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Θέμα : Ο Δημόσιος χαρακτήρας στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης για το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των
Διαχειριστικών  Αρχών –  όπως αυτό διέρρευσε ανεπισήμως στους  εργαζομένους  της
ΜΟΔ  που  διαμαρτυρήθηκαν  με  απεργιακές  κινητοποιήσεις  στις  16.10.2014  -  το
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι είναι επικίνδυνες οι λογικές περαι-
τέρω  ιδιωτικοποίησης  των  δομών  σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  ελέγχου  των
υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερα δημοσίου τομέα εν γένει πολύ δε περισ-
σότερο όταν αυτές αφορούν την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενων Προ-
γραμμάτων. 

Στο κείμενο το οποίο κοινοποιήθηκε από τα όργανα των εργαζομένων της ΜΟΔ προκύ-
πτουν τα εξής σημεία τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα ως προς την προοπτική της
ΜΟΔ ή γενικότερα των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την διαχείριση των συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

Α. Αναφέρεται ότι «με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης της «ΜΟΔ Α.Ε.» είναι δυνατή η
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν
τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, φορείς χρηματοδότησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων φορέων,
διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του σαράντα τοις εκατόν (40%) επί του συνόλου
των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο.».

Β.  Μπαίνει η λογική της απευθείας πρόσληψης προϊσταμένων ιδιωτών από την ΜΟΔ με
απόφαση Υπουργού. 

   : 24610-39803
Μπουσίου & Εστίας 3 24610-30103  : tee_koz@tee.gr [1]
501 00,  Κοζάνη. 24610-28030 Url : http://www.tdm.tee.gr

mailto:tee_koz@tee.gr
http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας κατά την 21η συνεδρίαση της
[17.10.2014] εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις της για την αναφορά σε πολυμετοχοποί-
ηση της ΜΟΔ ΑΕ η οποία στην παρούσα φάση και μάλιστα εν τη γενέσει της τελεί υπό
καθεστώς  μονομετοχικής  σύνθεσης  (100%  Υπουργείο  Οικονομικών  και  μετέπειτα
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Από μόνο του αυτό το γεγονός γεννά ερωτήματα για τον δημόσιο χαρακτήρα της δια-
χείρισης των κοινοτικών πόρων από/για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ενισχυ-
τικό αυτής της ανησυχίας είναι και η αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 με το
οποίο  δίδεται  ουσιαστικά  η  δυνατότητα  πρόσληψης  σε  θέσεις  ευθύνης  υποψηφίων
προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα.

Ζητείται από το ΤΕΕ να εξετάσει το θέμα και να παρέμβει στην κατεύθυνση της
μη ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης

   : 24610-39803
Μπουσίου & Εστίας 3 24610-30103  : tee_koz@tee.gr [2]
501 00,  Κοζάνη. 24610-28030 Url : http://www.tdm.tee.gr

mailto:tee_koz@tee.gr
http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271

