


Το 2021 αναδεικνύεται σε ορόσηµο στην 40ετή 
διαδροµή της Ελλάδας ως µέλους της ευρωπαϊκής 
οικογένειας (αρχικά της ΕΟΚ και ακολούθως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς, για πρώτη φορά στα χρονικά, 
υποβάλλει και της εγκρίνεται πρώτη απ’ όλες τις χώρες το 
πρόγραµµα για το νέο Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. 

Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά, 
εξασφαλίζει και επιπλέον χρηµατοδότηση µέσω του 
Ταµείου Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας, το νέο γιγαντιαίο 
χρηµατοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη της 
µετάβασης των 27 κρατών – µελών στη µετά COVID εποχή 
και την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Ως εκ τούτου, στην ανατολή του 2022, η Ελλάδα έχει µπροστά της µια ιστορική ευκαιρία 
που ταυτόχρονα αποτελεί και µείζονα εθνική πρόκληση: 

• να επιταχύνει το ρυθµό απορρόφησης των εναποµεινάντων πόρων του ΕΣΠΑ
2014-20,

• να ξεκινήσει την εµπροσθοβαρή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 και
• να υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Να αξιοποιήσει δηλαδή την πρωτοφανούς ισχύος δύναµη πυρός που διαµορφώνουν 

συναθροιζόµενοι οι πόροι απ’ όλες τις χρηµατοδοτικές πηγές κατά τον πλέον βέλτιστο 
τρόπο, στο πλαίσιο φυσικά των ευρωπαϊκών κανονισµών, µε βαθύ αναπτυξιακό 
αποτύπωµα.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια µε αιχµή τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ η ΜΟ∆ αποτελεί έναν από 
τους πλέον κρίσιµους, αν όχι τον κρισιµότερο, κρίκους. Γι’ αυτό ως πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δώσαµε από την αρχή της θητείας µας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη ΜΟ∆, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση εκκρεµών ζητηµάτων, αυξάνοντας – 
και νοµοθετικά – τις αρµοδιότητές της και γενικότερα περιβάλλοντας την διοίκηση και τα 
στελέχη της µε την εµπιστοσύνη µας.

Τα αποτελέσµατα δικαιώνουν τις προσπάθειες όλων και αποτελούν εχέγγυο για 
ανάλογη επιτυχία το 2022 και τα επόµενα χρόνια.

Εύχοµαι σε όλες και όλους καλή και παραγωγική χρονιά, µε υγεία και δύναµη!

Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων



Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ιδιαίτερα κρίσιµα για 
την Ελλάδα και κυρίως την Ελληνική Οικονοµία. Αρχικά 
η οικονοµική κρίση η οποία έκανε την εµφάνιση της µε 
έναν ιδιαίτερο τρόπο στη χώρα µας δηµιουργώντας έτσι 
αµέτρητα προβλήµατα. Η δυσµενής κατάσταση 
συνεχίστηκε µε τα µέτρα λιτότητας που εφαρµόστηκαν. 
Μετά από αρκετά χρόνια αβεβαιότητας και γενικότερης 
οικονοµικής αστάθειας και ενώ η κατάσταση φαινόταν 
πως οδεύει προς την εξοµάλυνση και την καλυτέρευσή 
της, είχαµε την απρόσµενη «επίσκεψη» της πανδηµίας 
του κορωνοϊού.

Ένας «ανεπιθύµητος επισκέπτης», ο οποίος µε την 
επέλασή του δεν έθεσε µόνο τις ανθρώπινες ζωές σε 

κίνδυνο και τη γενικότερη δηµόσια υγεία, αλλά και τις οικονοµικές ζωές των ανθρώπων 
και την οικονοµική σταθερότητα των κρατών. Βγαίνοντας όµως σταδιακά από τον 
σκόπελο του κορονοϊού η κατάσταση µοιάζει να είναι διαφορετική, όλα δείχνουν πως το 
διεθνές οικονοµικό περιβάλλον αρχίζει να ξεπερνά τις πολλαπλές οικονοµικές κρίσεις και 
βαδίζει προς την επόµενη µέρα.

Σε αυτό το νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργείται η συγκυρία για τη 
χώρα µας δεν θα µπορούσε να είναι καλύτερη αφού εγκρίθηκε πρώτη για το νέο Εταιρικό 
Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της νέας προγραµµατικής περιόδου 
2021-2027, το οποίο σηµατοδοτεί την έναρξη της εφαρµογής µιας φιλόδοξης 
στρατηγικής για την περιφερειακή της ανάπτυξη.

Η επόµενη µέρα µάς βρίσκει να θέτουµε τους επόµενους στόχους µας. Πρώτον την 
αποσαφήνιση των εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων µας και δεύτερον τον εθνικό 
µας σχεδιασµό.

Το έτος του 2022 µετά από αυτή τη µεγάλη επιτυχία συνιστά µια νέα εθνική αφετηρία 
και θα προσπαθήσουµε ο δρόµος τα επόµενα χρόνια να µην γίνει και πάλι κακοτράχαλος.

Η χώρα µας την επόµενη επταετία θα έχει να διαχειριστεί πόρους που θα αγγίζουν τα 
26 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο προγραµµατισµού 2021-2027, θα έχουµε 
δηλαδή µια τεράστια αύξηση σε σύγκριση µε την τρέχουσα περίοδο. Η Ελλάδα είναι 
έτοιµη να αλλάξει σελίδα και να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Η νέα χρονιά θα είναι αναπτυξιακό και οικονοµικό ορόσηµο για τα επόµενα χρόνια που 
θα ακολουθήσουν. 

Καλή Χρονιά µε υγεία και ανάπτυξη!
Γιάννης Τσακίρης

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων



Έπειτα από την περιπέτεια της πανδηµίας, η οικονοµική 
δραστηριότητα αποκαθίσταται και η οικονοµία ανακάµπτει 
δυναµικά. Στο προηγούµενο διάστηµα οι εισροές 
κοινοτικών πόρων συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να 
µετριαστούν οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης και να εισέλθει η οικονοµία στη φάση της 
ανάκαµψης µε τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Η χρονιά που αφήνουµε πίσω µας υπήρξε διαχειριστικά 
ιδιαίτερα απαιτητική. Ταυτόχρονα µε τις απαιτήσεις της 
εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
τρέχουσας περιόδου 2014-2020, έπρεπε να 
προετοιµαστούν τα νέα προγράµµατα για την περίοδο 

2021-2027. Και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η πανδηµία δεν επηρέασε την 
αποδοτικότητα της εργασίας µας. Παράλληλα µε τις θετικές επιδόσεις στην εφαρµογή της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, η χώρα µας έγινε το πρώτο κράτος-µέλος της Ε.Ε. 
που έχει εγκεκριµένο νέο Εταιρικό Σύµφωνο, ενώ υπέβαλε προς έγκριση το σύνολο των 
νέων τοµεακών και περιφερειακών Προγραµµάτων. Το νέο Εταιρικό Σύµφωνο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 (όπως πλέον θα ονοµάζεται το ΕΣΠΑ) και τα νέα 
Προγράµµατά του στοχεύουν να συµβάλλουν στον παραγωγικό µετασχηµατισµό της 
οικονοµίας µε συµπεριληπτικό τρόπο και στην ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

Το 2022 σηµατοδοτεί την έναρξη της εφαρµογής των νέων Προγραµµάτων ενώ 
παράλληλα, καθώς οδεύουµε στην ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου, αναµένεται η 
επιτάχυνση της υλοποίησης των υφιστάµενων έργων. Σε αυτή τη διπλή πρόκληση είµαι 
βέβαιος πως τα στελέχη της ΜΟ∆ πρόκειται να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, όπως άλλωστε πράττουν ανελλιπώς από την ίδρυση της εταιρείας. 

Παρακαλώ δεχτείτε τις εγκάρδιες ευχές µου για προσωπική και οικογενειακή ευηµερία 
το νέο έτος!

∆ηµήτρης Σκάλκος
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ



Το 2022 συµπληρώνονται 25 χρόνια πλήρους 
λειτουργίας της ΜΟ∆. 

Η σύστασή της αποτέλεσε µια καινοτοµία για τον 
τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και όλα αυτά 
τα χρόνια η ΜΟ∆ έχει καταφέρει να γίνει µία πρότυπη 
διοικητική νησίδα που συµβάλλει καθοριστικά στο 
πολυσύνθετο έργο της εφαρµογής του ΕΣΠΑ αλλά και 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων.

Με τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
χρηµατοδοτεί κατά 80% περίπου πλέον τον 
προϋπολογισµό της εταιρείας, το έµπειρο ανθρώπινο 
δυναµικό της ΜΟ∆ συνέβαλε µε όλες του τις δυνάµεις, 
στην αποτελεσµατική διαχείριση και παρακολούθηση 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων, στον σχεδιασµό και τη βελτίωση των διαδικασιών, 
στην άρση των εµποδίων που προκαλούν καθυστερήσεις και στην επιτάχυνση του ρυθµού 
υλοποίησης των έργων. 

Παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίσαµε, ειδικά την τελευταία διετία της πανδηµίας, 
αξιοποιήσαµε πλήρως την τηλεργασία, τις εξ αποστάσεως συναντήσεις και την 
τηλεκπαίδευση και ανταποκριθήκαµε µε ταχύτητα και ευελιξία σε πλήθος αιτηµάτων και 
έργων. Λειτουργήσαµε ως µηχανισµός µε ευρύτερες δυνατότητες υποστήριξης, ιδίως στον 
νευραλγικό τοµέα των δικαιούχων όπου διαπιστώνονται και οι περισσότερες αδυναµίες. Η 
Ελλάδα σήµερα βρίσκεται στην πρώτη θέση µεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ στην 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ. ∆εν είναι υπερβολή, συνεπώς, να καυχηθούµε ότι η συµβολή της 
ΜΟ∆ στην εθνική αυτή επιτυχία ήταν καθοριστική.

Παράλληλα, κεντρικό µας µέληµα είναι οι εργαζόµενοι και η εξασφάλιση της υγείας τους. 
Παρείχαµε συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη την περίοδο της πανδηµίας µε σκοπό 
την ενίσχυση των εργαζοµένων και των οικογενειών τους, ανανεώσαµε τη συλλογική 
σύµβαση εργασίας, αναµορφώσαµε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας, 
αναλάβαµε µε απτά αποτελέσµατα νέες αρµοδιότητες µε νέες οργανικές µονάδες και 
εκσυγχρονισµένα συστήµατα. 

Με την ευκαιρία αυτής της επετείου η ΜΟ∆ ατενίζει µε αισιοδοξία τη νέα προγραµµατική 
περίοδο 2021-2027. Είµαι πεπεισµένος ότι θα συνεχίσουµε και τη νέα χρονιά να 
συµβάλλουµε περαιτέρω στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σας εύχοµαι, το 2022 να είναι µία ιδιαίτερα δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και προκοπή.

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



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία

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

Η ΜΟ∆ την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 είναι δικαιούχος των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων Τεχνική Βοήθεια, Αλιεία και Θάλασσα, του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη, 
της Τεχνικής Βοήθειας του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης και Εσωτερικής 
Ασφάλειας και είναι ενδιάµεσος φορέας στα προγράµµατα του Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία.

Ο προϋπολογισµός της ΜΟ∆ συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από πόρους των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων. 

Ως ο µεγαλύτερος δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τεχνική Βοήθεια, οι 
συγχρηµατοδοτούµενες 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.

Η ΜΟ∆ ως ∆ικαιούχος ΕΣΠΑ
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1.014
ΣΤΕΛΕΧΗ

96%
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

εξ αυτών
59% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

∆ΙΠΛΩΜΑ
518 MASTER

59 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ

Το στελεχιακό δυναµικό της 
ΜΟ∆ σήµερα αριθµεί 1.014 
άτοµα µε υψηλό επίπεδο 
επιστηµονικής κατάρτισης. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΜΟ∆ αποσπάται στις ΕΥ του ΕΣΠΑ (762 
άτοµα). Τα αποσπασµένα στελέχη υπάγονται διοικητικά σε αυτές και αναλαµβάνουν 
καθήκοντα προγραµµατισµού, διαχείρισης, εφαρµογής και ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. ∆ιαθέτουν µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Το µισθολογικό κόστος του αποσπασµένου στις 
ΕΥ προσωπικού της ΜΟ∆ συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

★ 897 άτοµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
★ 79 άτοµα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
★ 38 άτοµα ∆ευτεροβάθµιας / Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης

Ενιαία ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού

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

Για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας αλλά και της ψυχικής ανθεκτικότητας του 
ανθρώπινου δυναµικού, µε αφορµή τον φόβο και το άγχος που προκάλεσε η πανδηµία, η ΜΟ∆  
εισήγαγε άµεσα καινοτόµο πρόγραµµα για την παροχή καθοδήγησης, συµβουλευτικής και  
ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζοµένων των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και των 
οικογενειών τους. Η θετική εµπειρία αυτού του έργου υπαγόρευσε τη µετεξέλιξή του σε µόνιµη και 
βελτιωµένη παρεχόµενη υπηρεσία της εταιρείας προς όλους τους εργαζοµένους του ΕΣΠΑ.

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

▶ Αξιολόγηση προσωπικού
▶ Παρακολούθηση υπαλληλικής κατάστασης

όλων των εργαζοµένων στο σύστηµα ΕΣΠΑ
▶ Καταβολή υπερωριών και ειδικών

επιδοµάτων.

▶ Κινητικότητα προσωπικού
▶ Εναλλαγή προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις
▶ Επιλογή προϊσταµένων
▶ Απόσπαση στελεχών από τον δηµόσιο τοµέα
▶ Επιλογή στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα

Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών



Το 2021 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 30 διαδικτυακά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, µε 1250 συµµετέχοντες. 

Την περίοδο αυτή, συνεχίστηκε η συνεργασία µε το LinkedIn learning παρέχοντας  
τη δυνατότητα σε στελέχη του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ να παρακολουθήσουν µαθήµατα 
της επιλογής τους από µια ευρεία βιβλιοθήκη 7.000 µαθηµάτων σε επίκαιρα θέµατα 
διοίκησης και τεχνολογίας, ενώ συνεχίστηκε η διάθεση ασύγχρονων µαθηµάτων 
µέσω του συστήµατος τηλεκπαίδευσης. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 
1.500 εγγραφές σε ασύγχρονα µαθήµατα. 

Κατά το 2020 - 2021 πραγµατοποιήθηκε επίσης ένα πιλοτικό πρόγραµµα 
αναβάθµισης των διοικητικών δεξιοτήτων των προϊσταµένων, σε συνεργασία µε την 
ΕΥ∆ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο ευρύτερου προγράµµατος διοικητικής ενδυνάµωσης  
της ∆ιαχειριστικής Αρχής µε τον ΟΟΣΑ. 

Η εξ αποστάσεως λειτουργία είναι πλέον µια “νέα κανονικότητα” για όλους µας. Τηρώντας 
πλήρως τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδηµίας, η ΜΟ∆ 
µετακίνησε από το 2020, όλες τις προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές της δραστηριότητες 
στο διαδίκτυο. 

Το σύστηµα τηλεκπαίδευσης, πέραν της  εκπαίδευσης, υποστήριξε την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση των  οµάδων εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το 
σύστηµα τηλεκπαίδευσης  αποτέλεσε τον µοχλό για τη µετάβαση στην υβριδική λειτουργία 
των υπηρεσιών, παρέχοντας οδηγούς, εργαλεία, καθώς και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
παρεµβάσεις. Παράλληλα, προωθήθηκε η ενίσχυση και συστηµατοποίηση της χρήσης 
εργαλείων διαδικτυακής επικοινωνίας και συνεργασίας (MS Teams).

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

mylearning.mou.gr



Λειτουργία, Στέγαση και Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η ΜΟ∆ υποστηρίζει τους φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων αναπτύσσοντας πρότυπα, εργαλεία, συστήµατα και 
οργανωτικές µελέτες. Στο πλαίσιο αυτό εντός του 2021 εκπονήθηκαν:

Πρόκειται για επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Νισύρου, το οποίο είχε εκπονηθεί από τη ΜΟ∆, ώστε αυτό να λαµβάνει 
πλέον υπόψη:

α) την εξειδίκευση των δράσεων ανθρώπινου δυναµικού στη Νίσυρο που 
εκπονήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2019 και 

β) τη συνέργεια µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα του Υπουργείου 
Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» & «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εφαρµογή 
Προγράµµατος Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στη 
Νίσυρο – Έκδοση 2

Μελέτες - Εγχειρίδια - Εργαλεία

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 45.000 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.

Η ΜΟ∆ ανέλαβε τον σχεδιασµό (δοµική απεικόνιση - ανάλυση - 
βελτιστοποίηση) των επιχειρησιακών διεργασιών του Πράσινου Ταµείου, µε 
στόχο αυτός να αποτελέσει ένα εργαλείο συνεχούς εποπτείας, αξιολόγησης 
και βελτίωσης του προγραµµατισµού και εφαρµογής των δράσεων του 
Ταµείου και µια βάση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σχεδιασµός Επιχειρησιακών ∆ιεργασιών
του φορέα «Πράσινο Ταµείο» 

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις ΜΟ∆
www.mou.gr › Pages › ebooks

https://www.mou.gr/el/Pages/ebooks.aspx



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:

Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα

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

(Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία)

To 2021, η ΜΟ∆ συµπληρώνοντας 25 
χρόνια λειτουργίας, συµµετείχε για πρώτη φορά 
στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(11-19/9) και οργάνωσε 3 ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις που µεταδόθηκαν ζωντανά στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

▶ Η ΜΟ∆ ως εργαλείο υποστήριξης του ΕΣΠΑ 
▶ Προγράµµατα για την στήριξη της επιχειρη- 
µατικότητας – Πώς υλοποιούνται στην πράξη; 
▶Προκλήσεις της νέας προγραµµατικής 

περιόδου για την Aυτοδιοίκηση: το ΕΣΠΑ ως 
µοχλός ανάπτυξης.

Συµµετείχε επίσης στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση 
Καινοτοµίας & Τεχνολογίας BEYOND 4.0 
(14 -16/10) στη Θεσσαλονίκη. Στον χώρο της 
ΜΟ∆ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 
ενηµερωθούν για τις δράσεις της εταιρείας στην 
υποστήριξη του Πληροφοριακού Σύστηµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων.

∆ιάχυση 
τεχνογνωσίας στους 
φορείς ΕΣΠΑ

Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση 
και υλοποίηση του ΕΣΠΑ

∆ιεθνείς
συνεργασίες
µε κράτη µέλη

Οργάνωση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέµατα 
διαχείρισης / υλοποίησης προγραµµάτων και έργων Ε∆ΕΤ
(Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία)



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 
διασυνδέσεις µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα, υποστηρίζει τους χρήστες και 
παρέχει επιτελική πληροφόρηση.

e-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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ)
H ΜΟ∆ σε συνεργασία µε  τις υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού 
ανέπτυξε από το 2005 το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, ένα 
εξαρχής εµβληµατικό έργο. Σήµερα, το ΠΣΚΕ είναι το κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης του κύκλου ζωής όλων των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων καθώς και πολλών εθνικών δράσεων ενίσχυσης.

Πληροφοριακά Συστήµατα



Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Το σύστηµα επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων από το 
στάδιο της υποβολής µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, τον έλεγχο και την εκταµίευση και 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.

Το σύστηµα φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο περιβάλλον υποδοµών στο datacenter της 
ΜΟ∆ διαθέτει µια σειρά επιπλέον λειτουργιών-υποσυστηµάτων για την υποβολή, 
διαχείριση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων: 

▶ σύστηµα επιχειρησιακής νοηµοσύνης για στατιστική ανάλυση και λειτουργικές 
γνώσεις µε πάνω από 11.000 δυναµικές αναφορές 

▶ ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό helpdesk για τεχνικά θέµατα τόσο για επιχειρησιακούς 
χρήστες όσο και για πιθανούς αιτούντες και δικαιούχους, απαντώντας κάθε µήνα κατά 
µέσο όρο 2.000 τηλεφωνικές κλήσεις και 7.000 γραπτά αιτήµατα

▶ διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα πληροφορικής της δηµόσιας διοίκησης (ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ, ΟΠΣ ΠΑΑ, ΤΠ∆, ΕΤΕΑΝ, ΟΣ∆Ε, ΟΠΣ ΟΑΕ∆, Τράπεζες)

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

support@mou.gr
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ΠΣΚΕ: Αριθµός Προγραµµάτων

Π/Υ Προγραµµάτων
■ Περιφέρειες (3.763.495.095)
■ ΕΠΑΝεΚ (2.094.680.443)
■ Ν. 4399 (1.727.000.000)
■ ΤΕΠΙΧ ΙΙ (1.150.000.000)
■ ΑΑ (941.981.666)
■ ΓΓΕΤ / ΕΤΑΚ (620.485.722)
■ ΟΑΕ∆ (237.931.920)
■ Leader (190.224.742,8)
■ Ψηφ. Πολ. (75.000.000)
■ Interreg (70.000.000)
■ Αλιεία (58.083.000)
■ Κοιν. Οικ. (11.303.000)

842.000 χρήστες 

711.000 προτάσεις (200% αύξηση την τελευταία 3ετία) 

2.566 υποσυστήµατα διαχείρισης για 277 Προγράµµατα
(25 προγράµµατα για αντιµετώπιση συνεπειών πανδηµίας Covid)

Κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο:



Η ΜΟ∆ είναι εξουσιοδοτηµένη από το 2016 για τη συστηµική υποστήριξη των 
παρεµβάσεων ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα της Ελλάδας (ΕΣΠΑ, Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, Αναπτυξιακοί Νόµοι κ.λπ.). 
H υποστήριξη έχει απώτερο στόχο να αναβαθµίσει και να βελτιώσει την αποτελεσµα- 
τικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών που εφαρµόζονται.

Στα πρώτα 5 χρόνια της πλήρους λειτουργίας της, ειδική Οµάδα ανέλαβε καθήκοντα 
ελέγχου και ολοκλήρωσης περισσότερων από 270 επενδυτικών έργων στον τοµέα της 
παραγωγής ενέργειας,  προϋπολογισµού άνω των 120 εκατ.€.

Ταυτόχρονα, κατέγραψε και αξιολόγησε εµπόδια που συναντούν οι υπηρεσίες  
υποδοχής (π.χ. Περιφέρειες της χώρας) και προώθησε την επίλυσή τους. Επιπλέον, έχει 
εκπονήσει µελέτες, έχει επεξεργαστεί αναθεωρήσεις διαδικασιών και υποστηρίζει νέα 
εργαλεία, βελτιώνοντας την απόδοση του όλου συστήµατος.

Το 2021, η ΜΟ∆ υποστήριξε τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας στην ωρίµανση και 
εκπόνηση Προσκλήσεων έργων του Ταµείου Ανάκαµψης ύψους 175 εκατ. ευρώ, καθώς 
και των τευχών δηµοπράτησης για τις συνοδές υπηρεσίες τεχνικών συµβούλων και 
επικοινωνίας. Από τον Νοέµβριο του ίδιου έτους υποστηρίζει την ωρίµανση των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ). Η 
υποστήριξη παρέχεται µε στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και εµπειρίας, που εργάζονται εξ’ 
ολοκλήρου σε ψηφιακό περιβάλλον (paperless). 

Υποστήριξη Αναπτυξιακών Νόµων
& Κρατικών Ενισχύσεων

270
Επενδυτικά
σχέδια ΦΒΠ

120.000.000€
Συνολικές
επενδύσεις

6
Μελέτες

& Αναφορές

175.000.000€
Υποστήριξη της
ΓΓ Βιοµηχανίας

Σ∆ΑΜ
Υποστήριξη δράσεων
κρατικών ενισχύσεων

2021



Η ΜΟ∆ έχει υποστηρίξει ενεργά τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή και συντονίζοντας όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς.

▶ Ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιοχής Μυθικού Αχέροντα
▶ Σχέδια βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης Γαύδου και Θηρασιάς 
▶ Αναπτυξιακό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Νίσυρο
▶ Πρόγραµµα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για τη λίµνη Παµβώτιδα
▶ Θεσσαλονίκη 2030 και ειδικότερα τις µελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης του

εµβληµατικού διατηρητέου κτίσµατος Α2 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά
▶ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα (ΟΧΕ) για τη νότια Κέρκυρα

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 ∆ικαιούχων

Σχεδιασµός Ολοκληρωµένων Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο

 ∆ράσεις
Περιβάλλοντος

 ∆ράσεις
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού

Ταµείου

 Ολοκληρωµένες
αναπτυξιακές
παρεµβάσεις

 Έργα
Κρατικών

Ενισχύσεων

 Έργα
∆ήµων



Για τα αιτήµατά τους αλλά και για κάθε πληροφορία
οι ∆ήµοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ΜΟ∆.

      213 1310 161  -  213 1310 212  -  213 1310 185
     otasupport@mou.gr

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. Από το 2020 η ΜΟ∆ 
παρέχει επιπλέον εξειδικευµένη νοµική υποστήριξη σε 
φορείς υλοποίησης, κυρίως σε µικρούς και αδύναµους ∆ήµους.

Στόχοι είναι:
▶ Ταχεία παρέµβαση για την επιτάχυνση του σχεδιασµού

και της υλοποίησης των έργων των ∆ήµων
▶ Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
▶ Έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων και αδυναµιών

Υποστήριξη ∆ήµων

Οι Οµάδες της ΜΟ∆
το 2021 υποστήριξαν
260 έργα σε
90 ∆ήµους.

∆είτε
ενηµερωτικό
βίντεο
στο κανάλι της ΜΟ∆
στο YouTube.



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει ενεργά τους δήµους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος στην 
υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής για έργα που χρηµατοδοτούνται κατά 
κύριο λόγο από το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί πιλοτικά σχέδια και οδηγούς 
υλοποίησης - εφαρµογής σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, υποστηρίζει δηµόσιους φορείς, όπως η Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την επιδηµία του 
COVID-19, η ΜΟ∆ υποστηρίζει για δεύτερη χρονιά, την Επιτελική ∆οµή του Υπουργείου 
Υγείας για δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών και των Φορέων Υγείας (Νοσοκοµεία, 
ΥΠΕ κ.λπ).

Υποστήριξη ∆ράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ΣκιάθουΚέντρο διηµέρευσης - ηµερήσιας φροντίδας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Κ∆ΗΦ) Καλαµάτας



Πόσιµο Νερό
Επιπλέον, προκειµένου η χώρα να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που 
προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
για την ποιότητα και επάρκεια του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, µε ευθύνη της ΓΓ 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και 
µε την υποστήριξη της ΜΟ∆, εκπονείται το 
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιµο 
Νερό. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαµβάνει 
τις αναγκαίες επενδύσεις της δεκαετίας 
2021-2030 ώστε να εκπληρωθεί ο σχετικός 
αναγκαίος όρος της ΠΠ 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συγκροτηθεί δύο 
Οµάδες Εργασίας, µία διϋπουργική για τον 
καθορισµό των κατευθύνσεων πολιτικής και 
µία επιχειρησιακή µε κορµό στελέχη της ΜΟ∆. 
Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το πόσιµο 
νερό έχει κι αυτό περιφερειακή δοµή. Η 
σύνταξή του έχει  ολοκληρωθεί και αναµένεται 
η έγκρισή του στις αρχές του 2022.

Η ΜΟ∆ υποστηρίζει ∆ήµους και ∆ΕΥΑ στην ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και 
στην υλοποίηση έργων κατασκευής / επέκτασης / αναβάθµισης δικτύων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων καθώς και έργων ύδρευσης. Τα υποστηριζόµενα έργα, µεγάλης 
περιβαλλοντικής σηµασίας, συµβάλλουν στην προστασία της υγείας και στην αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Υποστήριξη στον Τοµέα των Υδάτων 

Λύµατα
Σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία, 482 οικισµοί της επικράτειας θα 
πρέπει να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων. 
Ως εκ τούτου από το 2018:

(α) εκπονήθηκε και επικαιροποιείται 
περιοδικά, µε πρωτοβουλία των συν- 
αρµόδιων Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ένα ενιαίο Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Υποδοµών Λυµάτων µε περιφερειακή 
δοµή. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει 
τον προγραµµατισµό των επενδύσεων της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 για 
το σύνολο των οικισµών προτεραιότητας της 
χώρας καθώς και την πρόβλεψη των 
επενδυτικών αναγκών για αποκατάσταση 
προβληµάτων σε υφιστάµενες υποδοµές 
ώστε να εκπληρωθεί ο σχετικός αναγκαίος 
όρος της νέας περιόδου.

(β) για την παρακολούθηση και επιτάχυνση 
εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 
θεσµοθετήθηκε Επιτροπή Καθοδήγησης, 
καθώς και ο επιχειρησιακός βραχίονας, η 
Τεχνική Γραµµατεία Λυµάτων µε κύριο 
πυλώνα στελέχη της ΜΟ∆. Η Τεχνική 
Γραµµατεία παρακολουθεί την εξέλιξη των 
έργων και παρεµβαίνει όπου χρειάζεται για 
την επιτάχυνσή τους και την ορθή λειτουργία 
τους όταν ολοκληρωθούν.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)



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

Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Έργων

∆ιαχείριση αποβλήτων 
Υποστηρίζει τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων στο 
πλαίσιο της εφαρµογής των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται σε συστήµατα και υποδοµές χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης σε 
συνέχεια της έκδοσης των Εγχειριδίων «Μεθοδολογία ανάπτυξης Πράσινων Σηµείων» 
και «Μεθοδολογία ανάπτυξης δηµοτικού συστήµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων».

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.

Προστασία βιοποικιλότητας 
Υποστηρίζει τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως 
δικαιούχο έργων ΕΣΠΑ, στον τοµέα δράσεων 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. 

Αστικές αναπλάσεις 
Υποστηρίζει ∆ήµους στη χρηµατοδότηση και 
υλοποίηση έργων δηµιουργικής επανάχρησης 
δηµοτικών κτιρίων και αστικής αναζωογόνησης 
µε περιβαλλοντικά φιλικό χαρακτήρα.



Η ΜΟ∆, ανταποκρινόµενη σε µία διαπιστωµένη ανάγκη πολλών ετών, προχώρησε το 
2020 στη σύσταση της Τεχνικής της Υπηρεσίας. Αδύναµοι δικαιούχοι, κυρίως ΟΤΑ α΄ 
και β΄βαθµού που δεν διαθέτουν συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία ή αυτή είναι 
υποστελεχωµένη, µπορούν να απευθύνονται πλέον στη ΜΟ∆ και να ζητήσουν 
υποστήριξη για την υλοποίηση µελετών ή και έργων  που χρηµατοδοτούνται από το 
συγχρηµατοδοτούµενο κατά προτεραιότητα ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος 
∆ηµόσιων Επενδύσεων ή από άλλα προγράµµατα.

Η έναρξη της συνεργασίας προϋποθέτει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
του φορέα και της ΜΟ∆, σχέδιο της οποίας ετοιµάζεται από τη ΜΟ∆. Η συνεργασία µε τη 
ΜΟ∆ δεν έχει κανένα κόστος για τον φορέα.

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι:
▶ η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης για τις υπό εκπόνηση µελέτες και για το υπό 

εκτέλεση έργο
▶ η εξασφάλιση της αναγκαίας ωριµότητας για τη διενέργεια των διαγωνισµών

ανάθεσης των συµβάσεων.
Ο φορέας παραµένει κύριος των µελετών και έργων και διενεργεί τις πληρωµές βάσει 

των λογαριασµών της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟ∆. Έχει πρόσβαση σε πλήρη 
ενηµέρωση σε όλα τα στάδια της εξέλιξης των έργων.

Ταυτόχρονα η Τεχνική Υπηρεσία αναλαµβάνει µέσω πόρων Τεχνικής Βοήθειας των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ενέργειες επιτάχυνσης των έργων αδύναµων 
δικαιούχων που θα συµφωνηθούν µε την οικεία αρχή διαχείρισης. Η δυνατότητα αυτή 
έχει ήδη ενεργοποιηθεί για το ΠΑΑ και τα ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων.

Τέλος η ΜΟ∆ µέσω της ΤΥ µε πόρους Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράµµατος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) έχει αναλάβει πιλοτικά την ωρίµανση έργων αδύναµων δικαιούχων εν 
όψει της νέας Προγραµµατικής Περιόδου και ιδίως τη συµπλήρωση – ολοκλήρωση ή 
επικαιροποίηση των αναγκαίων τεχνικών µελετών τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως την

✓ Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών µελετών
✓ ∆ηµοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων
✓ Υποστήριξη της επίβλεψης µε βοηθό επιβλέποντα από το Μητρώο της

Τι προσφέρει η ΜΟ∆ στον υποστηριζόµενο φορέα;

Τεχνική Υπηρεσία



Τεχνική Υπηρεσία - Τα βήµατα της συνεργασίας στην πράξη

Η Τεχνική Υπηρεσία παρέχει σήµερα συνολικά 71 ενέργειες υποστήριξης
σε 62 φορείς (κυρίως ∆ήµους):

▶ Εκπόνηση 30 τεχνικών µελετών µε χρηµατοδότηση που εξασφάλισαν οι φορείς
▶ Εκπόνηση 23 µελετών ωρίµανσης έργων µε χρηµατοδότηση που εξασφάλισε η ΜΟ∆
▶ Εκτέλεση 9 τεχνικών έργων
▶ Υλοποίηση 9 ενεργειών τεχνικής φύσης για την υποστήριξη υλοποίησης έργων

Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπογράψει ως τώρα 25 προγραµµατικές συµβάσεις.

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
∆ιερεύνηση ωριµότητας &

προτεραιοποίηση αιτήµατος

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Σύνοψη προγραµµατικής

σύµβασης, σχέδιο της οποίας
ετοιµάζει η ΜΟ∆

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Έγκριση µελετών

και παραλαβή τους

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Παραλαβή και οικονοµική

ολοκλήρωση του έργου.
Οι πληρωµές διενεργούνται από

τον υποστηριζόµενο φορέα.

ΦΟΡΕΑΣ
Υποβολή αιτήµατος

ΦΟΡΕΑΣ
∆ιασφάλιση χρηµατοδότησης

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
• Προετοιµασία φακέλου

δηµόσιας σύµβασης µελέτης.
• ∆ηµοπράτηση & έλεγχος µελετών.

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
• Έλεγχος τευχών δηµοπράτησης
• ∆ηµοπράτηση έργου,

επίβλεψη & περαίωση

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
Παράδοση του φακέλου
έργου όπως ολοκληρώθηκε
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∆είτε ενηµερωτικό βίντεο
στο κανάλι της ΜΟ∆ στο YouTube.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


