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Εισαγωγή 

Η δράση της ΜΟΔ έχει στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δομών του ΕΣΠΑ και την 

αποτελεσματική υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Ο προϋπολογισμός της ΜΟΔ συγχρηματοδοτείται κατά 92% από πόρους των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ Τεχνική 

Βοήθεια και οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιλαμβάνουν: 

• Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας 

• Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και παροχή 

επιδομάτων στους αποσπασμένους από τον δημόσιο τομέα 

• Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του ΕΣΠΑ 

• Ενέργειες τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

• Υποστήριξη με ενέργειες τεχνικής βοήθειας σε δικαιούχους φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρειες 

κ.λπ.) 

• Προμήθεια και αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας. 

Α. Ενιαία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 

Α1. Στελέχωση και δράσεις διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η ΜΟΔ από την έναρξη λειτουργίας της το 1997 και μέχρι  σήμερα έχει την ευθύνη 

στελέχωσης των δομών διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση 

των θέσεων εργασίας και των αναγκών στελέχωσης των δομών στο σύνολό τους. Με τον 

Ν.4314/2014 θεσπίστηκε η ενιαία διοίκηση του προσωπικού του συστήματος ΕΣΠΑ, με 

στόχο την ομογενοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος των Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΥ) και 

η εταιρεία ανέλαβε κομβικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό των νέων διαδικασιών όσο και στην 

εφαρμογή τους.  

Επιπλέον, η ΜΟΔ συμβάλλει καθοριστικά στις διαδικασίες επιλογής στελεχών για τη 

σύσταση νέων οργανωτικών μονάδων της ΚΥ, στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των 

ΕΥ και της ΚΥ και στις διαδικασίες για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις ΕΥ και 

την ΚΥ από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, υποστηρίζει 

επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά τη στελέχωση των Κοινών Γραμματειών στα 

προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία. Ειδικότερα, το 2020: 

• Εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα η εξ αποστάσεως εργασία και διερευνάται η 

δυνατότητα εφαρμογής της και μετά την πανδημία. 

• Παρασχέθηκε η δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για Covid-19, δωρεάν ψυχολογικής 

υποστήριξης για όλο το προσωπικό καθώς και αναλωσίμων υλικών προστασίας σε όλες 

τις Ειδικές Υπηρεσίες. 

• Ολοκληρώθηκε η απόσπαση 80 στελεχών του δημόσιου τομέα σε δομές ΕΣΠΑ. 

• Επικαιροποιήθηκε η οργανογραμματική αποτύπωση των Ειδικών Υπηρεσιών βάσει των 

στοιχείων στελέχωσης από τη χαρτογράφηση προσωπικού του Νοεμβρίου 2019. 

• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κάλυψης 2 θέσεων στην ΚΓ Balkan Med και ξεκίνησε η 

επιλογή για μια θέση εργασίας αντίστοιχα στις ΚΓ Ελλάδα-Ιταλία και Ελλάδα-Αλβανία. 
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• Στο πλαίσιο των συστημάτων διοίκησης της απόδοσης υλοποιήθηκε η αξιολόγηση του  

προσωπικού για το 2019, που ωστόσο λόγω της πανδημίας δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον, έγινε έρευνα αποτίμησης του συστήματος αξιολόγησης και υπεβλήθησαν 

προτάσεις βελτίωσής του. 

• Έγινε σειρά ενεργειών για την προετοιμασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την κάλυψη 300 θέσεων στην ΚΥ και τις ΕΥ του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ & ΕΠΑλ, μεταξύ των 

οποίων, το πρώτο μέρος μελέτης για τη δυνατότητα διεξαγωγής του γραπτού 

διαγωνισμού εξ αποστάσεως.  

Α2. Εκπαιδεύσεις 

Το θεσμικό πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθιστά τη ΜΟΔ αρμόδιο 

φορέα εκπαίδευσης για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και την ορίζει ως έναν από τους 

φορείς που εμπλέκονται στην υποστήριξη Δικαιούχων σε οριζόντια μέτρα. Ωστόσο, το 2020 

λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του Covid-19, σχεδόν το 

σύνολο των εκπαιδεύσεων της ΜΟΔ μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, με έμφαση στη σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση (εικονική τάξη).  

Στο πλαίσιο της παραδοσιακής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν 5 σεμινάρια στα οποία 

εκπαιδεύτηκαν 103 στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών ΕΠ, Δικαιούχων και Κ.Υ ΜΟΔ σε θέματα 

τεχνικών γνώσεων και διαχείρισης ΕΣΠΑ. 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών του συστήματος 

τηλεκπαίδευσης για την παροχή υψηλής ποιότητας σύγχρονης & ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στα στελέχη των Ε.Υ. και των Δικαιούχων ΕΣΠΑ, κυρίως των ΟΤΑ. 

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 439 στελέχη παρακολούθησαν δράσεις 

ασύγχρονης εκπαίδευσης στους θέματα γνώσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ και διοικητικών 

δεξιοτήτων εκ των οποίων 171 αφορούν σε μαθήματα διοικητικών δεξιοτήτων μέσω του 

LinkedIn.  

Όσον αφορά την εξειδικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευσή τους πραγματοποιήθηκαν 

επιπροσθέτως 17 εικονικές τάξεις σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με 570 

συμμετέχοντες από τις Ειδικές Υπηρεσίες και τους Δικαιούχους / ΟΤΑ.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των στελεχών και της 

υποστήριξης των διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και με υψηλό αίσθημα 

ευθύνης και επίδειξη ευαισθησίας και σοβαρότητας στην πανδημία του covid-19, 

υλοποιήθηκαν 11 webinars με 762 συμμετέχοντες με θεματολογία που στόχευε στην 

ενδυνάμωση της προσωπικής ανθεκτικότητας και της εργασιακής συνοχής.  

Τέλος, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης εκπαίδευσης συμμετείχαν 37 στελέχη της ΚΥ και 

των ΟΥ σε 17 εκπαιδεύσεις σεμινάρια/ συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Β. Εργαλεία, συστήματα και μεθοδολογίες 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού στην έκδοση οδηγιών και οδηγών για θέματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, για θέματα απλοποίησης του 

συστήματος και των διαδικασιών εφαρμογής του ΕΣΠΑ, καθώς και σε εξειδικευμένες 
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μελέτες και εκθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δραστηριοποιείται και παράγει βοηθήματα 

οριζόντιας υποστήριξης και επιπλέον υποστηρίζει φορείς αυτοδιοίκησης σε αναπτυξιακό 

σχεδιασμό και προγραμματισμό, επιχειρησιακό σχεδιασμό και οργάνωση.  

Το 2020 εξάλλου η ΜΟΔ συμμετείχε σε Ομάδες Στόχων Πολιτικής του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την υποβολή του ΕΣΠΑ της ΠΠ 2021-2027 και συγκεκριμένα 

στις Ομάδες 2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 

Ευρώπη», 4 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων» και 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης». 

Ειδικά το 2020 ολοκληρώθηκαν: 

• Μελέτη για τη συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 

του Δήμου Παύλου Μελά  

• Οδηγός Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών και Έργων 

• Εισηγητική μελέτη για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας (ΑΜΚΕ) «ΜΑΤΙ ΞΑΝΑζώ» 

• Οδηγός επιβίωσης για την εξ αποστάσεως εργασία 

• Διερευνητική μελέτη για την ενθάρρυνση χρήσης τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης από τους 

ΟΤΑ 

• Α’ Μέρος Οδηγού υλοποίησης έργων Τεχνικής Βοήθειας των ΠΕΠ από τις Ομάδες 

Υποστήριξης της ΜΟΔ.   

Γ. Δικτυώσεις – Μεταφορά τεχνογνωσίας – Πληροφόρηση & Επικοινωνία 

Η ΜΟΔ επιδιώκει τη συγκέντρωση, επεξεργασία και συστηματική διάχυση της 

αποκτηθείσας εμπειρίας με δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Συμμετέχει 

σε ευρωπαϊκά δίκτυα για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (IQ-Net, INFORM) και 

αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με άλλα κράτη–μέλη. Όλες οι σχετικές συναντήσεις το 

2020 έγιναν διαδικτυακά.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ συμμετέχει και στο Δίκτυο Συντονισμού για τη Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης και στο Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στην Ομάδα Έργου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

για τον συντονισμό και παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης 

Δικαιούχων και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού & Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο Υπ. Εσωτερικών. 

Επίσης, η ΜΟΔ αναλαμβάνει δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας που υλοποιούνται είτε με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Το 2020 λόγω της πανδημίας και της συνεπακόλουθης απαγόρευσης συνεδρίων 

οργανώθηκαν μόνο οι τεχνικές συναντήσεις για την πρόοδο υλοποίησης των 

περιφερειακών σχεδίων υγρών αποβλήτων.  

Για την προβολή των δράσεων της αλλά κυρίως για την πληροφόρηση των φορέων και των 

πολιτών, η ΜΟΔ προχώρησε σε διάφορες ενέργειες πληροφόρησης & επικοινωνίας μεταξύ 

των οποίων και η αναβάθμιση του διαδικτυακού της χώρου. Δημιούργησε, επίσης, σειρά 

από ενημερωτικά βίντεο για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της:  
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 3 ενημερωτικά βίντεο (how to  tutorial) για τη διευκόλυνση των επενδυτών στην χρήση 

της πλατφόρμας του ΠΣΚΕ στο www.ependyseis.gr. Τα βίντεο αναρτήθηκαν σε ειδικό 

κανάλι στο youtube, στο site της ΜΟΔ, στο ependyseis.gr, στο espa.gr, καθώς και σε 

ιστοσελίδες και social media Ε.Π. και ενδιάμεσων φορέων και μέχρι στιγμής έχουν 

συγκεντρώσει πάνω από 12.000 views.  

 1 βίντεο σχετικά με τις παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες από τη ΜΟΔ σε δήμους  

 1 βίντεο για τη λειτουργία της νεοσύστατης τεχνικής υπηρεσίας 

 1 βίντεο σχετικά με το αναβαθμισμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ. 

Επισημαίνεται ότι η ΜΟΔ ως ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια" 

2014-2020 και άλλων προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου, οφείλει σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 1303/2013 να προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με 

τη συνδρομή που της παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το ημερολόγιο ΜΟΔ 2021 που 

περιλαμβάνει ειδικό 20-σέλιδο πληροφοριακό ένθετο για τις τρέχουσες δραστηριότητες και 

το έργο της εταιρείας και το απέστειλε σε 2.800 παραλήπτες (στελέχη KY & ΕΥ, πολιτική 

ηγεσία, δήμους, ΕΕ). 

Δ. Πληροφοριακά Συστήματα 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει προς τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ 

καλύπτει το σύνολο των αναγκών τους σε θέματα υποδομών πληροφορικής και δικτύων. 

Παρέχει εξοπλισμό, λογισμικά, τεχνογνωσία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το μεγαλύτερο 

μέρος των υπηρεσιών, ενώ λειτουργεί και ως πάροχος πρόσβασης στο Διαδίκτυο για 

ορισμένες από αυτές.  

Στο Πληροφοριακό Κέντρο (data centre) της ΜΟΔ λειτουργούν οι εξυπηρετητές (servers) για  

τις βασικές υποδομές όχι μόνο της ΜΟΔ, αλλά και των ΕΥ του ΕΣΠΑ. Εκτός αυτών, 

φιλοξενείται επιπλέον πλήθος σημαντικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων 

(ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, Διαδικτυακή πύλη ΕΣΠΑ, 

Δίαυλος, Σώρευση, ΠΣΥΠΟΔΕ, ΓΕΜΗ, Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαβούλευσης μεταξύ 

υπηρεσιών, κ.α.), καθώς και πλήθος ιστοτόπων και άλλων εφαρμογών των ΕΥ του ΕΣΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 για το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ: 

 Ολοκληρώθηκε ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για «Προμήθεια Εξοπλισμού 

Πληροφορικής», Π/Υ 2.326.000€ με υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο  

 Προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για «Προμήθεια φωτοτυπικών-MFP 

μηχανημάτων», Π/Υ 396.500 €  

 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού» και 

προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για «Ανανέωση και επέκταση αδειών 

χρήσης λογισμικού», Π/Υ 3.400.000 € 

 Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Επέκταση Κεντρικού Αποθηκευτικού 

Χώρου του Πληροφοριακού Κέντρου της ΜΟΔ», Π/Υ 250.000 € ώστε να καλυφθούν οι 

αυξημένες ανάγκες των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στο 

πληροφοριακό κέντρο της ΜΟΔ 
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 Ολοκληρώθηκε τεύχος διακήρυξης για την επαναπροκήρυξη του έργου «Αναβάθμιση 

πλατφόρμας διαδικτυακών εφαρμογών SharePoint σε νεότερη έκδοση». 

Το 2020 επιπλέον υλοποιήθηκαν έκτακτες δράσεις προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη 

των αναγκών τις οποίες δημιούργησε η εφαρμογή μέτρων προστασίας από την Covid-19, 

καθώς και δράσεις προμήθειας εξειδικευμένου λογισμικού και εξοπλισμού για την 

ασφάλεια των εταιρικών υποδομών.  

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ), η εταιρεία 

επαναπροκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη Νέων Υποσυστημάτων στο 

e-ΠΔΕ», Π/Υ 198.400 €. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σύμβασης και το 

έργο υλοποιείται κανονικά.  

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), προκηρύχθηκε 

συνοπτικός διαγωνισμός για «Άμεση υλοποίηση εφαρμογής υποδοχής προτάσεων ΕΠΑ». 

Εξάλλου, η ΜΟΔ φιλοξενεί, υποστηρίζει, συντηρεί, αναπτύσσει πλήθος ιστοσελίδων και 

διαδικτυακών τόπων. Σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού και παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης στους φορείς και στους χρήστες στους οποίους απευθύνονται 

αυτές οι εφαρμογές. Ειδικότερα το 2020 υποστήριξε υφιστάμενους ηλεκτρονικούς χώρους 

εργασίας στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, δημιούργησε νέες εφαρμογές (π.χ. 

τηλεφωνικό κατάλογο), τροποποίησε υφιστάμενες ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια, 

καλύτερη λειτουργία και ενημέρωση των χρηστών (π.χ. προσκλήσεις - προκηρύξεις του 

ΕΣΠΑ), προσάρμοσε την κεντρική πύλη του ΕΣΠΑ ώστε να είναι φιλική προς ΑμεΑ, κ.λπ. 

Ειδικότερα ως προς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το 2020 

ξεκίνησε η υλοποίηση 48 νέων προγραμμάτων ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση και 

διαχείριση των 161 επιπλέον προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο. Το ύψος του προϋπολογισμού των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται μέσω του ΠΣΚΕ έχει ξεπεράσει τα 8,9 δισ. ευρώ. Κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο έχουν υποβληθεί 546.000 αιτήσεις χρηματοδότησης. Ο αριθμός 

των οριστικοποιημένων σταδίων διαχείρισης (υποβολή πρότασης, αξιολόγηση πρότασης, 

έλεγχος κ.λπ.) εντός της περιόδου έφτασε τις 1.884.000 ευρώ. 

Το 2020 το ΠΣΚΕ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή μέτρων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 με μεγάλα προγράμματα που 

απευθύνονται στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων της χώρας (εγγυοδοτικά 

προγράμματα δανείων κίνησης μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση τόκων 

υφιστάμενων δανείων, προγράμματα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίων κίνησης 

μέσω περιφερειών κ.λπ.), υποστηρίζοντας τη διαχείριση δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων 

στήριξης. Κατά το τελευταίο 9μηνο οι υποβολές αυξήθηκαν κατά 108% σε σύγκριση με το 

άθροισμα των 14 προηγούμενων ετών (από 70 αιτήματα ενίσχυσης ανά ημέρα κατά μέσο 

όρο 14ετίας φτάσαμε στα 1.446 ανά ημέρα κατά το τελευταίο 9μηνο όπου υλοποιήθηκαν 

τα προγράμματα COVID). 

Ε. Λειτουργικές ανάγκες και υλικοτεχνική υποδομή 

Στο πλαίσιο της γενικής μέριμνας για την παροχή βέλτιστων συνθηκών στέγασης των  

υπηρεσιών ΕΣΠΑ σε χώρους γραφείων με επάρκεια και πληρότητα κτιριακής υλικοτεχνικής 
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υποδομής και εξοπλισμού η επιχειρησιακή δράση της ΜΟΔ το 2020 επικεντρώθηκε στη 

διαχείριση 62 αιτημάτων από 26 Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που αφορούσαν κυρίως βελτίωση - 

αποκατάσταση λειτουργικότητας της κτηριακής υποδομής, κάλυψη συμπληρωματικών και 

νέων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, έπιπλα γραφείου και λοιπό εξοπλισμό, ασφάλιση  

πυρός και λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης της μετάδοσης COVID19 στους χώρους 

εργασίας των δομών του ΕΣΠΑ και της ΚΥ ΜΟΔ (με σειρά μέτρων απολύμανσης και 

καθαρισμού των ακινήτων και του εξοπλισμού. Ενδεικτικά οι δράσεις αφορούσαν:  

• μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρων γραφείων για συμπληρωματική στέγαση 

της ΚΥ, συγκεκριμένα για τη στέγαση της νεοσυσταθείσας Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

• διαμόρφωση γραφειακών χώρων για τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων 

του ΥπΑνΕπ, για τη νεοσυσταθείσα ΕΥΔΕ ΒΕΚ, καθώς και κτιριακές εργασίες 

αποκατάστασης (στεγανώσεις, αντικαταστάσεις φθαρμένων υλικών, χρωματισμοί κ.α.) 

και τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης στο κτίριο της Πλατείας Κάνιγγος μετά από 

προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

• διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις χώρων μικρής έκτασης στα γραφεία Ειδικών 

Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Αρχή Πιστοποίησης, ΕΥΣΕ, ΕΥΣΣΑ, ΕΥΘΥ, ΕΥ 

ΟΠΣ), στις ΕΥΔ των ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

• μεταστέγαση του αρχείου της ΕΔΕΛ. 

ΣΤ. Διοικητικές λειτουργίες - Μισθοδοσία, ειδικά επιδόματα 

Η ΜΟΔ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 

ISO 9001:2015. To 2020 κατά τον εσωτερικό έλεγχο επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των σχετικών διαδικασιών, έγινε η ετήσια ανασκόπηση του συστήματος και 

ακολούθησε επιτυχώς η επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος από εξωτερικό φορέα 

πιστοποίησης.  

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΣΟΔ) η ΜΟΔ 

παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση των πράξεων που υλοποιεί, τη διαχείριση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού, την εκτέλεση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση ενεργειών των 

Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και νομιμότητα του συνόλου 

των ενεργειών της εταιρείας και την αποτελεσματική διαχείριση των 

συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Η εταιρεία διαχρονικά έχει ανταποκριθεί πλήρως και 

επιτυχώς σε όλους τους ελέγχους από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

Η ΜΟΔ διαχειρίζεται το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που είναι αποσπασμένο στις 

Ειδικές Υπηρεσίες, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, 

διαχειρίζεται όλα τα διοικητικά θέματα του προσωπικού της εταιρείας (προσλήψεις - 

αποχωρήσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, υπηρεσιακές μεταβολές, παρουσιολόγια, τήρηση 

του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, Εργάνη, έλεγχο γνησιότητας τίτλων 

σπουδών κ.λπ.) Επιπλέον, ανέλαβε από το 2017 την ευθύνη καταβολής στους δημοσίους 

υπαλλήλους του ΕΣΠΑ του ειδικού επιδόματος που θεσπίστηκε με τον Ν. 4469/2017 και 

ξεκίνησε παράλληλα την καταβολή υπερωριών στους δημοσίους υπαλλήλους του ΕΣΠΑ 

καθώς και στο προσωπικό της. Ειδικότερα το 2020: 
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• Έγιναν σημαντικές διορθώσεις στα επιδόματα των 700 περίπου δημοσίων υπαλλήλων 

που είναι αποσπασμένοι στις ΕΥ του ΕΣΠΑ 

• Μετά από διατύπωση στοχοθεσίας από πλευράς ΜΟΔ και τη σύμφωνη γνώμη του 

Υφυπουργού Οικονομικών, υπεγράφη η ΣΣΕ (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) του 2020 

• Ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της η εφαρμογή της ΣΣΕ για το έτος 2019.  

Ζ. Υποστήριξη δήμων και άλλων δικαιούχων 

1. Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ανταποκρινόμενη σε διαπιστωμένη ανάγκη πολλών ετών, το 2020 συστάθηκε η Διεύθυνση 

Τεχνική Υπηρεσίας που απευθύνεται σε αδύναμους δικαιούχους, κυρίως ΟΤΑ α΄ βαθμού οι 

οποίοι δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία ή αυτή είναι υποστελεχωμένη. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως: 

• Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών μελετών 

• Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων.  

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν κυρίως χρόνος 

αρχικής οργάνωσης και έναρξης λειτουργίας. Ειδικότερα ολοκληρώθηκαν: α) αρχική 

στελέχωση με 12 στελέχη, β) εκπαίδευση, γ) διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός & 

μετεγκατάσταση, δ) έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Δημιουργία καταλόγου 

μελετητών και αναδόχων έργων και ε) επιβεβαίωση επάρκειας Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2. Υποστήριξη ΟΤΑ και άλλων δικαιούχων 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής 

ικανότητάς των φορέων στον σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση έργων, η ΜΟΔ κατά το 

2020 επικεντρώθηκε στην υποστήριξη δικαιούχων κυρίως 

 για την έγκαιρη προετοιμασία τους στην ωρίμανση και υποβολή προτάσεων σε ΕΠ και 

τεχνική υποστήριξη, κυρίως μικρών  και αδύναμων δήμων, στην υλοποίηση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών δημοπράτησης και ανάθεσης μελετών και έργων σύμφωνα 

με τον νέο Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, την επίβλεψη και παραλαβή 

αυτών 

 για την έγκαιρη υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και αποφυγή 

εφαρμογής του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων Ν+3 και των συνεπαγόμενων 

δημοσιονομικών επιπτώσεων. 

Το 2020 η ΜΟΔ διαχειρίστηκε περισσότερα από 80 αιτήματα για παροχή τεχνικής 

υποστήριξης από Υπουργεία, ΕΑΣ, ΕΠ, Επιτελικές Δομές, ΟΤΑ κ.α. Οι Ομάδες της ΜΟΔ το 

2020 υποστήριξαν 279 έργα σε 99 Δήμους σε: 

 Δράσεις ωρίμανσης, ένταξης, υλοποίησης 

 Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη, υπηρεσία που παρασχέθηκε για πρώτη φορά το 

2020.  

3. Σύσταση νέων Ομάδων Υποστήριξης 

Μετά από αιτήματα των αντίστοιχων φορέων, η ΜΟΔ συνέστησε δύο επιπλέον Ομάδες: 
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• Μετά από αίτημα του ΥΠΕΝ, Ομάδα Υποστήριξης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης (ΣΔΑΜ) που αφορά το πρόγραμμα για τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. 

• Μετά από αίτημα του Πράσινου Ταμείου, Ομάδα Υποστήριξης για την ενίσχυση των 

δράσεων του φορέα. 

4. Υποστήριξη ειδικών δράσεων Περιβάλλοντος 

Η ΜΟΔ αποτελεί τον κύριο πυλώνα της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, του επιχειρησιακού 

μηχανισμού που έχει συσταθεί για να καταθέτει προτάσεις στρατηγικής και να 

παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων του τομέα. Εντός του 2020 εκπονήθηκαν τα 

Επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων για όλη τη χώρα. 

Επίσης, η ΜΟΔ υποστηρίζει το ΥΠΕΝ στην εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 

για το Πόσιμο Νερό. Το ΕΕΣ θα έχει περιφερειακό χαρακτήρα και θα ολοκληρωθεί στις 

αρχές του 2021. 

Η ΜΟΔ επιπλέον παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, τη 

δημοπράτηση και την υλοποίηση έργων περιβάλλοντος και έργα διαχείρισης αποβλήτων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, κυρίως Δήμους, ΔΕΥΑ, Φορείς 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

(ΦΔΠΠ), Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας (ΔΦΠΒ) του 

ΥΠΕΝ.   

5. Υποστήριξη ΕΠ Περιφερειών και του ΠΑΑ 

Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας των αντίστοιχων ΕΠ, η ΜΟΔ ανέλαβε ένα πλέγμα δράσεων για 

την επιτάχυνση της υλοποίησης σε δύο Περιφερειών, της Δ. Μακεδονίας και των Ιονίων 

Νήσων αλλά και για την προετοιμασία μελετών εν όψει της νέας προγραμματικής 

περιόδου. Επίσης, μέσω Τεχνικής Βοήθειας, ανέλαβε την υποστήριξη των Γενικών 

Διευθύνσεων Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων 

Δασών των 7 αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την επιτάχυνση υλοποίησης 

έργων αρμοδιότητάς τους που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης. 

6. Υποστήριξη έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει ενεργά τους δήμους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος στην 

υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από 

το ΕΚΤ (προώθηση της απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας). 

7. Υποστήριξη Αναπτυξιακών Νόμων  

Η ΜΟΔ από το 2016 με σχετική νομική ρύθμιση εξουσιοδοτήθηκε να υποστηρίξει το 

σύστημα ολοκλήρωσης και ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε 

καθεστώς κινήτρων. Ειδική Ομάδα της ΜΟΔ ανέλαβε τους διοικητικούς ελέγχους για την 

πιστοποίηση περισσότερων από 250 επενδυτικών έργων στον τομέα της παραγωγής 

ενέργειας, επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε συνολικά 177 επενδυτικά έργα ΜΜΕ 

προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, και κρατικής ενίσχυσης 28 εκατ., συνολικής 

δυναμικότητας 15 εκατομμυρίων KWATTh/έτος. 
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8. Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου & Νοτίου Αιγαίου 

Η ΜΟΔ από το 2017 ανέλαβε σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση για το ΠΔΕ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την υποστήριξη των ειδικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η ΜΟΔ μετέχει στην Τεχνική Γραμματεία που 

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων για έργα σε τομείς 

όπως ύδρευση, αποχέτευση, λιμάνια, οδοποιία, πολιτισμός και τουρισμός, υγεία και 

εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Παρακολουθεί την υλοποίηση και ολοκλήρωση πλέον 101 ενταγμένων έργων και σχεδιάζει 

σχετικά πρότυπα και αναφορές.  

Οικονομικός απολογισμός 2020 

Την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η ΜΟΔ είναι δικαιούχος σε συνολικά 10 πράξεις 

του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα υλοποιούνται 6 πράξεις στο ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014- 2020», 1 

πράξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 1 πράξη στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, 1 

πράξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης - Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (ΤΑΜΕΤΑΑΠ) και 1 πράξη στο Χρηματοδοτικό μηχανισμό 

ΕΟΧ.  με στόχο την ενίσχυση της συνολικής λειτουργίας των επιτελικών φορέων και 

υποστηρικτικών δομών των Ε.Π.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο υποστήριξης της διαχείρισης και εφαρμογής των προγραμμάτων 

έχουν ενταχθεί 3 πράξεις στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 2 πράξεις στο ΕΠ 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 1 πράξη στο ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Εξάλλου, η ΜΟΔ υλοποιεί 6 δράσεις στο πλαίσιο του ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα 

Πληρωμών για πράξεις του άξονα «Τεχνική Βοήθεια» των Προγραμμάτων Συνεργασίας του 

Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.  

Ο οικονομικός απολογισμός της ΜΟΔ για το έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 48.555.197€ 

εκ των οποίων το ποσό των 3.484.535€ καλύφθηκε από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, ποσό 

των 2.433.269€ καλύφθηκε από την εθνική Τεχνική Βοήθεια-Υποπρόγραμμα Β και το ποσό 

των 42.637.393€ καλύφθηκε από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. 

Στις επόμενες ενότητες του τόμου παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του 

2020, συγκεντρωτικά καθώς και ανά τομέα και δράση.   




