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Εγκρίθηκεη υποψηφιότητα της Ξένιας Παπασταύρου για τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ από τα μέλη της
Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων
κοινωνικής ασφάλισης.
Ηχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα την ακρόαση της κας Ξένια Παπασταύρου για τη
θέση της νέα διοικήτριας του Οργανισμού Κοινωνικών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00. Η πρόταση της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας
Μιχαηλίδου για τη νέα επικεφαλής της διοίκησης του Οργανισμού κρίθηκε θετικά από τα μέλη της
επιτροπής, καθώς 10 από αυτά τάχθηκαν υπέρ, έξι κατά, ενώ 3 ψήφισαν "παρών".
Ηκα Παπασταύρου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και του London School
of Economics. Έχει διατελέσει επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη,
μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Τροφίμων του πρώτου φορέα στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό
την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης των τροφίμων. Το 2011 ίδρυσε την ΜΚΟ
"Μπορούμε" με όραμα την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κινήματος μείωσης της σπατάλης φαγητού
και ταυτόχρονα αύξησης της επισιτιστικής στήριξης ανθρώπων σε ανάγκη με βάση την εθελοντική
προσφορά. Για 13 χρόνια εργάστηκε στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη καθώς και στο
Ίδρυμα Λαμπράκη. Επιπλέον είναι ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ "Library4All”. Μιλάει άριστα Αγγλικά
και Γαλλικά και καλά Ιταλικά.
Στηναρχική της τοποθέτηση η κα Μιχαηλίδου ανέφερε πως οι στόχοι του περιορισμού της
γραφειοκρατίας, της πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών, της δημιουργίας ενός κοινωνικού
κράτος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης με ενιαίους κανόνες δεν έχουν επιτευχθεί επαρκώς
από το διοικητικό σχήμα που εισήγαγε ο νόμος 4520/2018. Η Υφυπουργός εξήγησε πως οι
βασικές παρεμβάσεις του υπουργείο θα επικεντρωθούν στην ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη και
τη βελτίωση της στόχευσης των επιδομάτων. Η κα Μιχαηλίδου απαντώντας σε ερωτήματα των
μελών της επιτροπής ανέφερε πως από τις 383 οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΑ, λείπουν αυτή τη
στιγμή οι 100 και συνεπώς μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου θα είναι η επαρκής
στελέχωσή του.
Στηντοποθέτησή της η κα Φωτίου αναφέρθηκε στον "εξαιρετικό" ελεγκτικό μηχανισμό του ΟΠΕΚΑ
που ορίζεται βάσει του νόμου 4520/2018, ενώ αυθαίρετα επιτέθηκε στην Υφυπουργού Εργασίας
κατηγορώντας την για άγνοια σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η κα Μιχαηλίδου απάντησε ότι

έλεγχος στον ΟΠΕΚΑ δεν έχει διενεργηθεί από τη δημιουργία του το 2018 όπως ορίζεται από τον
ιδρυτικό του νόμος καθώς η ετήσια έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που προβλέπεται δεν υπάρχει.
Επιπλέον, η Υφυπουργός ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής πως ενώ η τρέχουσα ηγεσία όταν
ανέλαβε ζήτησε από την προηγούμενη πληροφόρηση και στοιχεία για τα θέματα του υπουργείου,
η κα Φωτίου παρέδωσε αρχείο ο όγκος του οποίου κάλυπτε μια σελίδα.
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