




Σε µία χρονιά καταλυτικής αλλαγής και διαµόρφωσης του 
αναπτυξιακού µοντέλου που χρειάζεται η χώρα για να 
προχωρήσει, όλοι εµείς καλούµαστε να αφουγκραστούµε την 
ανάγκη ανάκαµψης της οικονοµικής κατάστασης της χώρας και 
να δράσουµε άµεσα. 

Με δύναµη, αποφασιστικότητα και γνώση, και πάντα στο 
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και όχι της ευκαιριακής και 
συγκυριακής επενδυτικής ευφορίας, εργαζόµαστε προς την 
επίτευξη των στόχων µας. 

Ο αναπτυξιακός νόµος «Επενδύω Ελλάδα» αποτελεί αναµφίβολα την κοιτίδα των προσπαθειών 
ανάκαµψης και προώθησης των τοµέων της βιοµηχανίας, του εσωτερικού και εξωτερικού 
εµπορίου καθώς και της προώθησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  Αποτελεί βασικό οδηγό 
υλοποίησης όλων εκείνων των αναγκαίων επενδύσεων για τη χώρα, επιλύοντας µια σειρά 
πρακτικών θεµάτων και διευκολύνοντας την επιχειρηµατική δράση. 

Ένας ακόµα κρίσιµος βραχίονας προς την επίτευξη των στόχων που έχουµε θέσει είναι και η 
Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. Τόσο σε επίπεδο εργαλείων 
και τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναµικού που στελεχώνουν την υπηρεσία, η 
ΜΟ∆ αποτελεί τον µοχλό άσκησης των πρωτοβουλιών και των δράσεων που επιθυµούµε να 
τρέξουµε, έτσι ώστε να καταστεί εφικτό το υψηλό ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. 

Η επιστηµονική υποστήριξη της διαχείρισης και της εφαρµογής των προγραµµάτων, καθώς και η 
οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και σε µεταφορά 
τεχνογνωσίας, αποτελούν τα βασικά βήµατα υλοποίησης των προγραµµάτων. 
Με υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και εργατικότητα µπορούµε να είµαστε εµείς η κυβέρνηση που 
θα φέρει την πραγµατική αλλαγή στη χώρα! 

Σε µία Ελλάδα που έχει ανάγκη από έργα και όχι λόγια, εύχοµαι σε όλους καλή δύναµη και να 
έχετε µια δηµιουργική χρονιά! 

Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων



Γνωρίζουµε όλοι µας ότι η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ δεν είναι, αυτήν τη στιγµή, η 
επιθυµητή και παράλληλα έχουν εκκινήσει οι διαβουλεύσεις για τον σχεδιασµό της νέας 
προγραµµατικής περιόδου 2021-2027. Βλέπουµε µπροστά, δεν σπαταλάµε χρόνο, µαθαίνουµε 
από τα λάθη του παρελθόντος, ενώ µοναδικό µας µέληµα είναι η εξεύρεση λύσεων µέσα από 
συνεργατικές ιδέες, προτάσεις και πρωτοβουλίες. Βασική µας προτεραιότητα ο ανασχεδιασµός 
του τρέχοντος ΕΣΠΑ, η επιτάχυνση της ωρίµανσης έργων, καθώς και η µεταφορά αναξιοποίητων 
πόρων σε έργα που «τρέχουν» περισσότερο, µε κύριο παρονοµαστή όµως αυτών τα έργα και οι 
δράσεις υψηλής προστιθέµενης οικονοµικής και κοινωνικής αξίας, καθώς και αναπτυξιακής 
δυναµικής.
 
H σκληρή δουλειά γεννάει ιδέες...

Η ΜΟ∆, χρόνια τώρα, µε την πλούσια επαγγελµατική εµπειρία και την υψηλή τεχνική κατάρτιση 
που διαθέτει το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, έχει αποδείξει, και εξακολουθεί να 
αποδεικνύει, τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας.

...και σας (προσ)καλώ να τις υλοποιήσουµε µαζί και το 2020.

Εύχοµαι, στο από κοινού µας έργο, να έχουµε µία εποικοδοµητική χρονιά και µέσα από µια 
σχέση ακόµη πιο διαδραστική και µε συντονισµένες δράσεις να στοχεύσουµε να µη χαθεί ο 
ελάχιστος κοινοτικός πόρος. Και δεν θα χαθεί. 

Καλή Χρονιά, µε υγεία πρωτίστως για εσάς και τις οικογένειές σας. 

Γιάννης Τσακίρης
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μία καινούργια χρονιά ενόψει, µε αρκετές όµως 
εκκρεµότητες ανοιχτές από αυτήν που αφήσαµε πίσω 
µας. Έχουµε πράγµατι έναν ανηφορικό και µε αρκετές 
στροφές δρόµο µπροστά µας και µάλιστα µε ζητούµενο 
τις αυξηµένες αντοχές. 



Σε αυτή την απαιτητική προσπάθεια η ΜΟ∆ ΑΕ υπήρξε ουσιαστικός πρωταγωνιστής. Παρέχοντας 
πολύτιµη τεχνογνωσία, εργασιακές δεξιότητες και χρήσιµα διαχειριστικά εργαλεία, συνέβαλε 
καθοριστικά την τελευταία εικοσιπενταετία στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής στη 
χώρα µας.

Το 2020 αποτελεί ένα απόλυτα κρίσιµο έτος για τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, καθώς 
καλούµαστε να ανταποκριθούµε ταυτόχρονα σε µία διπλή πρόκληση. Αφενός να επιταχύνουµε 
τους ρυθµούς υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020 
θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Και αφετέρου, να σχεδιάσουµε την 
επόµενη προγραµµατική περίοδο 2021-2027 κατά τρόπο που να συµβάλει στην ανάταξη της 
ελληνικής οικονοµίας και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. Με την υλοποίηση δράσεων 
για την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας, της «πράσινης» ενέργειας, των υποδοµών 
µεταφορών, της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, του περιορισµού της ακραίας 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την πολιτική προστασία απέναντι στις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής, την αναζωογόνηση των αποµακρυσµένων και των αποβιοµηχανοποιη-
µένων περιοχών.

Σε αυτή τη νέα προσπάθεια η ΜΟ∆ θα βρεθεί αναµενόµενα στην πρώτη γραµµή. Και ο ρόλος της 
δεν µπορεί παρά να είναι αναβαθµισµένος. Η συσσωρευµένη γνώση των στελεχών της στη 
διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων καθιστά για ακόµη µία φορά τη ΜΟ∆ αναγκαίο εταίρο 
στο έργο της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Εύχοµαι σε όλα τα στελέχη της ΜΟ∆ προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

∆ηµήτρης Σκάλκος
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής άλλαξαν στις τελευταίες 
δεκαετίες τη µορφή της σύγχρονης Ελλάδας. Με την 
κατάλληλη αξιοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
πόρων η χώρα µας αναβάθµισε τις υποδοµές της, 
εκσυγχρόνισε τη δηµόσια διοίκηση, ενίσχυσε τις 
κοινωνικές δοµές της και χρηµατοδότησε πλήθος 
επενδυτικών σχεδίων. 



Αναλαµβάνοντας την διοίκηση της ΜΟ∆ α.ε., στόχος µου 
ήταν και παραµένει η πλήρης αξιοποίηση της Εταιρείας.

Πρωτίστως, στους τοµείς όπου µπορεί να παρέµβει 
αποφασιστικά για την επιτάχυνση της υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµα-
τικής περιόδου και στον σχεδιασµό της επόµενης. 

Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύµφωνα µε τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα, δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό 
σηµαίνει ότι, πάντα σε συνεργασία µε το Υπουργείο, τους 
επόµενους µήνες οφείλουµε να εργαστούµε συντονισµένα 
και στοχευµένα.

Πρωταρχικό µας µέληµα το 2020 να είναι µια χρονιά εντατικής δουλειάς και απόδοσης, τόσο σε 
σχέση µε την απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων, όσο και σε σχέση µε τον προσανατολισµό 
όλων των χρηµατοδοτικών εργαλείων της χώρας σε έργα αυξηµένης αναπτυξιακής δυναµικής.

Η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει σε δράσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας και θα συνεχίσει να 
στηρίζει δυναµικά το σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ µε εξειδικευµένο προσωπικό, 
εκπαίδευση, τεχνογνωσία, συστήµατα οργάνωσης, πληροφοριακά συστήµατα, υποδοµές και 
άλλες υπηρεσίες.

Παράλληλα, θα είναι στην πρώτη γραµµή υποστήριξης των δικαιούχων, των Περιφερειών και 
ιδιαίτερα των ∆ήµων, µε συστηµατική επιτόπια συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, κυρίως 
στις αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την ωρίµανση και υλοποίηση των 
έργων, µε τη συγκρότηση και Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου η ΜΟ∆ να λειτουργήσει ως 
Αναθέτουσα Αρχή για τεχνικά έργα.

Με την παραδοχή ότι οι προκλήσεις είναι µπροστά µας και είναι πολλές και τα χρονικά περιθώρια 
πιεστικά, θα φροντίσουµε να διασφαλίσουµε τις συνθήκες ώστε το ανθρώπινο δυναµικό  να 
αξιοποιήσει τη συσσωρευµένη εµπειρία και την γνώση του και να ανταποκριθεί στο δύσκολο  
ρόλο του, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να φέρουµε όλοι µαζί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Αποτέλεσµα µετρήσιµο και µε αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία.

Εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή χρονιά, µε υγεία και προκοπή.

Γιώργος-Εµµανουήλ Παπαδηµητρίου
Πρόεδρος ∆.Σ. ΜΟ∆ α.ε.



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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από την 
“Τεχνική Βοήθεια”
ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ΜΟ∆ ως δικαιούχος ΕΣΠΑ

Η δράση της ΜΟ∆ έχει στόχο την εύρυθµη λειτουργία των δοµών του ΕΣΠΑ και την αποτελε-
σµατική υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

Ο προϋπολογισµός της ΜΟ∆ συγχρηµατοδοτείται κατά 92% από πόρους των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων. 

Ως ο µεγαλύτερος δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τεχνική Βοήθεια, οι συγχρη-
µατοδοτούµενες πράξεις της ΜΟ∆ είναι:
↳ Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟ∆ και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ
↳ Τεχνική υποστήριξη της εύρυθµης λειτουργίας των δοµών του ΕΣΠΑ
↳ Ενέργειες τεχνικής βοήθειας µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
↳ Πληροφοριακά συστήµατα, κατάρτιση, µεταφορά τεχνογνωσίας
↳ Προµήθεια και αναβάθµιση υποδοµών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία



Το στελεχιακό δυναµικό της 
ΜΟ∆ σήµερα αριθµεί 1.058 
άτοµα µε υψηλό επίπεδο 
επιστηµονικής κατάρτισης. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΜΟ∆ αποσπάται στις ΕΥ του ΕΣΠΑ (800 άτοµα). Τα 
αποσπασµένα στελέχη υπάγονται διοικητικά σε αυτές και αναλαµβάνουν καθήκοντα προγραµ-
µατισµού, διαχείρισης, εφαρµογής και ελέγχου των Επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 
∆ιαθέτουν µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµ-
µάτων. Το µισθολογικό κόστος του αποσπασµένου στις ΕΥ προσωπικού της ΜΟ∆ συγχρηµατο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ΜΟ∆ διαχειρίζεται και διοικητικά θέµατα, όπως 
αποσπάσεις, υπηρεσιακές µεταβολές κ.λπ.

✪ 933 στελέχη Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
✪ 84 στελέχη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
✪ 41 στελέχη ∆ευτεροβάθµιας / Υποχρεωτικής   
     Εκπαίδευσης

96%
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1.058
ΣΤΕΛΕΧΗ

εξ αυτών
56% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

∆ΙΠΛΩΜΑ
517 MASTER

56 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ

Ενιαία διοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού

Στο πλαίσιο της ενιαίας διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού των δοµών του ΕΣΠΑ, η ΜΟ∆ έχει 
την ευθύνη για την εφαρµογή των ακόλουθων διαδικασιών:

■ Κινητικότητα προσωπικού
■ Εναλλαγή προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις
■ Επιλογή προϊσταµένων
■ Απόσπαση στελεχών από τον δηµόσιο τοµέα
■ Αξιολόγηση προσωπικού
■ Παρακολούθηση υπαλληλικής κατάστασης του συνόλου των εργαζοµένων στο σύστηµα ΕΣΠΑ
■ Καταβολή υπερωριών και ειδικών επιδοµάτων.

Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών

Βασική προτεραιότητα της ΜΟ∆ είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ µε 
κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό. 



Η αναβαθµισµένη πλατφόρµα ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) 
υποστηρίζει την εκπαίδευση 3.000 στελεχών Ειδικών Υπηρεσιών και ∆ικαιούχων 
ενσωµατώνοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήµατος, η ΜΟ∆ παρέχει εξατοµικευµένη εκπαίδευση σε 
θέµατα ΕΣΠΑ και διοικητικές δεξιότητες. Η εικονική τάξη επιταχύνει τη διάχυση της 
πληροφορίας, αίροντας τους γεωγραφικούς περιορισµούς και ενισχύοντας την ευελιξία.
Μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει, το σύστηµα τηλεκπαίδευσης συµβάλλει στον ψηφιακό  
µετασχηµατισµό των δοµών του ΕΣΠΑ, προάγει τη συνεχή εκπαίδευση και ενισχύει την 
αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων µέσα από τη λειτουργία κοινοτήτων µάθησης.

Το σύστηµα τηλεκπαίδευσης 
αποτελεί κόµβο 
διαµοιρασµού γνώσεων, 
µέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
σε θέµατα ΕΣΠΑ, εργαλείο 
υποστήριξης και 
ενδυνάµωσης των Ειδικών 
Υπηρεσιών και των 
∆ικαιούχων.

E-LEARNING

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Συνεχής εκπαίδευση Ευελιξία Εξατοµίκευση

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ιαθεσιµότητα µέσω
κινητών συσκευών

Ανάπτυξη σύντοµων
µαθηµάτων

(Micro-learning)

Κοινότητες
µάθησης

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης έχει εκσυγχρονιστεί,
επιτρέποντας ευκολότερη διασύνδεση µε άλλους φορείς και  βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης.  

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Η ΜΟ∆ από την ίδρυσή της δίνει έµφαση στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού των 
Ειδικών Υπηρεσιών αλλά και των ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ είτε µέσω παραδοσιακής εκπαίδευσης 
είτε µέσω του συστήµατος τηλεκπαίδευσης. 

Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, 6.800 εκπαιδευόµενοι συµµετείχαν σε 130 
σεµινάρια παραδοσιακής εκπαίδευσης.



Εγχειρίδιο 
«Αφαλάτωση και 
Συνοδά Έργα»

Μπορεί να αξιοποιηθεί από 
∆ήµους που αντιµετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήµατα 
επάρκειας ύδατος

Επικαιροποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο 
Οδηγός προς ∆ήµους και φορείς τους, 
σύµφωνα µε τις εξελίξεις στη νοµοθεσία 
περί δηµοσίων συµβάσεων

Όλα τα εργαλεία και 
εγχειρίδια της ΜΟ∆ 
διατίθενται δωρεάν

www.mou.gr

Εγχειρίδιο «Μεθοδο-
λογία ανάπτυξης 
δηµοτικού συστήµατος 
διαχείρισης βιοαπο-
βλήτων»

Πρακτικό εργαλείο για τους 
∆ήµους στον σχεδιασµό και 
την ανάπτυξη συστηµάτων 
διαχείρισης βιοαποβλήτων

Σχέδιο Μεσοβραχυ-
πρόθεσµων ∆ράσεων 
Ανάκαµψης ∆ήµου 
Μαραθώνα

Υποστήριξη της ανάκαµψης 
της τοπικής οικονοµίας και 
κοινωνίας από τις 
συνέπειες της πυρκαγιάς 
23/7/2018

Αποτελεί προϊόν συνεργασίας της ΜΟ∆ µε 
το ∆ίκτυο Civitas CY-EL, στο πλαίσιο 
υποστήριξης των ∆ήµων στην εκπόνηση 
και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας

Οδηγός ανασχεδιασµού αστικών 
οδών αρµοδιότητας δήµων

Οδηγός για την εφαρµογή του 
Ν.4412/2016 - 4η Έκδοση

Μελέτες - Εγχειρίδια - Εργαλεία

Η ΜΟ∆ υποστηρίζει τους φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων αναπτύσσο-
ντας πρότυπα, εργαλεία, συστήµατα και οργανωτικές µελέτες. Το 2019 εκπονήθηκαν:



Το 2019 η ΜΟ∆ διοργάνωσε την Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ε∆ΕΤ, καθώς και την Ηµερίδα για την παρουσίαση του 
προγράµµατος ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στην περιοχή του µυθικού Αχέροντα. 

Συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα

∆ιεθνείς
συνεργασίες
µε κράτη µέλη

∆ιάχυση 
τεχνογνωσίας
στους φορείς ΕΣΠΑ

● IQ-NET για θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής συνοχής
● INFORM για θέµατα πληροφόρησης και επικοινωνίας Ε∆ΕΤ

Οργάνωση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέµατα 
διαχείρισης / υλοποίησης προγραµµάτων και έργων Ε∆ΕΤ

Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση 
και υλοποίηση του ΕΣΠΑ

Ηµερίδα Αχέροντα, 24-26/1/2019∆ίκτυο Inform, 15-17/5/2019

Λειτουργία, στέγαση και υλικοτεχνική υποδοµή

Με στόχο την εύρυθµη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, η ΜΟ∆ καλύπτει σήµερα 
τις ανάγκες στέγασης 40 ΕΥ σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια, 
συνολικού εµβαδού 43.000 τ.µ µε πλήρη υλικοτεχνική υποδοµή, υποδοµή δικτύων και τεχνική 
υποστήριξη. Παράλληλα, παρέχει εξοπλισµό πληροφορικής και εξοπλισµό γραφείου, µεριµνά για 
την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραµµάτων και 
καλύπτει τις λειτουργικές τους δαπάνες. 
Από το 2014, η ΜΟ∆ πέτυχε εξοικονόµηση ενοικίων κατά 20,8%, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Η ΜΟ∆ επιδιώκει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη 
συστηµατική διάχυση της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί µε δράσεις δικτύωσης και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας:



Στο τεχνολογικά εξελιγµένο υψηλών προδιαγραφών, ασφαλές και λειτουργικό data center της η 
ΜΟ∆ εξασφαλίζει την απαραίτητη υποδοµή ώστε να φιλοξενεί ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΑ (ΟΠΣ)

Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται όλα τα δεδοµένα που αφορούν τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Ο κύριος κόµβος του ΟΠΣ λειτουργεί από το 2012 
στο Data Center της ΜΟ∆, σε ασφαλές περιβάλλον και σύγχρονες υποδοµές. 
Η ΜΟ∆ έχει συγκροτήσει εξειδικευµένη οµάδα για την υποστήριξή του και την 
ανάπτυξη νέων λειτουργιών, η οποία συστεγάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία 
ΟΠΣ, που έχει και τη θεσµική ευθύνη σχεδιασµού και διαχείρισης του 
συστήµατος. Η ΜΟ∆ υποστηρίζει επίσης το help desk του ΟΠΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΡΕΥΣΗ

Παρακολουθεί τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται για τη διασφάλιση της 
νοµιµότητας παροχής τους. Η ΜΟ∆ αναπτύσσει νέες λειτουργίες και διασυνδέ-
σεις µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα, υποστηρίζει τους χρήστες και παρέχει 
επιτελική πληροφόρηση.

Ε-Π∆Ε

Πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. Η ΜΟ∆ µεριµνά για τη φιλοξενία και την υποστήριξη του 
συστήµατος, µέσω εξειδικευµένης οµάδας στελεχών.

∆ΙΑΥΛΟΣ

Εσωτερικό δίκτυο (intranet) για τη διασύνδεση των στελεχών των Ειδικών 
Υπηρεσιών και τη διενέργεια επίσηµων διαβουλεύσεων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

ΠΣΥΠΟ∆Ε

Παρακολουθεί τις ληξιπρόθεσµες οφειλές χρονικά, δίνοντας και τις σχετικές 
αναφορές στους φορείς και διενεργεί τις πληρωµές του Π∆Ε ηλεκτρονικά 
µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Η ΜΟ∆ έχει αναλάβει την ανάπτυξη, 
επέκταση και τεχνική υποστήριξη του συστήµατος.

Πληροφοριακά συστήµατα



Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων

Τους τελευταίους µήνες, µε 
την καινοτόµα ανάπτυξη 
παραµετρικού µοντέλου 
υλοποίησης προγραµµά-
των, οι χρόνοι ανοίγµατος 
νέων δράσεων στο σύστηµα 
µειώθηκαν σε µερικές µόνο 
ηµέρες. 

ΠΣΚE 2014-2020:
Αριθµός Προγραµµάτων ανά φορέα

Ψηφ. Πολ. (2)
ΤΕΠΙΧ ΙΙ (1)

Περιφέρειες (47)

ΟΑΕ∆ (3)
Ν.4399 (6)
Κοιν. Οικ. (1)
ΕΠΑΝΕΚ (12)

Αγροτική Ανάπτυξη (10)
Interreg (1)

Leader (46)

Αλιεία (4)
ΓΓΕΤ/ΕΤΑΚ (11)

0

20

40

60

80

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2015     2016     2017     2018     2019

4 2 1
4 5 6

1
5

1

15 18

35

77
ΠΣΚΕ: Αριθµός Προγραµµάτων ανά  Έτος

Το ΠΣΚΕ που ανέπτυξε η ΜΟ∆ είναι ο κεντρικός κόµβος όλων των κρατικών ενισχύσεων και η 
χρήση του είναι υποχρεωτική για όλες τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις, καθώς και για 
πολλές εθνικές. Το σύστηµα επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών 
σχεδίων από το στάδιο της υποβολής τους µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και αποτελεί 
ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης. Χρησιµοποιεί 
εξειδικευµένες ροές διαχείρισης ανά πρόγραµµα, κληρονοµικότητα δεδοµένων, ιστορικότητα 
των ενεργειών χρηστών, έλεγχο των δικαιωµάτων των χρηστών ανά ρόλο, µητρώα αξιολογητών 
/ ελεγκτών µε επιλογές ανάθεσης µέσω κλήρωσης, διαλειτουργικότητα µε τρίτα ολοκληρωµένα 
πληροφοριακά συστήµατα (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΑΕ∆, ΤΠ∆, ΕΤΕΑΝ) και 
εξελιγµένο σύστηµα Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Το ΠΣΚΕ φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο περιβάλ-
λον υποδοµών στο datacenter της ΜΟ∆.

Το σύστηµα υποστηρίζει σήµερα προγράµµατα 11 φορέων, καθώς και το σύνολο των δράσεων 
RIS και επιχειρηµατικότητας των περιφερειών της χώρας.

Έχουν αναπτυχθεί συνολικά 1.252 υποσυστήµατα (υποβολή σχεδίου επένδυσης, αξιολόγηση, 
γνωµοδότηση, έλεγχος, εκταµίευση κ.λπ.) για 175 προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων. Το 
σύστηµα έχει 351.000 εγγεγραµµένους χρήστες και 317.000 υποβεβληµένα σχέδια επενδύσεων.



Σχεδιασµός Ολοκληρωµένων Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο 

Η ΜΟ∆ στηρίζει τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο, 
φέρνοντας σε επαφή και συντονίζοντας όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Ενδεικτικά, 
υποστηρίχτηκαν οι ακόλουθες παρεµβάσεις:

✓ Ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιοχής Μυθικού Αχέροντα 
✓ Σχέδια βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης Γαύδου και Θηρασιάς
✓ Αναπτυξιακό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Νίσυρο       
✓ Θεσσαλονίκη 2030     

Μέσω εξειδικευµένων 
οµάδων, η ΜΟ∆ παρέχει 
συµβουλευτική και τεχνική 
στήριξη σε φορείς υλοποίησης 
αναπτυξιακών έργων και 
δράσεων προκειµένου να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
αναπτυξιακά έργα. Οι ίδιες 
οµάδες υποστηρίζουν τις 
ειδικές υπηρεσίες στη σύνταξη 
και υλοποίηση των «Σχεδίων 
δράσης για την υποστήριξη 
δικαιούχων». 

Υποστήριξη
αδύναµων φορέων

του ∆ηµοσίου
Υποστήριξη

δράσεων για
αποκλεισµένες

κοινωνικές
οµάδες

Παρακολούθηση
έργων

επεξεργασίας
λυµάτων οικισµών

Γ΄ προτε-
ραιότητας

Υποστήριξη
στην

αποκατάσταση
ΧΑ∆Α

Μηχανισµός
υλοποίησης

έργων
σε ορεινούς

δήµους

Μηχανισµός
υλοποίησης

έργων σε µικρά
νησιά

Υποστήριξη δικαιούχων

Βράβευση ΜΟ∆ για την εκπόνηση του 
Σχεδίου ∆ράσης Ανάκαµψης του ∆ήµου 
Μαραθώνα µετά την πυρκαγιά στο Μάτι

✓ Σχέδιο µεσοβραχυπρόθεσµων δράσεων 
ανασυγκρότησης ∆ήµου Μαραθώνα

✓ Πρόγραµµα ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων για τη λίµνη Παµβώτιδα.

✓ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα (ΟΧΕ) για 
τη νότια Κέρκυρα



Σε ποια αντικείµενα στηρίζει
η ΜΟ∆ τα έργα των ∆ήµων

Ωρίµανση έργου
Ένταξη έργου
Υλοποίηση έργου
Ανάθεση σύµβασης
Υποβολή Πρότασης
Υλοποίηση έργου

11%

17%

31%

11%
12%

18%

Υποστήριξη ∆ήµων

Ειδικά για τους ∆ήµους της χώρας, η ΜΟ∆ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, µε έµφαση σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, παρέχοντας χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση για τους ∆ήµους συµβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ 
αποστάσεως), εκπαίδευση/ κατάρτιση, εξειδικευµένους οδηγούς, εγχειρίδια και τεχνικά εργαλεία.  
Στόχος είναι να υποστηρίξει τους ∆ήµους που δυσκολεύονται να ωριµάσουν και να δηµοπρατή-
σουν τα έργα υποδοµής τους.
Το 2019 οι Οµάδες της ΜΟ∆ υποστήριξαν περίπου 200 έργα σε 72 δήµους.

http://otasupport.mou.gr

∆είτε στο χάρτη
έργα ∆ήµων που υποστηρίζει η ΜΟ∆

Το 2020 θα συσταθεί και θα στελεχωθεί πλήρως Τεχνική Υπηρεσία για την υποστήριξη 
αδύναµων δικαιούχων, κυρίως ∆ήµων αλλά και άλλων φορέων, στην ανάθεση και 
υλοποίηση των έργων τους.
Επίσης, για δικαιούχους που δεν µπορούν µόνοι τους να καλύψουν τις ανάγκες τους κι 
έχουν δεσµεύσεις για απορρόφηση πόρων και υλοποίηση έργων-δράσεων ΕΣΠΑ και έργων 
άλλων Αναπτυξιακών Προγραµµάτων.

Συγκρότηση Τεχνικής Υπηρεσίας στη ΜΟ∆

Για τα αιτήµατά τους αλλά και για κάθε πληροφορία
οι ∆ήµοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ΜΟ∆.
      213 1310161, 213 1310212, 213 1310185         otasupport@mou.gr



Αποκατάσταση 
Χώρων 
Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων 
(ΧΑ∆Α)

Υποστηρίζει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των 
ΧΑ∆Α, µε στόχο την εξάλειψη του φαινοµένου της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και την αποµείωση 
της σχετικής χρηµατικής ποινής που επιβάλλεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

∆ιαχείριση 
αποβλήτων 

Υποστηρίζει τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων 
διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται σε συστήµατα και υποδοµές ανακύκλωσης σε 

συνέχεια της έκδοσης των Εγχειριδίων «Μεθοδολογία 
ανάπτυξης Πράσινων Σηµείων» και «Μεθοδολογία ανάπτυξης 

δηµοτικού συστήµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων».

∆ιαχείριση 
Λυµάτων

Υποστηρίζει ∆ήµους και ∆ΕΥΑ στην ένταξη σε χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα και στην υλοποίηση έργων κατασκευής/επέκτασης/ 
αναβάθµισης δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, 
τα οποία συµβάλλουν στην προστασία της υγείας των πολιτών και 
στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τους.

Προστασία 
βιοποικιλότητας

Υποστηρίζει τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας καθώς και τους εποπτευόµενους από το ΥΠΕΝ 36 
Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών ως δικαιούχους 

έργων ΕΣΠΑ, στον τοµέα δράσεων προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας.

Αστικές
αναπλάσεις

Υποστηρίζει ∆ήµους στην ένταξη και υλοποίηση έργων 
επανάχρησης δηµοτικών κτιρίων και αναζωογόνησης των 
πόλεων µε περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Υποστήριξη περιβαλλοντικών έργων

Η ΜΟ∆ υποστηρίζει την υλοποίηση έργων και δράσεων που έχουν ως βασικό περιεχόµενο την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η δραστηριότητά της αναπτύσσεται στους ακόλου-
θους τοµείς: 



Επεξεργασία λυµάτων Καβάλας

Προκειµένου η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυµάτων των οικισµών Γ’ 
προτεραιότητας, υιοθετήθηκε µε πρωτοβουλία των αρµόδιων Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ένα ενιαίο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδοµών Λυµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
εκπονήθηκαν 13 Περιφερειακά Σχέδια και διασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση (από το ΕΣΠΑ και το 
πρόγραµµα Φιλόδηµος Ι) για όλα τα έργα που έχουν ωριµότητα κατασκευής ως το 2023. 

Η ΜΟ∆ αποτελεί τον κύριο πυλώνα της Τεχνικής Γραµµατείας Λυµάτων, του επιχειρησιακού 
µηχανισµού που έχει συσταθεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, παρεµβαίνει για να τα 
ξεµπλοκάρει και καταθέτει προτάσεις για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία τους όταν αυτά 
ολοκληρωθούν. 

∆εδοµένου ότι ο «αναγκαίος όρος» (enabling condition) για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προβλέπει 
να τεθεί σε εφαρµογή ένα «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Λύµατα», το οποίο να αναφέρεται 
στο σύνολο των υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά 
λύµατα, πρόκειται να δροµολογηθεί η αναθεώρηση των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Σχεδίων ώστε να περιλάβουν το σύνολο των οικισµών προτεραιότητας (Α’, Β’ και Γ’).

∆ιαχείριση λυµάτων οικισµών Γ’ προτεραιότητας

Οι 399 οικισµοί της επικράτειας µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων πρέπει να 
εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων σύµφωνα µε την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
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φάκελοι

33.000.000€
Πιστοποιηθείσα

επένδυση

12.600€
Επιβληθείσες

κυρώσεις

+12.000.000€
Αποδέσµευση

επιχορήγησης και
εγγυητικών επιστολών

14,74KWh/ετησίως

Συνολική
∆υναµικότητα

2019

Υποστήριξη αναπτυξιακών νόµων

Η ΜΟ∆ από το 2016 µε σχετική νοµική ρύθµιση εξουσιοδοτήθηκε να διενεργεί µέρος των διοικητι-
κών ελέγχων και της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς 
νόµους. 

Από το 2018 µέχρι το γ’ τρίµηνο του 2019 ανέλαβε συνολικά περισσότερους από 170 φακέλους, 
επεξεργάστηκε τους 162 εξ αυτών και ολοκλήρωσε οριστικά τα 83 επενδυτικά σχέδια που είχαν 
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 και εκκρεµούσαν στην τελική τους φάση για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Με την υποστήριξη της ΜΟ∆ αποδεσµεύτηκαν ενισχύσεις άνω των 12,66 εκατ. 
ευρώ και εγγυητικές επιστολές αξίας 1,26 εκατ. ευρώ.

Για την επίτευξη και επίσπευση του έργου της η ΜΟ∆, αφού τυποποίησε και αυτοµατοποίησε όπου 
ήταν δυνατόν την ολοκλήρωση, υιοθέτησε κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας, διαφάνειας και 
ποιοτικού ελέγχου, ενώ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές για την αναζήτηση 
απαραίτητων δικαιολογητικών και την επίλυση προβληµάτων, µειώνοντας τη διοικητική επιβάρυν-
ση για τους επενδυτές. 

Η θετική απόκριση των επενδυτών αποτυπώνεται ήδη σε on going έρευνα ικανοποίησης που 
σχεδιάστηκε και εφαρµόζεται από τη ΜΟ∆ από τον Ιούλιο 2019 µε στόχο τη διαρκή βελτίωση της 
υποστήριξης.



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει ενεργά τους δήµους, τις περιφέρειες και το 
κεντρικό κράτος στην υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής 
πολιτικής που χρηµατοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το ΕΚΤ. Στο 
πλαίσιο αυτό, την τελευταία περίοδο τα στελέχη της ΜΟ∆ συνέβα-
λαν ουσιαστικά στην εκπόνηση του εθνικού σχεδιασµού για τους 
Ροµά, της εξειδίκευσης των σχεδίων κοινωνικής ενσωµάτωσης 
των Ροµά σε 8 διοικητικές Περιφέρειες, καθώς επίσης και στον 
σχεδιασµό του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. 
Επιπλέον υποστηρίζουν δήµους σε όλη τη χώρα για την εκπόνηση 
δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και για την υλοποίηση των 
σχετικών έργων.

Παράλληλα υποστηρίζει δηµόσιους φορείς, όπως τον ΟΑΕ∆, το ΤΕΕ, το ΑΣΕΠ, την Επιτελική ∆οµή 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, την ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υλοποίηση δράσεων 
ΕΚΤ (προώθηση της απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας).

Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά στην Ιστιαία Αιδηψού

Έργα Υποδοµής Ροµά στα Τρίκαλα Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική 
ένταξη των Ροµά στον ∆ήµο Χαλανδρίου

Υποστήριξη δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου



Εµβληµατικά έργα
ύδρευσης

Αγροτική
Οδοποιία

Αντιπληµµυρική
προστασία

Έργα αποχέτευσης

Έργα ύδρευσης

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α

Ανέγερση και επανάχρηση
δηµοτικών κτιρίων

Φιλόδηµος

Το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆.

Η ΜΟ∆ συµµετείχε στον σχεδιασµό της υλοποίησης του προγράµµατος, αναλαµβάνοντας τη 
σύνταξη των προσκλήσεων, των Τεχνικών ∆ελτίων Έργου, των Κριτηρίων Αξιολόγησης, του 
Φύλλου Εκπλήρωσης Κριτηρίων και του σχεδίου της Απόφασης Ένταξης καθώς και την αξιολό-
γηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου των έργων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

332 ∆ΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   Κατηγορίες Έργων Προγράµµατος «Φιλόδηµος Ι»
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Αναπτυξιακά προγράµµατα ειδικού σκοπού 

Τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα Ειδικού Σκοπού Βορείου κα Νοτίου Αιγαίου (προϋπολογισµού 50 
εκ. ευρώ & 65 εκ. ευρώ αντίστοιχα) δηµιουργήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆. 

Στόχος τους είναι να στηρίξουν τα νησιά του Αιγαίου λόγω των προκλήσεων νησιωτικότητας που 
αντιµετωπίζουν και των έκτακτων αναγκών που δηµιούργησαν οι αυξηµένες προσφυγικές ροές.

Μέσω των Προγραµµάτων αυτών υλοποιούνται έργα που αφορούν παρεµβάσεις σε όλους τους 
τοµείς όπως ύδρευση, αποχέτευση, λιµάνια, οδοποιία, πολιτισµός και τουρισµός, υγεία και 
εκπαίδευση αλλά και παρεµβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας.

Η ΜΟ∆ συµµετέχει στις Τεχνικές Γραµµατείες που συγκροτήθηκαν για τη διαχείριση και υλοποίη-
ση των προγραµµάτων αυτών και µεριµνά για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων.

http://anaptyxiaka-aigaio.mou.gr

Ποσό χρηµατοδότησης (€) ανά Παρέµβαση και Περιφέρεια
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Οδικές
Προσβάσεις

Λιµενικές
Υποδοµές

Υγεία Παιδεία &
Αθλητισµός

Υδάτινα
Αποθέµατα

Περιβάλλον Τουριστικοί -
Πολιτιστικοί Χώροι

& Μνηµεία

Επιχειρηµατικότητα ∆ικτύωση
Παραγωγικών

Φορέων

Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο

∆είτε στον Χάρτη
Έργα Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων Ειδικού
Σκοπού για το
Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


