
Τη χρονιά που πέρασε έγιναν σημαντικά βήματα για τη χώρα, που 
καλείται να επουλώσει τις πληγές της πολυετούς κρίσης. Η οικονο-
μία σταθεροποιήθηκε και εισέρχεται πια σε τροχιά ανάπτυξης, κα-
ταγράφηκαν τα πρώτα θετικά μηνύματα στο μέτωπο της ανεργίας 
και πολλές αδικίες που είχαν σωρευτεί στο σώμα της ελληνικής 
κοινωνίας άρχισαν να διορθώνονται. 

Στόχος μας για το 2017 είναι η θεσμική και οικονομική οχύρωση 
της νέας πορείας. Στόχος είναι λοιπόν η επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης, που θα έχει όμως ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα με τη δη-
μιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Επιδιώκουμε 

να τεθούν οι βάσεις ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, εξωστρεφούς και δυναμικού, που θα 
αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας μας και το υψηλό επίπεδο των εργαζο-
μένων μας. Προτάσσουμε ακόμη τη στήριξη και αναβάθμιση της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα εργαστούμε σκληρά για την ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών 
δομών που παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Όπλα μας σ’ αυτή την προσπάθεια είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που διαμορφώνει ένα εξαι-
ρετικά φιλικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τα κοι-
νωνικά δικαιώματα, ο καινούριος προσανατολισμός και η ποιοτική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το ενι-
σχυμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το σχέδιο Γιούνκερ, αλλά και τα σύγχρονα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς οργανι-
σμούς.

Όλα αυτά μπορούν να θέσουν τις βάσεις για την ισχυρή και μακροχρόνια ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας, δεν υλοποιούνται όμως εν κενώ: στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Τα 
στελέχη της ΜΟΔ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στις Ειδικές Υπηρεσίες έχουν 
συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της ενεργοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020, με την έγκαιρη έκδοση των προσκλήσεων (πάνω από 50% του συνόλου των κονδυ-
λίων) –με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται  στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ– καθώς και στην υλοποίηση του στόχου απορρόφησης των πόρων για το 2016 (7%).

Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι της ΜΟΔ, ανταποκρινόμενοι στον κοινό στόχο να υπηρετήσου-
με με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα και τους πολίτες, θα συνεχίσουν να αποτελούν πολύτιμους 
αρωγούς στην προσπάθεια.

Εύχομαι καλή χρονιά, δημιουργική και δραστήρια, σε όλες και όλους.

Αλέξης Χαρίτσης

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης



Το 2016 έκλεισε με δύο σημαντικά επιτεύγματα: την ενεργο-
ποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά 50% και την υπερκάλυψη 
του στόχου της προκαταβολής 7%. Ταυτόχρονα, ολοκληρώ-
νεται με επιτυχία το κλείσιμο της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, εξασφαλίζοντας την πλήρη απορρόφηση των 
κοινοτικών πόρων. 

H ΜΟΔ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, 
στελεχώνοντας τις ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, μεριμνώντας 
για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαιού-
χων, αλλά και υποστηρίζοντας δυναμικά φορείς του δημοσί-

ου, και ιδίως τους δήμους, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων με σημαντικό κοινω-
νικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Προερχόμενος κι ο ίδιος από τη ΜΟΔ, γνωρίζω πολύ καλά ότι τα φετινά θετικά αποτελέ-
σματα οφείλονται πάνω απ’ όλα στους ανθρώπους της. Στους εργαζόμενους με την πολυ-
ετή εμπειρία, την εξειδικευμένη γνώση και τη διάθεση να συμβάλουν με την εργασία τους 
σε ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της κοινωνίας. 

Η συνεισφορά του συστήματος ΕΣΠΑ και ειδικότερα της ΜΟΔ στην αναπτυξιακή προοπτι-
κή της χώρας ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά σημαντική. Η κρίση των τελευταίων ετών προ-
σθέτει παραπάνω ευθύνες και προκλήσεις και καθιστά τον ρόλο μας όλο και πιο κομβικό 
για την αντιστροφή του οικονομικού κλίματος προς όφελος των πολλών. 

Είμαι βέβαιος ότι και το 2017 θα μας βρει όλους έτοιμους να πετύχουμε τους στόχους μας 
με την ίδια διάθεση προσφοράς που επιδεικνύουμε μέχρι σήμερα. 

Καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία για σας και τις οικογένειές σας.

Παναγιώτης Κορκολής

Γενικός Γραμματέας  
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ



H Ελλάδα πρώτη στις απορροφήσεις  
του ΕΣΠΑ 2007-2013

Δεδομένα Πολιτικής Συνοχής
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Πηγή:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δεδομένα για Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία
https://cohesiondata.ec.europa.eu



Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΜΟΔ και του Δημοσίου 
που στελεχώνει τις Ειδικές Υπηρεσίες συνέβαλε καθοριστικά στις πολύ υψηλές 
επιδόσεις της Ελλάδας στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το καινοτόμο 
εργασιακό περιβάλλον των Ειδικών Υπηρεσιών που δομήθηκε μέσα από τον 
συγκερασμό της εμπειρίας στελεχών με πλούσιο παρελθόν στον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη και αποτελεσματι-
κή λειτουργία των δομών του ΕΣΠΑ.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Στελέχωση

Μία από τις κύριες αρμοδιότητες της ΜΟΔ είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΥ) 
του ΕΣΠΑ.

Η ΜΟΔ ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα συγκροτημένο και αξιόπιστο Σύστημα Προσέλκυ-
σης και Επιλογής προσωπικού, το οποίο σχεδίασε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να προσελκύσει ειδικό επιστημο-
νικό προσωπικό με εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση των συγ-
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Συνολικά μέχρι σήμερα το σύστημα επιλογής έχει εφαρμοσθεί για τη στελέχωση 1.240 
περίπου θέσεων εργασίας σε 9 προκηρύξεις, που αφορούσαν την Κεντρική Υπηρεσία και 

τις Ομάδες Υποστήριξης, τις 
Γραμματείες Επ.Πα. του Β’ ΚΠΣ, 
καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσί-
ες του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, σε 
σύνολο πληθυσμού περίπου 
14.000 υποψηφίων στελεχών.

Το προσωπικό που προσλαμ-
βάνεται από τη ΜΟΔ και αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάγεται διοικητικά σε αυτές 
και αναλαμβάνει καθήκοντα προγραμματισμού, συντονισμού, σχεδιασμού, διαχείρισης, 
εφαρ μογής και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σήμερα πανελλαδικά στη ΜΟΔ ανέρχεται σε 1.075 
άτομα τα οποία κατανέμονται ως εξής:

  79% έχει αποσπασθεί στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, καθώς και στις Ειδικές Υπηρε-
σίες των 13 περιφερειών και των  Υπουργείων που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και 
την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

  8% έχει αποσπασθεί για την υποστήριξη διαφόρων Δικαιούχων και φορέων
  13% υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ και τις Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων.

 96% πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 55% κάτοχοι Μεταπτυχιακού εκ των οποίων  
 18% κάτοχοι Διδακτορικού

Εκπαιδευτικό προφίλ στελεχών ΜΟΔ



Η ΜΟΔ στηρίζει και ενισχύει το έργο των φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, τη 
διαχείριση και την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προγραμμάτων αναπτύσσοντας πρότυπα, εργαλεία, συστήματα, οργανωτικές μελέτες 
και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.

  Οδηγοί Διαδικασιών Ωρίμανσης τεχνικών έργων (για 9 κατηγορίες έργων)
  Οδηγοί Τήρησης Φακέλου Πράξης για έργα Κρατικών Ενισχύσεων και έργα 
Δημοσίων Συμβάσεων,  Αυτεπιστασίας, Απαλλοτριώσεων

  Εγχειρίδια ελέγχου
  Εγχειρίδια διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 για ΔΑ & ΕΦΔ 
  Ευρετήρια Όρων
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Μελέτες, Εργαλεία

   Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης & Ελέγχου 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 : περιγράμματα θέσεων εργασίας & προφίλ 
προσωπικού ΕΥ, διαδικασία κινητικότητας/ εναλλαγής προσωπικού σε «ευαίσθητες» 
θέσεις εργασίας στις ΕΥ, διαγράμματα ροής διαδικασιών ΣΔΕ, υποδείγματα Εγχειριδίου 
Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται 
από Περιφέρειες & Δήμους καθώς και για Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής 
Βοήθειας, Οδηγός Υλοποίησης Έργων με Ίδια Μέσα (σε επεξεργασία)

  ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ για την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας Λιμενικών & 
Θαλασσίων Έργων και Έργων Οδοποιίας  
  Εθνική Αρχή Συντονισμού για: 
• τη σύνθεση & συγγραφή των Τελικών Εκθέσεων των ΠΕΠ 2007-2013 
•  τον συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων & ενεργειών 
υποστήριξης Δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

   Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη μεταφορά της Υπεύθυνης Αρχής 
Διαχείρισης Προγραμμάτων AMIF, ISF και έκτακτων πόρων για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Οικονομίας 

  Ειδικές Υπηρεσίες σε θέματα λειτουργικής οργάνωσης, αποτελεσματικής εφαρμογής 
διαδικασιών και εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης προγραμμάτων
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Οι μελέτες και τα εργαλεία που αναπτύσσει η ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται  
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Περιγράμματα θέσεων εργασίας για ΕΥ/ ΕΔΑ/ ΕΦΔ
  Αξιολόγηση Διαχειριστικής Ικανότητας Διαχειριστικών Αρχών
  Μελέτες για τη σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών για την εφαρμογή 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Λειτουργικές επισκοπήσεις Ειδικών Υπηρεσιών 
  Επιχειρησιακή Πλατφόρμα για επικοινωνία, διαβίβαση & διαβούλευση εγγράφων 
για τις δομές των συγχρηματοδοτούμενων έργων
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Κατάρτιση

Στα πλαίσια μιας μεικτής εκπαι-
δευτικής στρατηγικής (blended 
learning), η οποία εστιάζει στις 
πραγματικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες των στελεχών των Ειδικών 
Υπηρεσιών και Δικαιούχων ΕΣ-
ΠΑ, στα 20 χρόνια λειτουργίας 
της η ΜΟΔ έχει υλοποιήσει 454 
ενέργειες παραδοσιακής κα-
τάρτισης για περίπου 16.000 
εκπαιδευόμενους.

Τα σεμινάρια επικεντρώνονται 
στις τεχνικές γνώσεις και τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας σε θέματα 
όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η 
εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος 
των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Παράλληλα η ΜΟΔ παρέχει από το 2007 υπηρεσί-
ες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για το σύνολο των στελεχών των Ει-
δικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ από το 2016 οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης 
παρέχονται και στα στελέχη των Δικαιούχων ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα των ΟΤΑ α’ βαθμού.

  Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Tα μαθήματα που προσφέρονται μέσα από το σύστημα τη-
λεκπαίδευσης είναι δομημένα σε 4 Άξονες (θέματα ΕΣΠΑ, διοικητικές δεξιότητες, χρήση Η/Υ, 
ξένες γλώσσες) και πάνω από 2.100 στελέχη έχουν εγγραφεί στο σύστημα και παρακο-
λουθήσει περισσότερα από 12.000 μαθήματα. 

■  Σύγχρονη τηλεκπαίδευση - σεμινάρια εικονικής τάξης: Τα σεμινάρια αφορούν επίκαι-
ρα θέματα του ΕΣΠΑ ή/και ειδική τεχνογνωσία & πληροφόρηση σε εστιασμένα θεματικά 
αντικείμενα σε συνεργασία και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Την περίοδο 2007 – 
2016 πραγματοποιήθηκαν 110 και πλέον εικονικές τάξεις και τηλεδιασκέψεις, στις οποίες 
συμμετείχαν περισσότερα από 1.300 στελέχη από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

■  Κατάρτιση Δικαιούχων: Το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ αναβαθμίστηκε και επε-
κτάθηκε με την απόκτηση επιπλέον αδειών χρήσης που είναι στη διάθεση των στελεχών Δι-
καιούχων φορέων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εκπαιδευτική ημερίδα για δικαιούχους,  
Πάτρα 14/10/2016

Οι εκπαιδεύσεις και το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Σύστημα Τηλεκπαίδευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΤΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΣτο σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ είναι 

εγγεγραμμένα συνολικά 1.400 στελέχη Ειδι-
κών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ καθώς και 700 στελέ-
χη Δικαιούχων ΕΣΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η 
εγγραφή επιπλέον 800 εκπαιδευομένων. 

Η μεγάλη πλειοψηφία Δικαιούχων ΕΣΠΑ που 
έχουν εγγραφεί στο σύστημα τηλεκπαίδευ-
σης προέρχονται από ΟΤΑ α’ Βαθμού.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΕΥ ΚΑΊ ΔΊΚΑΊΟΥΧΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία 
 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων 

 Παρουσίαση ΥΠΑΣΥΔ 
 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 Παρακολούθηση πράξεων 
 

Μελέτες Κόστους - Οφέλους 
 

Κρατικές Ενισχύσεις & ΥΓΟΣ 
στο ενωσιακό πλαίσιο 

  Αυτεπιστασίες
   Διαδικασία δημοπράτησης 
δημοσίων έργων

   Διαδικασία δημοπράτησης 
μελετών δημοσίων έργων 

   Διαχείριση Αειφόρου 
Ενέργειας

   Διαχειριστική Ίκανότητα 
Δικαιουχου

   Ειδικά θέματα Κρατικών 
Ενισχύσεων

   Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς

7,46% 7,29%

7,90%

18,44%

3,25%

7,90%

5,09%

12,03%

6,41%

5,62%

13,26%

1,49%
3,86%

ΔΊΚΑΊΟΥΧΟΊ
29,43%

ΕΣΠΑ 
70,57%

ΕΣΠΑ 

ΔΊΚΑΊΟΥΧΟΊ

Εγγραφές σε μαθήματα

Από τις αρχές του 2016 έχουν 
πραγματοποιηθεί συνολικά 
1.500 εγγραφές σε μαθήματα 
από στελέχη Ειδικών 
Υπηρεσιών  και Δικαιούχων 
ΕΣΠΑ. Από τις εγγραφές αυτές 
τα 2/3 αφορούν μαθήματα 
τεχνικών γνώσεων ΕΣΠΑ, ενώ 
οι υπόλοιπες αφορούν 
μαθήματα διοικητικών 
δεξιοτήτων. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΕΥ ΚΑΊ ΔΊΚΑΊΟΥΧΏΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΏΝ ΔΕΞΊΟΤΗΤΏΝ

13,39%

7,87%

27,17%

6,69%

31,50%

13,39%
   Βασικές αρχές 
αποτελεσματικής 
επικοινωνίας

   Βασικές γνώσεις 
ηγεσίας

  Λήψη αποφάσεων

  Διαχείριση αλλαγής

   Βασικές αρχές 
διοίκησης έργου 

  Διαχείριση κινδύνου 



Δικτυώσεις - Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Η ΜΟΔ με τις δράσεις της επιδιώκει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση, 
την επεξεργασία και τη συστηματική διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας, με δράσεις 
δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Διαχέει τεχνογνωσία στους φορείς 
διαχείρισης διαρθρωτικών παρεμβάσεων

  Ημερίδες για την αποτελεσματική εφαρ-
μογή και την επιτάχυνση της υλοποίησης 
των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε συνερ-
γασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού

  Τεχνικές Συναντήσεις
  Ανάδειξη & προβολή καλών πρακτικών

Συμμετέχει σε εθνικά θεματικά δίκτυα
   Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρι-

κής Ανάπτυξης 
 Δίκτυο Συντονισμού για τη Στρατηγι-

κή Έξυπνης Εξειδίκευσης
 Εθνικό Δίκτυο Υπευθύνων Πληροφό-

ρησης & Επικοινωνίας

Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με άλλα κράτη μέλη
  Σεμινάρια σε θέματα διαχείρισης / υλοποίησης προγραμμάτων και έργων προς νέα κράτη-
μέλη που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία

  Δίκτυο IQ-NET για θέματα περι-
φερειακής ανάπτυξης και πολιτι-
κής συνοχής.  Η ΜΟΔ σε συνεργα-
σία με την Εθνική Αρχή Συντονι-
σμού ΕΣΠΑ φιλοξένησε την 41η τα-
κτική συνάντηση των μελών του δι-
κτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 21-23 Νοεμβρίου 
2016 με θέμα: «Υλοποίηση Στρατηγι-
κών Έξυπνης Εξειδίκευσης και Επι-
κοινωνιακών Πρακτικών της Πολιτι-
κής Συνοχής»
 Δίκτυο εμπειρογνωμόνων INFORM 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέμα-
τα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
των Διαρθρωτικών Ταμείων

Οι δράσεις της ΜΟΔ για δικτυώσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας συγχρηματοδοτούνται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα 
για θέματα περιφερειακής 
ανάπτυξης



Αρμοδιότητα της ΜΟΔ είναι να εξασφαλίζει την εύρυθμη 
λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών. Η μισθοδοσία του απο-
σπασμένου προσωπικού της ΜΟΔ στις ΕΥ εκτελείται από 
την εταιρεία και βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επιπλέον, 
η ΜΟΔ διαχειρίζεται και διοικητικά θέματα του αποσπα-
σμένου προσωπικού της, όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, 
αποσπάσεις, υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ., καθώς και τις 
σχετικές με τη μισθοδοσία ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις. 

Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες στέγασης 42 Ειδικών 
Υπηρεσιών σε μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε 
όλη την επικράτεια της χώρας, συνολικού εμβαδού 
~50.000 τ.μ. 

Παρέχει επίσης πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, υποδο-
μή δικτύων και τεχνική υποστήριξη, εξοπλισμό πληρο-
φορικής (υπολογιστές και λογισμικά) και εξοπλισμό 
γραφείου (έπιπλα, φωτοτυπικά, φαξ), καθώς και την τε-
χνολογική υποδομή για επικοινωνία απομακρυσμένων 
μεταξύ τους Ειδικών Υπηρεσιών και φορέων με την 
οργάνωση τηλεδιασκέψεων και εικονικών τάξεων.

Τέλος, καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των Ειδι-
κών Υπηρεσιών, όπως δαπάνες μισθωμάτων, ασφα-
λίστρων, κοινοχρήστων, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης 
/ αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείου. 

Λειτουργία, στέγαση & υλικοτεχνική υποδομή ΕΥ

Η ΜΟΔ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο 
εφαρμογής την «Υποστήριξη της διαχεί-
ρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ και άλ-
λων αναπτυξιακών προγραμμάτων».

Οι δαπάνες για την κάλυψη της μισθοδοσίας των στελεχών της ΜΟΔ, των 
λειτουργικών αναγκών, της υλικοτεχνικής υποδομής και στέγασης των Ειδικών 
Υπηρεσιών ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
To Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αποτελεί τον κεντρικό κόμβο των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων της χώρας. Το σύστημα παρέχει μια σειρά προηγμένων υπηρεσιών σχετικά με την 
υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ως την εκταμίευση και τους ελέγχους και 
αποτελεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίπτωση πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών από το 
κράτος προς τις επιχειρήσεις (G2B) και τους πολίτες (G2C).  Με τον Ν.  4314/2014 θεσμοθετήθηκε η υπο-
χρεωτική πλέον χρήση του για όλες τις δομές που είναι 
επιφορτισμένες με την υλοποίηση δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων. Το ΠΣΚΕ είναι μια δυναμική πλατφόρμα 
ανάπτυξης υποσυστημάτων που υποστηρίζουν την 
επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και τη διαχεί-
ριση πολύπλοκων ροών διαδικασιών 
(workflow management) και εφαρμογών επι-
χειρησιακής λογικής πίσω από ένα διαδικτυα-
κό σύστημα διεπαφής με τους χρήστες. www.ependyseis.gr/mis

 41 συστήματα διαχείρισης δράσεων επιχορηγήσεων 
 470 διαφορετικά υποσυστήματα
 > 222.900 επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί
 1.312.000 ενέργειες (υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, τροποποίηση, έλεγχος, εκταμίευση κ.λπ.) 
 210.000 ενεργοί χρήστες

Η ΜΟΔ διαθέτει από το 2009 σύγχρονο και υψηλής τεχνολογί-
ας υπολογιστικό κέντρο (data center) που φιλοξενεί και υπο-
στηρίζει το σύνολο σχεδόν των κεντρικών πληροφοριακών συ-
στημάτων του ΕΣΠΑ και περίπου 70 διαδικτυακούς τόπους και 
εφαρμογές. Χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες εικονικών μη-
χανών και cloud computing και εξασφαλίζει υψηλών προδια-
γραφών ασφάλεια και λειτουργικότητα για όλες τις εφαρμογές. 
Από το 2012 η ΜΟΔ φιλοξενεί στο data center τον κόμβο του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ, διασυνδέει με το ΟΠΣ όλες τις Ειδικές Υπηρε-
σίες πανελλαδικά και παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υποστήριξη για τη λειτουργία, τις προ-
σαρμογές και την υλοποίηση νέων λειτουργιών του ΟΠΣ. 

Δίαυλος
Η ΜΟΔ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού σχεδίασε και υλοποίησε τη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΠΑ (portal), διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του portal, 
καθως και την εσωτερική πλατφόρμα «Δίαυλος» που διασυνδέει όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο Δίαυλος, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική 
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ως κεντρικό εργαλείο διαβούλευσης, παρέχει σειρά εξειδικευμέ-
νων εφαρμογών (γραπτή διαδικασία Επ.Πα., βιβλιοθήκες, διαβούλευση εγγράφων κ.λπ.).



Πληροφοριακά Συστήματα
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ΠΣΚΕ: ΣΩΡΕΥΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΌΣ

Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει η ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται  από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποστηρίζεται από:
 εξελιγμένο σύστημα Business Intelligence (Σύστημα Επιτελικής Πληροφόρησης), 

 σύστημα και διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης χρηστών (Help Desk & Call Center)

  επικουρικές εφαρμογές (μητρώα αξιολογητών & ελεγκτών, συστήματα αξιολόγησης 
αξιολογητών, συστήματα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, συστήματα κληρώσεων 
αξιολογητών & ελεγκτών κ.λπ.). 

Τους επόμενους  
μήνες ολοκληρώνονται 
4 δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, 
καθώς και ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση 

  15 νέων δράσεων 
κρατικών 
ενισχύσεων 
διαφόρων φορέων 
(ΟΑΕΔ, Αγροτική 
Ανάπτυξη, ΓΓΕΤ, 
περιφέρειες κ.λπ.)  
  4 καθεστώτων του 
νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου (Ν.4399/2016).
  4 δράσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ (β΄ κύκλος)

ΠΣΚΕ: ΣΩΡΕΥΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΡΌΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
(ΥΠΌΒΌΛΗ, ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ, ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΌΣ Κ.ΛΠ.)
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Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φο-
ρέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) πα-
ρείχε στους Δήμους πόρους 
τεχνικής βοήθειας ύψους ως 
50.000 ευρώ, δίνοντάς τους 
έτσι τη δυνατότητα να προ-
σφύγουν σε υπηρεσίες συμ-
βούλων για την ωρίμανση 
και υλοποίηση συγχρηματο-
δοτούμενων έργων που 
απαιτούσαν εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία. 

>>  Φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

>> Φορείς Υγείας     

ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΕ

>> Μελέτες ωρίμανσης
>>  Υπηρεσίες 

συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης για 
ωρίμανση / 
υλοποίηση έργων

ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΕ

«Η ΜΟΔ παρέχει τεχνική υποστήριξη  των δήμων 
ως Δικαιούχων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020».

(Ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 24Α  παρ. 4,  
του ν. 4314/2014)
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   αποχέτευση
  εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας λυμάτων

  αστικές αναπλάσεις
 κατασκευές σχολείων
 οδοποιία
 εξοικονόμηση ενέργειας



Η ΜΟΔ στην Υπηρεσία των Φορέων Υλοποίησης

Η ΜΟΔ παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική στήριξη σε φορείς συγχρηματοδο-
τούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων με σκοπό την ωρίμανση έργων τους και τη βελτίωση 
της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, βάσει ενός ολοκληρωμένου και στοχευμέ-
νου προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας. 

Ποιά η διαδικασία 
υποστήριξης;
Σε συνεργασία με τον 
Δικαιούχο γίνεται 
εκτίμηση του αιτήματος, 
δηλαδή: 

  Καθορίζεται το ακριβές 
αντικείμενο της στήριξης

  Προσδιορίζεται η 
ανάγκη για μεταφορά 
τεχνογνωσίας και το 
χρονικό πλαίσιο

  Προσδιορίζεται ο 
απαιτούμενος όγκος 
εργασιών

  Ορίζονται τα στελέχη 
που θα παρέχουν 
υποστήριξη

  Εγκρίνεται το αίτημα και 
ενεργοποιείται το σχέδιο 
υποστήριξης του 
Δικαιούχου

Πού παρεμβαίνει;
Αναλόγως του είδους του 
έργου, η ΜΟΔ υποστηρίζει 
τον Δικαιούχο σε όλα τα 
στάδια  ζωής του έργου:

  Επιτάχυνση υποβολής 
προτάσεων σε Προσκλήσεις

  Ωρίμανση μελετών
  Αξιολόγηση Δικαιούχου 
  Αξιολόγηση έργου και 
επιλογή

  Έγκριση έργου
  Σύνταξη και υποβολή 
τευχών δημοπράτησης

  Παρακολούθηση προόδου 
υλοποίησης 

  Πληρωμές σε Δικαιούχους
  Έλεγχοι 
  Κλείσιμο έργων
  Κατάρτιση στελεχών με 
παραδοσιακή εκπαίδευση 
και τηλεκπαίδευση

Ποιούς υποστηρίζει;
  Δήμους και Περιφέρειες
  Δημόσιους οργανισμούς
  Πανεπιστήμια
  Νοσοκομεία & Υγειονομικές Περιφέρειες
  Υπουργεία

Εργαλεία / πρότυπα  
για Δικαιούχους
  Οδηγοί Ωρίμανσης Έργων
  Εργαλείο Επίβλεψης Τεχνικών 

Μελετών για: 
  Μελέτες κτιριακών έργων 
  Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 
  Μελέτες υδραυλικών έργων 
  Μελέτες λιμενικών έργων 
  Περιβαλλοντικές μελέτες 
  Υποστηρικτικές μελέτες

  Υποδείγματα εγχειριδίων 
Ικανότητας Δικαιούχων 
  για Περιφέρειες 
  για Δήμους

  Οδηγός Υλοποίησης Έργων με Ίδια 
Μέσα (σε επεξεργασία)

  Οργανωτικές Μελέτες – Κανονισμοί 
λειτουργίας φορέων

  Λειτουργικές επισκοπήσεις 
Δικαιούχων

  Πρότυπα διαγωνισμών, συμβάσεων 
και αναφορών προόδου έργου

Πώς υποστηρίζει;
  Με Ειδικές Ομάδες για επιτόπου  
ή εξ αποστάσεως υποστήριξη

  Με ειδικά εργαλεία
  Με εκπαίδευση στελεχών



Υποστήριξη Δικαιούχων

Κλείσιμο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 
Η ΜΟΔ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις αρμόδιες ΕΥΔ των Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων 
της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.  Ειδικότερα και για επιλεγμένα έργα σημαντικού 
προϋπολογισμού που κινδύνευσαν να μην ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός της επιλέξιμης περι-
όδου, συνεργάστηκε στενά με τους Δικαιούχους ώστε να αποφευχθεί η απώλεια πόρων  και 
να επιτευχθούν οι στόχοι  ολοκλήρωσης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Οι Ομάδες της ΜΟΔ υποστήριξαν εντατικά 104 φορείς για το κλείσιμο 344 έργων του  
ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης περίπου 757 εκατομμυρίων ευρώ. 

Υποστήριξη  
Δήμων
Η ΜΟΔ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρω-
μένο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών 
ειδικά για τους δήμους της χώρας, με έμ-
φαση σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, 
παρέχοντας συμβουλευτική και τεχνική 
στήριξη, εκπαίδευση / κατάρτιση, εξειδικει-
μένους οδηγούς / εγχειρίδια / πρότυπα και 
τεχνικά εργαλεία. 

Υποστήριξη Δήμου Διδυμοτείχου για ωρίμανση και 
ένταξη έργων του στην ολοκληρωμενη χωρική 
επένδυση πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας οδού. 

Σημείο Επαφής για Δήμους  otasupport@mou.gr213 1310161-212-185 

Π/Υ ΕΡΓΏΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ   

(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (1 έργο)

ΑΕ ΔΗΜΟΣΊΟΥ (8 έργα)

ΔΗΜΟΊ (148 έργα)

ΔΗΜΟΤΊΚΕΣ ΕΠΊΧ/ΣΕΊΣ (10 έργα)

ΕΊΔΊΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ (13 έργα)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ (5 έργα)

ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΊΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (8 έργα)

ΦΟΡΕΊΣ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΣ (146 έργα)

ΤΕΊ (1 έργο)

ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ (4 έργα)

1,654,82

3,851,33

77,23

190,77

20,18

68,67

369,64

18,54



Υποστήριξη καινοτόμων έργων των Δήμων
Η ΜΟΔ υποστηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες Δήμων με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα 
σε συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος είναι η ΜΟΔ να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο για όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέχρι στιγμής Ομάδες της ΜΟΔ υποστηρίζουν τα ακόλουθα:

   Σχεδιασμός και Ώρίμανση Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για 
την περιοχή του μυθικού Αχέροντα 
Στόχος του σχεδίου είναι η πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της περιοχής με τη συνερ-
γασία των Δήμων Σουλίου και Πάργας, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Φορέα Διαχείρισης 
Καλαμά – Αχέροντα, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, των ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και  
ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕΟΤΑ. Με την υποστήριξη της ΜΟΔ θα εγκριθεί το τελικό σχέδιο και θα υπο-
βληθούν προτάσεις για τη χρηματοδότηση των δράσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

   Σχεδιασμός και Ώρίμανση Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για 
τo Παράκτιο Δίκτυο Πόλεων της Στερεάς Ελλάδας - Paraction
Το Δίκτυο Paraction στοχεύει στην ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
και νησιών για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών 
της Μεσογείου. Η ΜΟΔ υποστηρίζει τον σχε-
διασμό, ωρίμανση και την εν γένει εφαρμογή 
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του δικτύ-
ου, με σκοπό να εκπονηθεί ένα στρατηγικό 
σχέδιο στη βάση των Ολοκληρωμένων Χωρι-
κών Επενδύσεων (ΟΧΕ). 

   Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Χαλανδρίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά
Υποστήριξη στην εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την ενσωμάτωση και κοινωνική 
ένταξη των Ρομά που διαβιούν στην περιοχή του Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι. Το σχέ-
διο, το πρώτο που θα εκπονηθεί στην Αττική ως πρότυπο (το δεύτερο θα γίνει στον Δήμο 
Μεγάρων), θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής. 

   Επιχειρησιακό σχέδιο ανάδειξης και προστασίας ιστορικών ναυαγίων του Αιγαίου 
Στόχος του σχεδίου είναι η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση του συνόλου των ιστο-
ρικών ναυαγίων της χώρας μας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 
των τόπων που τα φιλοξενούν. Με την υποστήριξη της ΜΟΔ θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση του 
σχεδίου και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

  Αναπτυξιακό & επενδυτικό πλαίσιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 2030
Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (Δήμοι Θεσσαλονί-
κης, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Αμπελόκηπων – Μενεμένης, Εύοσμου – Κορδελιού, Νεάπο-
λης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θέρμης, Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού) στον σχεδια-

Υποστήριξη Δικαιούχων



  Έργα phasing
Οι ομάδες της ΜΟΔ υποστηρίζουν το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφό-
ρος Ανάπτυξη στη διαδικασία phasing των συνεχιζόμενων έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020. Πρόκειται για έργα δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής εγκαστάσεων επεξερ-
γασίας λυμάτων (ΕΕΛ) για οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας. Τα έργα αυτά είναι και από τα 
πρώτα έργα που θα απορροφήσουν πόρους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

  Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
Η ΜΟΔ υποστηρίζει Δικαιούχους για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων διαχείρισης στε-
ρεών και υγρών αποβλήτων και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, η 
αποκατάσταση των 396 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην 
Ελλάδα, ένα από τα δυσκολότερα έργα του ΕΣΠΑ (264 συγχρηματοδοτήθηκαν από το 
ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, 112 συγχρηματοδοτήθηκαν από τα 11 ΠΕΠ και 
20 υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους των Δήμων).

Eξειδικευμένα στελέχη της ΜΟΔ, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
τις Περιφέρειες υποστηρίζουν και παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων αποκατάστα-
σης ΧΑΔΑ και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (μονάδες κομποστοποίησης, Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - ΚΔΑΥ, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - ΣΜΑ 
κ.λπ.). Ειδικότερα, και με την υποστήριξη της ΜΟΔ μέχρι το τέλος του 2016 αποκαταστά-
θηκαν 315 ΧΑΔΑ.
Στο πλαίσιο σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, η ΜΟΔ 
εκπόνησε τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων Αγκιστρίου και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων. Στόχος των ΤΣΔΑ είναι  η αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, 
η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.

  Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Ύδρευση
Υποστηρίχθηκαν 85 Δήμοι για έργα: Δικτύων Αποχέτευσης, Εγκαταστάσεων Επεξεργα-
σίας Λυμάτων, Δικτύων Ύδρευσης και Μονάδων Αφαλάτωσης. Η τεχνική υποστήριξη πε-
ριελάμβανε ωρίμανση των έργων, σύνταξη και υποβολή προτάσεων, υποστήριξη στη δη-
μοπράτηση, υλοποίηση και στην ολοκλήρωση των έργων.

Υποστήριξη Δικαιούχων

σμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ανα-
πτυξιακού σχεδίου ως προς: 

▶ την ιεράρχηση και ωρίμανση έργων βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης 

▶ τη διασφάλιση συνεργειών / συμπληρωματικό-
τητας μεταξύ των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
πόρων, όπως της ΟΧΕ-ΒΑΑ Κεντρικής Μακεδονί-
ας, και των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Προστασία Περιβάλλοντος



Υποστήριξη Δικαιούχων

Υποστήριξη Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Η ΜΟΔ υποστηρίζει τον σχεδιασμό & την υλοποί-
ηση έργων κατάρτισης & απασχόλησης μεγάλων 
Δικαιούχων όπως ο ΟΑΕΔ, καθώς και Δικαιού-
χους για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ, όπως οι 
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, οι Ολο-
κληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης και 
οι Δράσεις Κοινωνικής Υποστήριξης (Βοήθεια στο 
Σπίτι, Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Ρομά κ.λπ.). 
Υποστηρίζει επίσης Περιφέρειες στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων για την κοινωνική ενσωμάτωση 
των Ρομά καθώς και Επιχειρησιακών Σχεδίων για την Κατα-
πολέμηση της Φτώχειας.  Ειδικότερα το 2016 σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ΜΟΔ συνέβαλε στη δημιουργία βάσης 
δεδομένων που αφορά τον πληθυσμό Ρομά με στόχο την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδί-
ων στις 13 Περιφέρειες. Η υποστήριξη και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά είναι προτε-
ραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασική υποχρέωση της χώρας

  Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας
Η ΜΟΔ υποστηρίζει φορείς με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε την EY Συ-
ντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ συντάσσοντας τον Οδη-
γό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Ο Οδηγός 
αποσκοπεί στην υποστήριξη των Δικαιούχων και των Ειδικών Υπηρεσι-
ών Διαχείρισης των ΠΕΠ 2014-2020 για τη διαχείριση, εφαρμογή και 
υλοποίηση της δράσης των «Κέντρων Κοινότητας». Περιλαμβάνει κα-
τευθύνσεις και διευκρινίσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από 
την υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους έως και τον τρόπο λειτουργί-
ας των Κέντρων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κ.λπ.

Κέντρο Στήριξης Ρομά, Διαβατά

Ενημερωτική συνάντηση για Κέντρα Κοινότητας

Παράλληλα, η ΜΟΔ ενημέρωσε τους δικαι-
ούχους (Δήμους) για τα Κέντρα Κοινότητας 
σε συναντήσεις που οργανώθηκαν στις Πε-
ριφέρειες, συνέταξε σχέδια προτυποποιημέ-
νων εντύπων για την υποβολή αιτήσεων 
από τους ΟΤΑ και υποστήριξε τους Δήμους 
Κέας, Καλύμνου, Λίμνης Πλαστήρα και Σκο-
πέλου κατά την υποβολή τους.
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Υλοποίηση έργων ΜΟΔ ως δικαιούχου Ε.Π. "Τεχνική Βοήθεια" την ΠΠ 2014-2020 
(σε εκατ. ευρώ & ποσοστό απορρόφησης) 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
31/12/2016 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 31/12/2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ΜΟΔ ως δικαιούχος

Υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα τις επιτελικές δομές του συστήματος διοίκησης, 
συντονισμού και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Ενέργειες με 
πρωτοβουλία Ε.Ε.

Ανάπτυξη και 
Επεξεργασία 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Εκπαίδευση και  
Κατάρτιση 

Προσωπικού

Συνέδρια, Τεχνικές 
συναντήσεις 
ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας

Μελέτες, Εργαλεία και 
Πρότυπα οργανωτικών 

μεθόδων

Μίσθωση χώρων,  
προμήθεια εξοπλισμού, 
κάλυψη λειτουργικών

MOΔ ΩΣ 
ΔΙΚΑΙΌΥΧΌΣ  

ΕΣΠΑ

Στελέχωση, διοικητική 
οργάνωση και 

λειτουργία Ειδικών 
Υπηρεσιών

Υπηρεσίες φιλοξενίας 
Κεντρικών Π.Σ.  

των δομών του ΕΣΠΑ
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H ΜΟΔ με μια ματιά

Η ΜΟΔ είναι ανώνυμη μη κερδο-
σκοπική εταιρεία του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα.
Εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αποστολή  
Επιστημονική και τεχνική στήρι-
ξη της Δημόσιας Διοίκησης στη 
διαχείριση των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και κυρίως αυ-
τών που συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε:

  Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  Τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες
  Πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Τομείς Δράσης
  Στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών
  Εκπαίδευση στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων
  Ανάπτυξη συστημάτων & ειδικών εργαλείων και μεταφορά τεχνογνωσίας για  

την οργάνωση της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων 
  Ανάπτυξη & διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
  Λειτουργία, στέγαση και εξοπλισμός των Ειδικών Υπηρεσιών με την απαραίτητη  

υλικοτεχνική υποδομή
  Συμβουλευτική, διαχειριστική & τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων
  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Διοίκηση
Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας. 

Πόροι
Η ΜΟΔ συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Tαμεία της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης και από Eθνικούς Πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ &  
Ομάδες Υποστήριξης

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ  
ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΏΣΗΣ 
Προϊσταμένη: Εβίτα Παπακωνσταντίνου  
τηλ. 213 1310149

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΚΗΣ 
& ΨΗΦΊΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Πραμμαντιώτης  
τηλ. 213 1310147

  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ  
Συντονιστής: Αντώνης Αλεξάκης  
τηλ. 210 3377804, 210 3377801

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ ΔΊΟΊΚΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΏΠΊΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΊΚΟΥ 
Προϊσταμένη: Μαριέλλα Σακελλαρίου  
τηλ. 213 1310106

 ΤΟΜΕΑΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΏΝ & 
ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ 
τηλ. 213 1310240

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
τηλ. 213 1310219

 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Υπεύθυνη: Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου 
τηλ. 213 1310223

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ / 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Υπεύθυνη: Γιάννα Πρίφτη  
τηλ. 213 1310146

 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΜΟΥ & ΕΠΊΚΟΊΝΏΝΊΑΣ 
Υπεύθυνη: Αγγέλικα Ιωαννίδου 
τηλ. 213 1310112

  ΤΟΜΕΑΣ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΤΊΚΏΝ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΊΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ 
Προϊστάμενος: Μανώλης Βολακάκης  
τηλ. 213 1310105

 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ & 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Συντονιστής: Γιάννης Αγαπητίδης  
τηλ. 213 1310107

  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Αρβανίτης  
τηλ. 213 1310170

  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) 
Συντονιστής: Παύλος Λαουτάρης 
τηλ. 210 9941913, 210 9989818

  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Συντονιστής: Ηλίας Μπάρδας 
τηλ. 213 1310270

  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
τηλ. 213 1310105

  ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Συντονιστής: Λουκάς Αθανασάκης 
τηλ. 210 3742098


