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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στις

31/3/2011,

ο

Υπουργός

Οικονομικών

κ.

Γεώργιος

Παπακωνσταντίνου απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου
λειτουργίας
Διαχείρισης

Ταμείου

Παρακαταθηκών

Δημοσίου

Χρέους,

και

Δανείων,

Δημοσίων

Οργανισμού

Επιχειρήσεων

και

Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και
άλλες διατάξεις».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας
αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Γεώργιο Τσατήρη,
Κωνσταντίνο Γκουτζαμάνη, Βασίλειο Ξενάκη, Νικόλαο Λιόλιο και Ιωάννη
Σωτηρίου.
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης. Στις
εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα
Ελπίδα Κασιμίδου και ο κ. Αθανάσιος Ζεκεντές. Από πλευράς Ο.Κ.Ε.
μετείχε η επιστημονική σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε
τον επιστημονικό συντονισμό της Ομάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από
πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3)
συνεδριάσεις ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της
προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 2 Μαΐου 2011.
Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα
στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2011, διατύπωσε την υπ’ αριθ. 259
Γνώμη της.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η παρούσα Γνώμη της ΟΚΕ αποτελείται από τρία Κεφάλαια:
Το Κεφάλαιο Α’ παρουσιάζει συνοπτικά τις διατάξεις του Σχεδίου
Νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τη Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.
Το Κεφάλαιο Β’ παρουσιάζει τη Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν.
Ειδικότερα,

η

ΟΚΕ

επισημαίνει

ότι

όλες

οι

ρυθμίσεις

που

περιλαμβάνονται στο παρόν Σχ/Ν άπτονται θεμάτων κεφαλαιώδους σημασίας
για το μέλλον της χώρας (αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, διαχείριση
του δημόσιου χρέους, αποδοτική λειτουργία των ΔΕΚΟ) και θα πρέπει να
τυγχάνουν μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης με αναλυτική διερεύνηση της
υφιστάμενης κατάστασης και των επιπτώσεων των αλλαγών και στη βάση
συγκεκριμένων και διαφανών στόχων και επιδιώξεων. Το συγκεκριμένο Σχ/Ν
περιλαμβάνει μια σειρά μεταβολών που αποδυναμώνουν υπηρεσίες με
μακρόχρονη λειτουργία όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
ενισχύουν ή δημιουργούν νέες όπως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και η νέα Γενική Γραμματεία Διαχείρισης της Δημόσιας
Περιουσίας

χωρίς

προηγούμενη

αναλυτική

μελέτη

των

υφιστάμενων

δυσλειτουργιών που οι εν λόγω αλλαγές καλούνται να αντιμετωπίσουν και
των στόχων που καλούνται να πετύχουν. Επιπλέον, το μεταβατικό διάστημα
για

την

εφαρμογή

των

προτεινόμενων

μεταρρυθμίσεων

σε

πολλές

περιπτώσεις όπως στο ζήτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
είναι σχετικά περιορισμένο με ότι αυτό συνεπάγεται για την καλή, επιτυχημένη
και αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Στην συνέχεια η Γενική αξιολόγηση επικεντρώνεται στα πέντε βασικά
ζητήματα τα οποία θίγονται από το Σχ/ν και είναι τα ακόλουθα:
α) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
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Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι στο παρόν Σχ/Ν δεν υπάρχει αναφορά σε οφέλη
ή επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από το διαχωρισμό του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως επίσης δεν υπάρχει η οιαδήποτε
αναφορά στην αναγκαία μελέτη σκοπιμότητας που θα έπρεπε να προηγείται
του διαχωρισμού του Ταμείου. Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι θα πρέπει να
διασφαλισθεί ο αναπτυξιακός, σταθεροποιητικός και κοινωνικός ρόλος του
Ταμείου που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο και μετά τον
διαχωρισμό του.
β) Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του ΟΔΔΗΧ
Η ΟΚΕ, καταρχήν, δεν αντιτίθεται στην ανάθεση σε έναν φορέα του
συνόλου των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση του δημόσιου χρέους. Θεωρεί
όμως πολύ σημαντικό το να προστεθούν στο Σχ/Ν συγκεκριμένοι κανόνες και
διαδικασίες

ελέγχου

και

διαφάνειας

που

θα

διασφαλίσουν

την

αποτελεσματική, διαφανή και προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος
λειτουργία του φορέα αυτού και συγκεκριμένα του ΟΔΔΗΧ.
Αντιθέτως, η Ο.Κ.Ε. δεν συμφωνεί με την μεταφορά από το ΓΛΚ στον
ΟΔΔΗΧ των αρμοδιοτήτων εκτέλεσης πράξεων διαχείρισης ταμειακών
διαθεσίμων.
γ) Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των
Δημοσίων Επιχειρήσεων

και

Οργανισμών

(ΔΕΚΟ)

είναι

στη

σωστή

κατεύθυνση. Σημαντική έλλειψη του νομοσχεδίου αποτελεί η μη ύπαρξη
οιασδήποτε μέριμνας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
προσβασιμότητα όλων των Ελλήνων πολιτών σε αυτές.
δ) Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αύξηση του ποσού ενίσχυσης των τραπεζών κατά
30 δις, μέσω εγγυήσεων, είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Ωστόσο, οφείλει να επισημάνει ότι οι επιπλέον εγγυήσεις των 30 δις πρέπει
οπωσδήποτε να μεταφερθούν στην πραγματική οικονομία, δίνοντας ανάσα σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και όχι απλά να εξορθολογήσουν τα οικονομικά
αποτελέσματα των τραπεζών. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιορισθούν με
μεγαλύτερη ακρίβεια οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στις τράπεζες στην
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περίπτωση που δεν μεταφέρουν τη ρευστότητα που τους παρέχεται στην
πραγματική οικονομία.
ε) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Σε μια εποχή όπου καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες μείωσης
του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να
επανεξετασθεί η δημιουργία μιας ακόμη Γενικής Γραμματείας. Για τον
συγκεκριμένο σκοπό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου).
Η ΟΚΕ επίσης επισημαίνει ότι το Σχ/Ν θα πρέπει να προσδιορίζει
αναλυτικά τους τρόπους και τις διαδικασίες αποτίμησης και αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας η οποία μέχρι σήμερα έχει παραμείνει στη συντριπτική
της πλειοψηφία αναξιοποίητη.
Τέλος, το Κεφάλαιο Γ’ περιλαμβάνει τις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις της
ΟΚΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το πρώτο Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου αφορά την αναμόρφωση του
πλαισίου λειτουργίας του ΤΠΔ με βασικό άξονα το διαχωρισμό των εργασιών
του σε σχέση με την

Παρακαταθήκη και τις αναφερόμενες ως εμπορικές

δραστηριότητες.
Στο άρθρο 1 γίνεται μια πρώτη ανάπτυξη του λειτουργικού
διαχωρισμού των δραστηριοτήτων και αναφέρεται ότι δημιουργείται χωριστός
κλάδος ο οποίος θα έχει τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.
Προβλέπεται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για τον κλάδο των
εμπορικών δραστηριοτήτων και το Ταμείο η οποία θα ακολουθεί τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ο έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων θα διενεργείται από ορκωτούς λογιστές.
Στο άρθρο 2 γίνεται συνοπτική αναφορά στους Κανόνες Λειτουργίας
του νέου σχήματος. Ειδικότερα αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η άμεση ή
έμμεση χρηματοδότηση του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων από
πόρους που προέρχονται από τις λοιπές λειτουργίες του Ταμείου. Το Ταμείο
θα χορηγεί δάνεια προς φορείς δημόσιου χαρακτήρα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κτλ) με
προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία χορήγησης που θα ορίζεται με
προεδρικό διάταγμα. Το Ταμείο έχει επίσης τη δυνατότητα να αναθέτει σε
πιστωτικά ιδρύματα τη διενέργεια παραλαβής παρακαταθηκών.
Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά στη διαδικασία απόσχισης του κλάδου
εμπορικών δραστηριοτήτων, οι λειτουργίες του οποίου θα μεταφερθούν σε
εταιρεία ιδρυόμενη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την
εισφορά του κλάδου στην προαναφερόμενη εταιρεία επέρχεται και καθολική
διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ταμείου σχετικά με τον
κλάδο. Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απόσχισης, όπως και κάθε
συναφές θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
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Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι εκδίδεται κανονισμός, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, για την εσωτερική οργάνωση και την άσκηση των
δραστηριοτήτων του Ταμείου.
Το δεύτερο Κεφάλαιο αφορά την αναμόρφωση του πλαισίου
λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και αποτελείται
από 9 άρθρα (άρθ. 5-13).
Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι ο ΟΔΔΗΧ αναλαμβάνει το σύνολο
εργασιών που σχετίζονται με την κατάρτιση και υλοποίηση του δανειακού
προγράμματος, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του χρέους, την ανάλυση
κινδύνου και επιπλέον αποκτά τη δυνατότητα διαχείρισης των ρευστών
διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο ΟΔΔΗΧ συγκεντρώνει όλες τις
αρμοδιότητες

σύναψης

πράξεων

δανεισμού

διαχείρισης

χρέους

για

λογαριασμό του Δημοσίου (front office). Επίσης ο Οργανισμός, ύστερα από
σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα για
τη σύναψη δανείων καθώς και να αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για
λογαριασμό τους τη συνολική διαδικασία δανειοδότησης. Στο πλαίσιο της
διαδικασίας

παροχής

εγγυήσεων

του

Ελληνικού

Δημοσίου

για

τη

δανειοδότηση και διαχείριση του χρέους των δημοσίων επιχειρήσεων, ο
Οργανισμός

γνωμοδοτεί για το είδος του δανεισμού που εξυπηρετεί τις

ανάγκες της δημόσιας επιχείρησης και αναλαμβάνει τη

διαδικασία

δανειοδότησης.
Στα άρθρα 6 και 7 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
του ΟΔΔΗΧ.
Στο άρθρο 8 καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του ΟΔΔΗΧ.
Στα άρθρα 9, 10 και 11 περιγράφεται η στελέχωση του οργανισμού και
περιλαμβάνονται γενικές ρυθμίσεις σχετικές με θέματα προσωπικού και τα
σχετικά με την πλήρωση των θέσεων του Οργανισμού.
Στο άρθρο 12 αναφέρονται εξουσιοδοτικές διατάξεις. Ειδικότερα, και με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εξουσιοδοτείται ο ΟΔΔΗΧ,
ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να προβαίνει
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σε διάφορες ενέργειες που αφορούν διαχείριση του χρέους και των
διαθεσίμων του.
Στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.
Το τρίτο Κεφάλαιο αφορά την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τη Σύσταση Γεν. Γραμματείας
Δημόσιας, Ιδιωτικής και Κοινωφελούς Περιουσίας και άλλες διατάξεις.
Περιλαμβάνει τα άρθρα14-22.
Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
μπορεί να είναι περισσότερα από επτά (7), ενώ προβλέπεται και συμμετοχή
ενός εκπροσώπου των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, χωρίς έκδοση
υπουργικής απόφασης.
Στο άρθρο 15 περιέχονται προσθήκες στο άρθρο 4 του ν. 3429/2005
που αφορά τα Όργανα Ελέγχου.
Το άρθρο 16 αναφέρεται στα Επιχειρησιακά Σχέδια και περιλαμβάνει
προσθήκες και τροποποιήσεις του άρθρου 6 του ν.3429/2005 που αφορούν
κατά κύριο λόγο προτάσεις για την αξιοποίηση ακινήτων της δημόσιας
επιχείρησης, μείωση του λειτουργικού της κόστους και αναλυτική τεκμηρίωση
τυχόν ανάγκης για πρόσληψη πάσης φύσεων προσωπικού εκτός από
διευθυντές και γενικούς διευθυντές.
Στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται αλλαγές και προσθήκες στο άρθρο 7
του ν.3429/2005 σχετικά με τις υποχρεώσεις των δημοσίων επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 19, που αφορά προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα
πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνονται αλλαγές και προσθήκες σε άρθρα
του ν.3723/2008 σχετικά με την αύξηση κατά τριάντα δις ευρώ των ποσών
που προβλέπονται με σκοπό να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της
πραγματικής οικονομίας, τις προϋποθέσεις παροχής της ενίσχυσης και της
συνέχισης ισχύος των περιορισμών για τη διανομή μερίσματος.
Με το άρθρο 20 ορίζεται η σύσταση, στο Υπουργείο Οικονομικών,
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ), η οποία υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Γίνεται επίσης αναφορά στο σκοπό
της, στις υπηρεσίες που εποπτεύει, στις αρμοδιότητές της, στις θέσεις που
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συστήνονται, στον τρόπο καθορισμού της έναρξης λειτουργίας της καθώς και
της έναρξης και παύσης λειτουργίας των υπηρεσιών της.
Το άρθρο 21 αναφέρει τις διατάξεις που καταργούνται και στο άρθρο
22 ορίζονται τα σχετικά με την έναρξη ισχύος του Νόμου.

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί να επιλύσει ταυτόχρονα σειρά από
σημαντικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας μεγάλου αριθμού και
διαφορετικών μεταξύ τους φορέων που εποπτεύονται, ανήκουν ή υπάγονται
στο Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, αφορά:
α) στην αναμόρφωση του χαρακτήρα και του πλαισίου λειτουργίας του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) στην ενίσχυση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους με τη
μεταβίβαση σε αυτόν σημαντικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,
γ) σε επιμέρους ρυθμίσεις που άπτονται της λειτουργίας των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
δ) σε πρόσθετες ενισχύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
και ε) στη σύσταση μίας νέας Γενικής Γραμματείας για την αξιοποίηση
της Δημόσιας Περιουσίας.
Όπως είναι εμφανές, όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν Σχ/Ν άπτονται θεμάτων κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον της
χώρας όπως η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η διαχείριση του
δημόσιου χρέους, η αποδοτική λειτουργία των ΔΕΚΟ. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι
όποιες μεταρρυθμίσεις σε τόσο σημαντικούς τομείς που σχετίζονται και άμεσα
επηρεάζουν τις δημοσιονομικές εξελίξεις και τον δημόσιο πλούτο της χώρας
πρέπει να τυγχάνουν μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης με αναλυτική
διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και των επιπτώσεων των αλλαγών
και στη βάση συγκεκριμένων και διαφανών στόχων και επιδιώξεων.
Η ΟΚΕ πολλές φορές σε παρελθούσες γνωμοδοτήσεις έχει αναφερθεί
στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα
βοηθήσουν τη χώρα να ξεπεράσει τη δύσκολη συγκυρία στην οποία έχει
περιέλθει. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα βήματα εξορθολογισμού χρόνιων
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διαρθρωτικών

αδυναμιών,

ανεπαρκειών

και

αστοχιών

πολιτικής

και

οικονομικής διαχείρισης του κράτους και των φορέων του. Ωστόσο, η ΟΚΕ
επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο Σχ/Ν περιλαμβάνει μια σειρά μεταβολών που
αποδυναμώνουν υπηρεσίες με μακρόχρονη λειτουργία όπως το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και ενισχύουν ή δημιουργούν νέες όπως ο ΟΔΔΗΧ
και η νέα Γενική Γραμματεία Διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας χωρίς
προηγούμενη αναλυτική μελέτη των υφιστάμενων δυσλειτουργιών που οι εν
λόγω αλλαγές καλούνται να αντιμετωπίσουν και των στόχων που καλούνται
να πετύχουν. Επιπλέον, το μεταβατικό διάστημα για την εφαρμογή των
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων σε πολλές περιπτώσεις όπως στο ζήτημα
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι σχετικά περιορισμένο με ότι
αυτό συνεπάγεται για την καλή, επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή
τους.
Στη συνέχεια η Γενική αξιολόγηση επικεντρώνεται στα πέντε βασικά
ζητήματα τα οποία θίγονται από το Σχ/ν. Ειδικότερα:
α) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι στο παρόν Σχ/Ν δεν υπάρχει αναφορά σε οφέλη
ή επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από το διαχωρισμό του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως επίσης δεν υπάρχει η οιαδήποτε
αναφορά στην αναγκαία μελέτη σκοπιμότητας που θα έπρεπε να προηγείται
του διαχωρισμού του Ταμείου. Οι προαναφερόμενες ελλείψεις καθίστανται
σοβαρότερες αν λάβουμε υπόψη μας τη συνεισφορά του ΤΠΔ στα έσοδα του
κράτους και για αυτό κρίνεται σκόπιμο να προηγηθούν μελέτες βιωσιμότητας
και προοπτικής των δύο νέων φορέων που θα προκύψουν από το
διαχωρισμό, δηλαδή του νέου Ταμείου και της υπό ίδρυση εταιρείας.
Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ο
αναπτυξιακός, σταθεροποιητικός και κοινωνικός ρόλος του Ταμείου που του
έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο και μετά τον διαχωρισμό του.
Στη βάση της συγκεκριμένης οπτικής η ΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις όσον
αφορά στην κατάργηση της δυνατότητας του Ταμείου να χορηγεί δάνεια για
αγορά πρώτης κατοικίας σε υπαλλήλους του δημοσίου. Οι επιφυλάξεις αυτές
προκύπτουν από το ότι η προτεινόμενη από το Σχ/Ν αλλαγή ενδέχεται να
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επηρεάσει αρνητικά τον στεγαστικό τομέα και εμμέσως και την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας, ιδίως στην παρούσα περίοδο ύφεσης με τα γενικότερα
προβλήματα ρευστότητας που παρατηρούνται στην αγορά. Είναι επίσης
σκόπιμο, να εξετασθεί η δυνατότητα συνέχισης άσκησης κοινωνικής πολιτικής
με την χορήγηση των δανείων των ειδικών κατηγοριών.
Τέλος, ασάφεια παρατηρείται

σχετικά με το νέο φορέα που

προβλέπεται ότι θα αναλάβει τον κλάδο εμπορικών δραστηριοτήτων και τη
λειτουργία

του.

Ο

νέος

φορέας

σκιαγραφείται

ως

ένας

ακόμη

χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία και τις
προσπάθειες συγχωνεύσεων και συνεργασιών στον τραπεζικό χώρο, καθώς
και τα υψηλά κόστη λειτουργίας ενός τέτοιου οργανισμού, η ΟΚΕ κρίνει
σκόπιμο να υπάρξει από τώρα συγκεκριμένος στρατηγικός προσανατολισμός
για τον νέο φορέα και ακριβής καθορισμός των ενεργειών που θα
ακολουθήσουν.

β) Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
Η οξύτατη κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η χώρα, στη βάση και των
σύγχρονων δημοσιονομικών δεδομένων, καθιστά επιτακτική την άμεση
αναβάθμιση και ενίσχυση του φορέα που διαχειρίζεται το δημόσιο χρέος. Αν
και στην παρούσα φάση το ελληνικό δημόσιο δανείζεται μέσω Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.
και ελάχιστα μέσω των αγορών, η μελλοντική εξόδος της χώρας στις αγορές
χρήματος προϋποθέτει την ύπαρξη μίας σύγχρονης δομής με υψηλή
τεχνογνωσία για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.
Η ΟΚΕ, καταρχήν, δεν αντιτίθεται στην ανάθεση σε έναν φορέα του
συνόλου των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση του δημόσιου χρέους. Εφόσον
ως τέτοιος φορέας, στη βάση και της διεθνούς εμπειρίας, επιλέγεται από την
κυβέρνηση ο ΟΔΔΗΧ, η ΟΚΕ οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα:
α) Θα πρέπει να διασφαλιστεί πως ο ΟΔΔΗΧ θα στελεχωθεί με το
απαραίτητο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και θα εξασφαλίσει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία που σήμερα, και μετά από εμπειρία δεκαετιών,
διαθέτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
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β) Ο ΟΔΔΗΧ ακόμη και μετά την αναμόρφωση του δεν θα είναι σε
θέση να λειτουργήσει αυτοτελώς σε σχέση με το Γ.Λ.Κ., γεγονός το οποίο
μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε ένα ευαίσθητο χώρο,
όπου μέχρι σήμερα το Γ.Λ.Κ. έχει ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
γ) Με τις νέες αρμοδιότητες που του ανατίθενται ο ΟΔΔΗΧ καθίσταται
κομβικός φορέας και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του δημόσιου
χρέους της χώρας. Στο Σχ/Ν όμως δεν αναφέρονται επαρκείς ελεγκτικές
δικλίδες ασφαλείας. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί πολύ σημαντικό το να προστεθούν στο
Σχ/Ν συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας που θα
διασφαλίσουν την αποτελεσματική, διαφανή και προς όφελος του δημόσιου
συμφέροντος λειτουργία του ΟΔΔΗΧ.

Αντιθέτως, η Ο.Κ.Ε. δεν συμφωνεί με την μεταφορά από το ΓΛΚ στον
ΟΔΔΗΧ των αρμοδιοτήτων εκτέλεσης πράξεων διαχείρισης ταμειακών
διαθεσίμων. Η απόφαση αυτή αφενός δεν τεκμηριώνεται στο Σχ/Ν ως προς
την αναγκαιότητα της και αφετέρου πιστεύεται ότι θα δημιουργήσει τριβές στη
συνεργασία με το Γ.Λ.Κ., το οποίο μέχρι σήμερα είχε αποκλειστικά την ευθύνη
και είχε ανταποκριθεί με επιτυχία στη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων
του κράτους.

γ)

Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Δημοσίων

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των
Δημοσίων Επιχειρήσεων

και

Οργανισμών

(ΔΕΚΟ)

είναι

στη

σωστή

κατεύθυνση με την επιφύλαξη που προκύπτει από την έλλειψη οιασδήποτε
αναφοράς στην ποιότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Σχ/Ν ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη
διοίκηση και τον έλεγχο των ΔΕΚΟ συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον
εκσυγχρονισμό τους και στην αποδοτική λειτουργία τους. Η λειτουργία των
ΔΕΚΟ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της

13

διαφάνειας, της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, της δημοσιότητας και
της λογοδοσίας.
Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχ/Ν δίνεται η δυνατότητα
αξιοποίησης των ακινήτων των ΔΕΚΟ, περιορίζεται το λειτουργικό τους
κόστους, μέσω και της ενοποίησης της μισθολογικής πολιτικής στις ΔΕΚΟ,
αποκτούν διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας τους και δημιουργούνται
εργαλεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τους με μετρήσιμα μεγέθη.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί για πολλά χρόνια δεν είχαν
αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ
σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην συσσώρευση χρεών τα οποία συνέβαλαν στη
σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Στην παρούσα συγκυρία είναι
αναγκαίο οι επιχειρήσεις αυτές να αξιοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία
και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με όσο το δυνατόν
μικρότερη επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.
Βέβαια η ΟΚΕ οφείλει να επισημάνει ότι σημαντική έλλειψη του
νομοσχεδίου αποτελεί η μη ύπαρξη οιασδήποτε μέριμνας για την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα όλων των Ελλήνων
πολιτών σε αυτές. Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι η όποια προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των ΔΕΚΟ θα πρέπει: α) να διασφαλίζει την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και β) να διατηρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα των
ΔΕΚΟ, με την έννοια της δυνατότητας όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση
στις υπηρεσίες τους.

δ) Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Η παρούσα οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα
ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Η έλλειψη ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών σχετίζεται με τη μείωση των καταθέσεων (αφενός λόγω της
δυσχέρειας των νοικοκυριών και αφετέρου λόγω της φυγής κεφαλαίων στο
εξωτερικό) και τη δυσκολία πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στην
διατραπεζική αγορά. Αν η Ελλάδα που σήμερα έχει δημοσιονομικό
πρόβλημα, ελλείμματος και χρέους, αντιμετωπίσει και τραπεζικό πρόβλημα
τότε οι εξελίξεις θα είναι ανεξέλεγκτες.
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Στο προαναφερόμενο πλαίσιο η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αύξηση του ποσού
ενίσχυσης των τραπεζών κατά 30 δις, μέσω εγγυήσεων, είναι αναγκαία για
την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ωστόσο, οφείλει να επισημάνει ότι οι

επιπλεόν εγγυήσεις των 30 δις πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθούν στην
πραγματική οικονομία, δίνοντας ανάσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και όχι
απλά να εξορθολογήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών. Για να
μην επαναληφθεί δε η εμπειρία του παρελθόντος (μη μεταφορά της ενίσχυσης
των 20 δις στην αγορά) η ΟΚΕ σημειώνει ότι στο Σχ/Ν πρέπει να
προσδιορισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στις
τράπεζες στην περίπτωση που δεν μεταφέρουν τη ρευστότητα που τους
παρέχεται στην πραγματική οικονομία.

ε) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Σε μια εποχή όπου καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες μείωσης
του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να
επανεξετασθεί η δημιουργία μιας ακόμη Γενικής Γραμματείας η οποία θα
ελέγχει

τη

Γενική

Διεύθυνση

Δημόσιας

Περιουσίας

και

Εθνικών

Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Για τον συγκεκριμένο σκοπό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου).
Η ΟΚΕ επίσης επισημαίνει ότι το Σχ/Ν θα πρέπει να προσδιορίζει
αναλυτικά τους τρόπους και τις διαδικασίες αποτίμησης και αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας η οποία μέχρι σήμερα έχει παραμείνει στη συντριπτική
της πλειοψηφία αναξιοποίητη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1 : Λειτουργικός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι δημιουργείται χωριστός
κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα υπόκειται σε διακριτή
λογιστική

παρακολούθηση

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο η μορφή του συγκεκριμένου φορέα
να καθορισθεί με ακρίβεια, όπως επίσης και να προσδιορισθεί το τι θα ισχύσει
για το Ταμείο όσον αφορά τις δραστηριότητες που διατηρούνται σε αυτό.
Κρίνεται επίσης σκόπιμο να είναι

σαφής ο προσδιορισμός των

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που θα ενταχθούν στο νέο κλάδο (του
Ταμείου με την παρούσα μορφή ή του Ταμείου μετά την απόσχιση).
Όσον αφορά τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων ορίζεται ρητά ότι
θα διενεργείται από ορκωτούς λογιστές και στους δύο νέους φορείς. Η ΟΚΕ
επισημαίνει ότι σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό ο έλεγχος στους
οργανισμούς του Δημοσίου ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με
δυνατότητα παράλληλης άσκησής του και από ορκωτούς ελεγκτές. Επομένως
δεν γίνεται αντιληπτό γιατί εξαιρείται το Ταμείο Παρακαταθηκών από τον
έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου.

Άρθρο 2 : Κανόνες Λειτουργίας
Στην παρ. 3 του άρθρου αναφέρεται ότι το Ταμείο μπορεί να αναθέτει
σε πιστωτικά ιδρύματα ......τη διενέργεια της παραλαβής παρακαταθηκών.....»
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η συγκεκριμένη
λειτουργία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύσταση της παρακαταθήκης και τη
γενικότερη διαδικασία της δημόσιας κατάθεσης.
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Άρθρο 3 : Απόσχιση κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων
Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει αναφορά στη μορφή του νομικού
προσώπου στο οποίο θα μεταφερθούν οι εμπορικές δραστηριότητες του
Ταμείου απλά σκιαγραφείται η λειτουργία χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
Στη συγκεκριμένη περίοδο, κατά την οποία οι Τράπεζες υφίστανται
οικονομικές πιέσεις και ο ίδιος ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τονίζει
την αναγκαιότητα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες στο τραπεζικό χώρο, η
ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να ορισθεί άμεσα και με μεγαλύτερη σαφήνεια ο
προσανατολισμός και ο χαρακτήρας του υπό σύσταση φορέα.
Επίσης, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αναφορά ή άλλη σχετική
πρόβλεψη για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό, το οποίο ως δημόσιοι
υπάλληλοι θα πρέπει να παραμείνουν στο σκέλος του Ταμείου που θα μείνει
υπό δημόσιο έλεγχο και εφόσον υπάρξει πλεονάζον προσωπικό να εξεταστεί
προσεκτικά η τοποθέτηση τους στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τα
προσόντα τους, χωρίς να χαθούν εργασιακά, ασφαλιστικά ή μισθολογικά
κεκτημένα.

Άρθρο 4 : Κανονισμός του Ταμείου
Σύμφωνα με το παρόν άρθρο εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών κανονισμός με τον οποίο εξειδικεύονται οι αρχές που διέπουν
την εσωτερική οργάνωση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου.
Στο βαθμό που η συγκεκριμένη Υ.Α. θα οδηγήσει σε τροποποίηση του
ισχύοντος Οργανισμού του Ταμείου, η ΟΚΕ θεωρεί ότι έπρεπε να έχει την
μορφή Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να εξασφαλίζονται τα εχέγγυα του
ελέγχου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 5: Σκοπός του ΟΔΔΗΧ
Όσον αφορά το σημείο γ) ββ) «στη σύναψη και παρακολούθηση
διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και

λοιπών χρηματοοικονομικών

προϊόντων επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου» η ΟΚΕ
θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται δημιουργική λογιστική, ή άλλα
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χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορεί να επηρεάζουν την αποτύπωση, ή
τους κινδύνους του συνολικού χρέους της χώρας. Με δεδομένη την
κατάσταση του χρέους και τις λανθασμένες ενέργειες του παρελθόντος θα
πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια χειρισμών και αποφάσεων που
σχετίζονται με το δημόσιο χρέος.

Άρθρο 11: Πλήρωση Θέσεων Προσωπικού
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η παρεχόμενη δυνατότητα απόσπασης προσωπικού
στον ΟΔΔΗΧ θα πρέπει σε πρώτη φάση να σχετίζεται κυρίως με την
απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού με εμπειρία σε ζητήματα σχετικά με
τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται.

Άρθρο 20: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι εφόσον δημιουργηθεί η νέα Γενική Γραμματεία θα
πρέπει να οριοθετηθούν οι σχέσεις συνεργασίας της νέας Γ.Γ. με την Ειδική
Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αλλά και την
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.
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Στην Ολομέλεια της 25ης Νοεμβρίου 2011 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολυζωγόπουλος Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ηλιόπουλος Ηλίας
Γενικός Γραμματέας Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πεβερέτος Παναγιώτης
Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Α’ ΟΜΑΔΑ
Χάσκος Αθανάσιος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Ασημακόπουλου Δημητρίου
Προέδρου Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Β’ ΟΜΑΔΑ
Αρβανιτοζήσης Δημήτρης
Ε.Σ.Ε.Ε.

Γ’ ΟΜΑΔΑ
Γωνιωτάκης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Βουλγαράκης Δημήτριος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γιατράς Δημήτριος
Αναπλ.Γεν. Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ζούμπος Μιχάλης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Δημουλάς Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.
σε αναπλήρωση του
Σταμόπουλου Ιωάννη
Αντιπροέδρου ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Λέντζος Δημήτριος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κολεβέντης Φώτης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Δροσοπούλου Σοφία
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.

Ζούλοβιτς Μαργαρίτα
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Κρέτσης Κωνσταντίνος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Σωτηρακόπουλος Βασίλειος
Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.

Λαναρά Ζωή
Γ.Σ.Ε.Ε.

Τσεμπερλίδης Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.

Ντριβαλλάς Οδυσσέας
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πετρόγιαννης Γιώργος
Εκπρόσωπος GREENPEACE Eλλάς

Αμβράζης Γεώργιος
Εκπρόσωπος Σ.Ε.Τ.Ε.
σε αναπλήρωση του
Ανδρεάδη Ανδρέα
Προέδρου Σ.Ε.Τ.Ε.

Πεπόνης Εμμανουήλ
Γ.Σ.Ε.Ε.

Λυμβαίος Ιωάννης
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας
ΕΣΑμεΑ
σε αναπλήρωση του
Βαρδακαστάνη Ιωάννη
Προέδρου ΕΣΑμεΑ

Βερνίκος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Τ.Ε.

Ριζεάκος Ιωάννης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Τσατήρης Γεώργιος
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Συριόπουλος Παναγιώτης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Χασιώτης Νικόλαος
Εκπρόσωπος Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών

Τούσης Αθανάσιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Σκορίνης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Αλέπης Μιχάλης
Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Καψιμάλη Δημητρίου
Προέδρου ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.

Πούπκος Ιωάννης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Χριστόπουλος Γεώργιος
Γ.Σ.Ε.Ε.
Ξενάκης Βασίλειος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μπέκου Έφη
Πρόεδρος Πολιτικού Συνδέσμου
Γυναικών
Μουράτογλου Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Μπάστας Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε.
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε.

Σουλελές Χρήστος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ξυράφης Απόστολος

19

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη
διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη
διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου.
Τηλ.: 210 9249510-2, Fax: 210 9249514, e-mail: ipr@oke-esc.eu
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