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Η ΣΥΜΒΟΛΗ της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν
ιδιαίτερα σηµαντική για τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των προγραµµάτων που συγ-
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υψηλή στάθµη του στελεχιακού δυναµικού της ΜΟ∆ ενίσχυσε το µηχανισµό οργά-
νωσης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων σε µια περίοδο, όπου οι κανονισµοί της Ευ-
ρωπαϊκής  Ένωσης έγιναν πιο σύνθετοι. 
Τα επόµενα χρόνια η ΜΟ∆ θα συµβάλλει ακόµα περισσότερο στην αξιοποίηση των  Κοι-
νοτικών Πλαισίων Στήριξης και στην επιτυχή υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµά-
των. Η εµπειρία που έχει αποκτήσει, η στελέχωσή της και η υποστήριξη που θα της πα-
ρέχουµε, αποτελούν εγγύηση για αυτό.  

Γιώργος Αλογοσκούφης
Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ έχει επενδύσει µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής της προοπτικής
στο σχεδιασµό στη διαχείριση των πόρων των ευρωπαϊκών ταµείων, επενδύοντας σε επιλο-
γές µε υψηλό δυναµικό απόδοσης και µε στόχο  να επιτύχει την πραγµατική οικονοµική σύ-
γκλιση και την  κοινωνική συνοχή.
Η ΜΟ∆ α.ε. συµπληρώνοντας δέκα χρόνια λειτουργίας έχει συµβάλει αποτελεσµατικά στην
ενίσχυση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δηµόσιων φορέων που ε-
µπλέκονται στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διαχείρηση αναπτυξιακών έργων σε όλη
την Ελλάδα.
Ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου η εταιρεία καλείται να βελτιστοποιήσει τις πα-

ρεχόµενες υπηρεσίες της και να υποστηρίξει αποδοτικά και αποτελεσµατικά τις συνολικές αναπτυξιακές επι-
λογές της χώρας.
H αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου 2007 -2013 συνιστά ένα µεγάλο εθνικό
στοίχηµα. Μια µεγάλη ευκαιρία προκειµένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της βιώσιµης οικονοµικής α-
νάπτυξης µε κοινωνική συνοχή. Ο στόχος αυτός έχει ως προϋπόθεση την προώθηση µίας ανταγωνιστικής και δυ-
ναµικής οικονοµίας βασισµένης στην καινοτοµία και στη γνώση, την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της
χώρας, την ενθάρρυνση πολιτικών κοινωνικής ενσωµάτωσης, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την ανα-
βάθµιση της διοικητικής ικανότητας, την ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε αναπτυξιακή πολιτική,
την επένδυση σε υποδοµές και νέες τεχνολογίες.
Η ΜΟ∆ α.ε. µε το ανθρώπινο δυναµικό της, τις υποδοµές και την τεχνογνωσία της µπορεί να συνεισφέρει θετικά σε
αυτή τη µεγάλη προσπάθεια. Η καλή προετοιµασία που ήδη γίνεται είναι βέβαιο πως θα αποδώσει καρπούς.

Χρήστος Φώλιας
Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών



Η ΜΟ∆, µε το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, την επεξεργασία και συστηµα-
τοποίηση µεθόδων και διαδικασιών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, έπαιξε αναµφι-
σβήτητα ένα πρωτοποριακό ρόλο στη διάχυση και εδραίωση µιας «κοινής κουλτού-
ρας» διαχείρισης στη χώρα µας.  Πλαισιώνοντας τη διοίκηση στο «πώς» θα υλοποιήσει
αποτελεσµατικά ό,τι έχει αποφασίσει, συνεισέφερε, άµεσα και έµµεσα, στο να βελ-
τιωθεί η αποτελεσµατικότητα σε όλο το φάσµα της αναπτυξιακής δραστηριότητας.  Τα
όλο και πιο σύνθετα ζητήµατα που καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει η διαχείριση των
κοινοτικών πόρων απαιτούν ακόµη καλύτερες επιδόσεις: και στο πώς αποφασίζεται τι
θα υλοποιηθεί και στο πώς αυτό υλοποιείται.  Η διαρκής ανανέωση της κουλτούρας
αυτής θα προστατεύσει τη ΜΟ∆ από τους κινδύνους που διατρέχει καθετί  καινούργιο
µετά την καταξίωσή του. 

Κωστής Μουσουρούλης
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών

Η ΜΟ∆ έχει αναγνωρισθεί επανειληµµένως, και από αξιωµατούχους της Ε.Ε., ως
επιτυχηµένη διαρθρωτική παρέµβαση στο σύστηµα διαχείρισης και υλοποίησης
των συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών δράσεων. Σήµερα, έχοντας περάσει
την κρίσιµη πρώτη δεκαετία και έχοντας αποκτήσει πολύτιµη τεχνογνωσία και ορ-
γάνωση, η ΜΟ∆ ατενίζει µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση την ∆’ Προγραµµατική
Περίοδο, θέτοντας εαυτόν στην υπηρεσία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Εθνικής
Οικονοµίας.

∆ηµήτρης Καρδοµατέας
Πρόεδρος ∆.Σ. ΜΟ∆ α.ε.
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ΜΟΝΑ∆Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η ΜΟ∆ ΑΕ: 
† Είναι ανώνυµη µη κερδοσκοπική εταιρία του ευ-

ρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. 
† Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών. 
Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 µε το Νόµο
2372/1996 µετά από απόφαση της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο ιδρυτικός Νόµος τροποποιήθηκε και συµπληρώ-
θηκε µε τους Νόµους 2860/2000, 2937/2001,
3193/2003 και 3336/2005.
Εδρεύει  στην Αθήνα,  Μιχαλακοπούλου 103, 
Τ.Κ. 115 27

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Στήριξη και ενίσχυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη
διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων, καλύπτοντας α-
νάγκες σε: 
† εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό
† υλικοτεχνικές υποδοµές
† πληροφοριακά συστήµατα
† συστήµατα, µεθόδους και διαδικασίες διαχείρι-

σης ή/και υλοποίησης δράσεων
† εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
∆ιοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τριε-
τούς θητείας, µε πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής και
εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.
Ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας είναι ο
Γενικός ∆ιευθυντής, µε 4ετή θητεία.

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ
† Οργάνωση και στελέχωση των Ειδικών Υπηρε-

σιών του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και
του Ταµείου Συνοχής.

† Στέγαση των Ειδικών Υπηρεσιών και εξοπλισµός
τους µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή
και πληροφοριακά συστήµατα. 

† Ανάπτυξη  συστηµάτων και ειδικών εργαλείων
για την οργάνωση της διαχείρισης του ΚΠΣ και
µεταφορά τεχνογνωσίας. 

† Εκπαίδευση στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών
και των Τελικών ∆ικαιούχων.

† Συµβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υπο-
στήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η ΜΟ∆ απασχολεί 800 άτοµα µε συµβάσεις εργα-
σίας αορίστου χρόνου, σχεδόν στο σύνολό τους 
αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μεγάλο
ποσοστό εξ αυτών διαθέτουν και µεταπτυχιακούς
τίτλους. Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟ∆ και στις 
Οµάδες Υποστήριξης Τελικών ∆ικαιούχων απασχο-
λούνται 100 στελέχη ενώ  700 στελέχη έχουν απο-
σπασθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης σε 
ολόκληρη την χώρα.

ΠΟΡΟΙ 
Η ΜΟ∆ χρηµατοδοτείται από ε-
θνικούς πόρους και από προ-
γράµµατα συγχρηµατοδοτού-
µενα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟ∆ α.ε.
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∆ιοικητικό  Συµβούλιο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καρδοµατέας ∆ηµήτριος
Χηµικός Μηχανικός, M.Sc.

ΜΕΛΗ
∆ασµάνογλου Παναγιώτης 

∆ικηγόρος

∆εληγιάννης Φωκίων
Μηχανολόγος Μηχανικός, 

Συντονιστής Βιοµηχανικών Υποδοµών και  
Ανάπτυξης του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, 

εκπρόσωπος ΣΕΒ

∆όλγυρας Ηλίας
Μηχανολόγος Μηχανικός, 

∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων & ∆ιοίκηση, 
Προϊστάµενος ∆/νσης Μεταφορών Νοµαρχίας Αθηνών, 

µέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Α∆Ε∆Υ, εκπρόσωπος Α∆Ε∆Υ

Ζηρίνης Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

∆ρ. Κακαουνάκη Σταυρούλα
Οικονοµολόγος

Καλουδιώτης ∆ηµήτριος
Πολιτικός Μηχανικός, 

Εκπρόσωπος Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, 
πρώην Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Κωστής Σταµάτιος
Οικονοµολόγος 

Πεντάζος Ηλίας
Οικονοµολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αγουρίδης ∆έξιππος

Πολιτικός Επιστήµων - Οικονοµολόγος



Κεντρική Υπηρεσία ΜΟ∆

† ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προϊστάµενος: Μανόλης Βολακάκης 
τηλ. 210 7499105

† ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προϊσταµένη: Εβίτα Παπακωνσταντίνου 
τηλ. 210 7499149

† ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Προϊστάµενος: Αλέκος Συνανίδης 
τηλ. 210 7499108

† ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Προϊσταµένη: Μαριέλλα Σακελλαρίου 
τηλ. 210 7499106

† ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάµενος: Θωµάς ∆ασκαλάκης
τηλ. 210 7499115
• ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Υπεύθυνη: Κύρα Βενιοπούλου
τηλ. 210 7499122

• ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνη: Γιοβάννα Παναγιωτακοπούλου
τηλ. 210 7499142

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
τηλ. 210 7475718

† ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Υπεύθυνη: Αγγέλικα Ιωαννίδου
τηλ. 210 7499112

Οµάδες Υποστήριξης

† ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Συντονιστής: Παύλος Λαουτάρης
τηλ. 210 9948084

† ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Συντονιστής: Παναγιώτης Μακρυγιάννης 
τηλ. 210 7475703

† ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
Συντονιστής: Αντώνης Αλεξάκης 
τηλ. 210 3377802

† ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕ-
ΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΧΩ∆Ε 
τηλ. 210 8668286

† ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
τηλ. 210 7499178

Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
τηλ.: 210-7499100 fax : 210-7700502 • webmaster@mou.gr
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