, την άρδευση και
την αποχέτευση του Ζαππείου και την συντήρηση των κτιρίων. Το Ζάππειο χρειάζεται
ρωμαλέα διοίκηση και αγάπη. Θεωρώ ότι είμαι ο καταλληλότερος πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος ρώτησε εάν υπάρχει ερώτηση προς τον υποψήφιο και καθώς δεν τέθηκε
καμία ο κ. Χρήστου αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε επίσης και ο εισηγητής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Κεντρικό Συμβούλιο
Κοινωφελών Περιουσιών λαμβάνοντας υπόψη :
i. Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους,
καθώς και τα έγγραφα που έχουν προαναφερθεί.
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ii. Τις παραστάσεις των υποψηφίων που παρευρέθηκαν πριν την έναρξη της
συζήτησης του θέματος προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους.
iii. Το άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939 (ΦΕΚ 346 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63
παρ. 1 του ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄) :
« 1.α. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, καθώς και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο
είκοσι(20) προτεινόμενων μελών, ο οποίος καταρτίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο
Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον
Υπουργό Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και της Επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται γνώση και
εμπειρία του αιτούντος στα θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών,
καθώς και αξιόλογη υπηρεσιακή και κοινωνική δράση. Για την κατάρτιση του καταλόγου, η
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει, επίσης, μέσα στην ίδια
προθεσμία του ενός (1) μηνός έγγραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς:
1) τον Υπουργό Εξωτερικών,
2) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
4) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
5) τον Υπουργό Τουρισμού,
6) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
7) τον Δήμαρχο Αθηναίων,
8) τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
9) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
10) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
11) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
12) την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
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13) το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος,
14) τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
15) το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων,
16) την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου ή
ενημερώνουν για την αδυναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη λήψη του σχετικού έγγραφου αιτήματος. Το Κεντρικό Συμβούλιο
Κοινωφελών Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως με
προσωπικότητες που διακρίνονται για την πνευματική, οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή
τους δράση, καθώς και με απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα.
Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι τιμητική.
β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μπορεί να ορίζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους και μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι το διορισμό και ανάληψη καθηκόντων των
νέων μελών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη».
iv.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13770 ΕΞ 2021 / 33.2.2021 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.

v. Το άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α’):
«β. Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.ΙΔ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι
πάνω από ένα(1).
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το
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κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα
διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»,
το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. από τον Υπουργό
Οικονομικών.
vi.

Τις παρατιθέμενες στην εισήγηση προτάσεις που υπέβαλαν το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο
Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Ελλάδας, οι οποίοι είναι μεταξύ των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 3
του α.ν. 1920/1939, όπως ισχύει, τα αντικείμενα αρμοδιότητας των οποίων, κατά την
εκτίμηση του νομοθέτη, συναρτώνται άμεσα με τους κοινωφελείς σκοπούς που υπηρετεί η
διοίκηση και διαχείριση από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων της περιουσίας
την οποία κατέλιπε ο διαθέτης (ΝΣΚ 185/2020).
vii. Το γεγονός ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παρ. Β.1) ορίζεται ότι
υποψηφιότητα που δεν υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονομικών ή σε συστημένο φάκελο ταχυδρομικώς, μέχρι και την 15.3.2021,
ώρα 14.00, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σε περίπτωση δε αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εκπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει

ο φάκελος

αποστολής.

Εν προκειμένω,

από

τις υποβληθείσες

αιτήσεις

υποψηφιοτήτων επισημαίνεται ότι αριθμό πρωτοκόλλου μετά τις 15.3.2021 έλαβαν οι
κάτωθι:
1.

Ιωάννα Σαμπράκου, που υποβλήθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 16.3.2021

(αρ. πρωτ. εισερχ. 31679/16.03.2021). Η αίτηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί εμπρόθεσμη,
επειδή, όπως έχει επισημανθεί και στην εισήγηση, η 15.3.2021 ήταν ημέρα αργίας
(Καθαρά Δευτέρα) και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η
προθεσμία έληξε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλ. την 16.3.2021.
2.

Ηλέκτρα Χατζηπαναγιώτου, που παρελήφθη ταχυδρομικώς στις 17.3.2021 (αρ.

πρωτ. εισερχ. 32239/17.03.2021), πλην όμως ο φάκελος αποστολής φέρει την ημερομηνία
12.3.2021 και συνεπώς η αίτηση αυτή είναι εμπρόθεσμη.
3.

Δημήτρης Κόλλιας, που υποβλήθηκε στην ψηφιακή πύλη του Υπουργείου

Οικονομικών (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων)
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στις 18.3.2021 (κωδ. αίτ. 1978405/18.03.2021 και αρ. πρωτ. εισερχ. 32922/19.03.2021)
και συνεπώς υποβλήθηκε εκπροθέσως και γιαυτό πρέπει να μην εξεταστεί και να
απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
viii.

Το γεγονός ότι ο εκ των υποψηφίων Στυλιανός Μπάκας κατέχει την θέση του

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του α.ν. 1920/1939
και του άρθρου 3 του π.δ. 295/1998 «Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων» (ΦΕΚ 213 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ
133 Α’), ο ετήσιος προϋπολογισμός και απολογισμός εσόδων και εξόδων της Επιτροπής
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που η Επιτροπή υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομικών,
εγκρίνονται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών και ήδη του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών. Προκειμένου, συνεπώς,
να μην υπάρξει περίπτωση σύγχυσης μεταξύ των καθηκόντων του μέλους του Δ.Σ. της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο
Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων-εξόδων αυτής, και των
καθηκόντων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας
και Κοινωφελών Περιουσιών, που εγκρίνει τον παραπάνω προϋπολογισμό και
απολογισμό, πρέπει ο προαναφερθείς Προϊστάμενος της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης
να μην περιληφθεί στον κατάλογο των προτεινόμενων μελών που καταρτίζει το Κεντρικό
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.
ix.

Το γεγονός ότι ο εκ των υποψηφίων Ιωάννης Ρηγόπουλος κατέχει τη θέση του

προϊσταμένου

των

οικονομικών

υπηρεσιών

της

Επιτροπής

Ολυμπίων

και

Κληροδοτημάτων, ασκεί δε, σύμφωνα με την αίτησή του, και καθήκοντα γενικού
γραμματέα της Επιτροπής, θέση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 63
του ν.4557/2018, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 23 του α.ν. 1920/1939, για
την οποία δεν έχει γίνει η διαδικασία διορισμού. Το παραπάνω ν.π.δ.δ. ανήκει στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’)
περί Δημοσίου Λογιστικού (βλ. σελ. 51 του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
έτους 2018, ΝΣΚ 185/2020), και έχει εφαρμογή επ’ αυτού ο ν. 4270/2014. Εν προκειμένω
διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του νόμου αυτού, όργανο δηλαδή αρμόδιο να
αποφασίζει για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του προϋπολογισμού της
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Επιτροπής, είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτής (άρθρα 3 του α.ν. 1920/1939 και 3 του
π.δ. 295/1998), ενώ στην παρ. 2 του προαναφερθέντος άρθρου 65 ορίζεται ότι: «2. Τα
καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όπου ο προϊστάμενος των οικονομικών
υπηρεσιών ταυτίζεται με τον διατάκτη ή αυτός είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε ενέργεια
που τείνει στην ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης στην
οποία προΐσταται, είναι υποχρεωμένος να εκχωρήσει την αρμοδιότητα δημοσιονομικής
έγκρισης για δεσμεύσεις στο νόμιμο κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα αντικαταστάτη του. Η
παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα».
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι εν προκειμένω υφίσταται ασυμβίβαστο των
καθηκόντων του υποψηφίου Ιωάννη Ρηγόπουλου ως προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών της Επιτροπής με τα καθήκοντα του μέλους του Δ.Σ. της ίδιας Επιτροπής, και
για τον λόγο αυτό να μην περιληφθεί ο ανωτέρω στον κατάλογο των προτεινομένων
μελών που καταρτίζει το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.

αποφάσισε

ομόφωνα

να προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να πληρωθούν οι εννέα (9) θέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων από τον
Υπουργό Οικονομικών, τον κατάλογο των κάτωθι είκοσι (20) υποψηφίων μελών:
1. Αθανασάκη Φωτεινή του Αγγελή, δημόσιος υπάλληλος.
2. Βαγενά Χρυσάνθη του Θεοχάρη, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.
3. Καλούδης Γεώργιος του Ιωάννη, συνταξιούχος, σύμβουλος επικοινωνίας.
4. Καραγιάννη Ευφροσύνη του Χρήστου, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.
5. Κατσούρας Δημήτριος του Γεωργίου, δικηγόρος.
6. Καφετζή Μαριάνθη – Χριστίνα του Δημητρίου, οικονομολόγος.
7. Κόκκορος Δημήτριος του Γρηγορίου, δικηγόρος.
8. Κολιούσης Σωτήρης του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός.
9. Κώστα Καλλιόπη του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός.
10.Κώττης Γεώργιος του Μηνά, οικονομολόγος .
11.Ματζάκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.
12.Μπέζας Αντώνιος του Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός.
13.Μπιλέκας Γεώργιος του Αουρέλ, δικηγόρος.
14.Πετρούλια Αναστασία του Γεωργίου, δικηγόρος.
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15.Πύθουλα Αγγελική του Κωνσταντίνου, δημόσιος υπάλληλος.
16.Τσαγκάρη Κωσταντινιά του Αναστασίου, Δ/ντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων.
17.Τσάκαλου – Ταουΐλ Ελευθερία του Ιωάννη, στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΔΑΠ.
18.Χατζηαθανασιάδου Φανή του Αθανασίου, δικηγόρος.
19.Χατζηπαναγιώτου Ηλέκτρα του Δημητρίου, δικηγόρος.
20.Χήτος- Κιάμος Χρυσόστομος του Λάμπρου, δικηγόρος.
ΘΕΜΑ 2ο : ……………………………

Στο σημείο αυτό - ώρα 16:00 - και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο
Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
TΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 200ής / 8.4.2021 συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του ν. 4182/2013.
Ο γραμματέας,
Νικόλαος Παπαδόπουλος
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