
Ταυτότητα
Η ΜΟΔ ΑΕ:
 Είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εται-
ρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

 Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων.

Αποστολή
Επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δη-
μόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως 
αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανά-
γκες σε: 
 εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
 τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες 
 πληροφοριακά συστήματα και σύγχρο-
νη υλικοτεχνική υποδομή. 

Τομείς Δράσης
 Στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
 Εκπαίδευση στελεχών των Ειδικών Υπη-
ρεσιών και των Δικαιούχων

 Ανάπτυξη συστημάτων & ειδικών εργα-
λείων και μεταφορά τεχνογνωσίας για 
την οργάνωση της διαχείρισης των συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και έργων 

 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφορια-
κών συστημάτων

 Λειτουργία, στέγαση και εξοπλισμός των 
Ειδικών Υπηρεσιών με την απαραίτητη 
υλικοτεχνική  υποδομή 

 Συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνι-
κή υποστήριξη των Δικαιούχων

 Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Αποδέκτες της στήριξης της ΜΟΔ
 Οι Ειδικές Υπηρεσίες που διαχειρίζονται 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 13 
Περιφέρειες της χώρας και στα Υπουρ-
γεία

 Οι δικαιούχοι των 181 έργων προτεραι-
ότητας οι οποίοι χρειάζονται άμεση και 
στοχευμένη υποστήριξη προκειμένου 
να επιταχύνουν τον ρυθμό της υλοποίη-
σής τους

 Οι 325 Καλλικρατικοί Δήμοι, οι οποίοι 
υλοποιούν έργα ως δικαιούχοι 

 Δικαιούχοι που παρουσιάζουν καθυστε-
ρήσεις στα έργα τους.

Διοίκηση
Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβού-
λιο τριετούς θητείας με πρόσωπα ευρύ-
τερης αποδοχής και εκπροσώπους κοινω-
νικών φορέων.

Πόροι
Η ΜΟΔ χρηματοδοτείται από εθνικούς 
πόρους και από προγράμματα συγχρημα-
τοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μoνάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων



Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ

‣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος: Μανώλης Βολακάκης  
τηλ. 213 1310105

‣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προϊσταμένη: Εβίτα Παπακωνσταντίνου  
τηλ. 213 1310149

‣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Πραμμαντιώτης  
τηλ. 213 1310147

‣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Προϊσταμένη: Μαριέλλα Σακελλαρίου  
τηλ. 213 1310106

‣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος: Θωμάς Δασκαλάκης 
τηλ. 213 1310240

‣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνη: Κύρα Βενιοπούλου 
τηλ. 213 1310219

‣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνη: Γιοβάννα Παναγιωτακοπούλου 
τηλ. 213 1310223

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

‣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνη: Αγγέλικα Ιωαννίδου 
τηλ. 213 1310112



Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ & 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Συντονιστής: Παναγιώτης Μακρυγιάννης  
τηλ. 213 1310270

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ
Συντονίστρια: Ελένη Γιώτη 
τηλ. 213 1310170

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  (ΕΚΤ) 
Συντονιστής: Παύλος Λαουτάρης 
τηλ. 210 9948084

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
τηλ. 213 1310175

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

‣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Συντονιστής: Γιάννης Αγαπητίδης
 τηλ. 210 6475144 



Oργανόγραμμα

/ ΕΦΔ



Ο νέος ιστοχώρος αναπτύχθηκε στην σύγχρονη πλατφόρμα της 
Διαδικτυακής Πύλης των Προγραμματικών Περιόδων, έργο που σχεδίασε 
και ολοκλήρωσε η ΜΟΔ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο νέος ιστοχώρος της ΜΟΔ

Δείτε στον νέο ιστοχώρο 
της ΜΟΔ επίκαιρη 
πληροφόρηση  
για το έργο της εταιρείας 
και προηγμένες 
εφαρμογές για την 
προβολή και αναζήτηση 
περιεχομένου:

 Νέα (ανακοινώσεις ή άρθρα - 
συνεντεύξεις για το έργο της 
εταιρείας, δελτία τύπου, 
εκδηλώσεις που οργάνωσε ή 
συμμετείχε η ΜΟΔ) 
 Προσκλήσεις που εξέδωσε ως 
Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης
 Παρουσίαση των ενταγμένων 
έργων από τον Ενδιάμεσο 
Φορέα Διαχείρισης 
 Διαγωνισμούς για παροχή 
υπηρεσιών, προμήθεια αγαθών 
ή μελέτες 
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 
νομοθεσία, εγχειρίδια εργασίας, 
υλικό δημοσιότητας κ.λπ. 
 Ευρετήριο όρων 
 Φωτογραφίες και πολυμέσα 
 RSS (σύστημα ροής 
δεδομένων) 
 Συχνές ερωτήσεις για 
διάφορες κατηγορίες θεμάτων 

www.mou.gr



Ομάδες ΜΟΔ για την ενίσχυση των Δικαιούχων
H ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων (Τask Forces) συμβουλευτική και τεχνική υποστήρι-
ξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως) σε φορείς υλοποίησης δράσεων του ΕΣΠΑ με σκοπό την 
ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε Τομεακά και Περιφερειακά Προ-
γράμματα και την υλοποίησή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες της ΜΟΔ 
το 2012 υποστήριξαν έργα:
 περιβάλλοντος (αποχετεύσεις, υδρεύσεις)
 οδοποιίας
 λιμένων
 αναπλάσεων
 κτιρίων
 υγείας
 προμηθειών εξοπλισμού / υπηρεσιών
 διαχείρισης αποβλήτων
 νοσοκομείων

Στην συμβουλευτική και επί τόπου τεχνική υποστήριξη που παρέχουν οι Ομάδες 
περιλαμβάνονται υπηρεσίες και συμβουλευτική για την:
 συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης
 επικαιροποίηση μελετών και τον έλεγχο τευχών δημοπράτησης
 επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων
 σύνταξη τεχνοοικονομικών αναλύσεων
 συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων παρακολούθησης

Στελέχη Ομάδας Δράσεων ΕΚΤ

Στελέχη Ομάδας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού

Παράλληλα, η ΜΟΔ:
 με την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων 
Δράσεων ΕΚΤ παρέχει συμβουλευτική και τε-
χνική υποστήριξη σε επιλεγμένους φορείς, 
όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής

 με την Ομάδα Υποστήριξης Ειδικών Ομά-
δων Πληθυσμού υποστηρίζει τις Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Δυτικής 
Ελλάδας στην εκπόνηση πιλοτικών περιφερειακών προγραμμάτων ενσωμάτωσης των Ρομά 

 υποστηρίζει την ΕΕΤΑΑ ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στην αξιολόγηση έργων υποδομής 
που υποβάλλουν οι Δήμοι της χώρας στο πλαίσιο των προσκλήσεων της ΕΕΤΑΑ για ένταξη 
στο ΕΣΠΑ

 με την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές 
παρείχε το 2012 τεχνική υποστήριξη συνολικά σε 35 δικαιούχους, για 755 έργα διαφόρων 



κατηγοριών, συνολικού προϋπολογι-
σμού περίπου 2,6 δισ. ευρώ στις Πε-
ριφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλά-
δας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Πελο-
ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου & 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

 με τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήρι-
ξης  στηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
και τους δικαιούχους, ώστε να επιταχύ-
νουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους στους τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων

Στελέχη της Ομάδας Νησιωτικών & Απομακρυσμένων περιοχών

Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Η αποκατάσταση των 395 ΧΑΔΑ στην Ελλάδα είναι ένα από τα 181 έργα προτεραιό-
τητας του ΕΣΠΑ (249 χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανά-
πτυξη, 129 από τα 5 ΠΕΠ και οι υπόλοιποι 17 με ίδιους πόρους). 
Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ είναι δύσκολο και σύνθετο έργο και ως εκ τούτου, τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέθεσαν στη ΜΟΔ τον Μάρτιο του 2012 
την υποστήριξη των δικαιούχων των έργων ΧΑΔΑ, με στόχο την επιτάχυνση των δι-
αδικασιών και την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμαν-
ση και υλοποίηση των έργων τους. 
Τον Απρίλιο 2012, 11 εξειδικευμένα στελέχη της ΜΟΔ, σε στενή συνεργασία με την Ει-
δική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ και την αρμόδια Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ 
ανέλαβαν την υποστήριξη για να επιταχύνουν:
 την υποβολή προτάσεων συγ-
χρηματοδότησης από τους δι-
καιούχους

 την ανάθεση των μελετών από 
τους δικαιούχους

 τη δημοπράτηση των μελετών 
που διαθέτουν εγκεκριμένα τεύ-
χη δημοπράτησης

 την ανάθεση των έργων που 
έχουν δημοπρατηθεί

 τον έλεγχο των τευχών δημοπρά-
τησης ενταγμένων έργων ΧΑΔΑ 
από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Ειδικότερα, μέχρι τον Δεκέμβριο 
2012, με την υποστήριξη της ΜΟΔ: 
 Υποβλήθηκαν προτάσεις για 349 έργα και 
εντάχθηκαν 339

 Προεγκρίθηκαν 102 τεύχη δημοπράτησης
 Δημοπρατήθηκαν 85 έργα
 Συμβασιοποιήθηκαν 51 έργα και ξεκίνησε 
η υλοποίησή τους

Εκτιμάται ότι:
 τέλος του 2013 θα ολοκληρωθούν τα έργα 
αποκατάστασης 288 ΧΑΔΑ και 

 εντός του 2014 θα ολοκληρωθούν τα έργα 
αποκατάστασης 90 ΧΑΔΑ 



Ομάδες ΜΟΔ στα έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ
Η ΜΟΔ ανέλαβε τον Ια-
νουάριο 2012 να παρα-
κολουθεί την εξέλιξη και 
την τεχνική υποστήριξη 
106 έργων προτεραιό-
τητας που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο των Περιφε-
ρειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, από τα 
συνολικά 181 που χαρα-
κτηρίστηκαν ως υψηλής 
σημασίας και σπουδαιό-
τητας για την ελληνική 
οικονομία.

Το έργο που ανέλαβαν οι Ομάδες Υποστήριξης της ΜΟΔ συνίσταται σε:  
 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης προόδου των έργων και υποβολή σχετικών 
τακτικών εκθέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 Διάγνωση των προβλημάτων που επηρεάζουν την ομαλή πρόοδο της ωρίμανσης και 
υλοποίησης των έργων

 Παροχή επιτόπου συμβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης σε Δικαιούχους για την επίλυση 
των προβλημάτων τους, όποτε απαιτείται

 Άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων αρμό-
διων αρχών για τις αναγκαίες περαιτέρω 
ενέργειες ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

Από το σύνολο των 106 έργων: 
α) 80 έργα εξελίσσονται χωρίς προβλήματα ή 

με μικρά προβλήματα που δεν εμποδίζουν 
την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τον 
χρονοπρογραμματισμό τους

β) 26 έργα έχουν εκκρεμότητες ή εμφανίζουν 
καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα δημι-
ουργήσουν πρόβλημα στην ολοκλήρωσή 
τους εντός της προγραμματικής περιόδου.

Τα  έργα προτεραιότητας 
ανά Περιφέρεια:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 4 
Κεντρική Μακεδονία: 11
Δυτική Μακεδονία: 9
Ήπειρος: 9 
Θεσσαλία: 7
Στερεά Ελλάδα: 9 
Ιόνια Νησιά: 5
Δυτική Ελλάδα: 8 
Πελοπόννησος: 7 
Βόρειο Αιγαίο: 6  
Νότιο Αιγαίο: 9 
Κρήτη: 8
Αττική: 14

Οι Ομάδες Υποστήριξης εν δράσει



Κλείσιμο των ημιτελών έργων  
της περιόδου 2000 - 2006

Η ΜΟΔ, με την Ομάδα Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ, έχει αναλάβει την παρακολού-
θηση των έργων που εκκρεμούν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο  
2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ) και την υποστήριξη των δικαιούχων σε προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα εντός των προβλεπομένων προθεσμιών 
και να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. 
Τα έργα αυτά τον Οκτώβριο 2011 ανέρχονταν σε 1.200 με προϋπολογισμό (κοινοτι-
κή συμμετοχή) 3,39 δισ. ευρώ και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την 
προθεσμία ολοκλήρωσής τους: 

«Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες 
σε σχέση με τα ημιτελή έργα της περιόδου 2000-
2006 όπου υπήρχε κίνδυνος επιστροφής στα Κοι-
νοτικά Ταμεία πόρων της τάξεως των 2,5 δισ. ευ-
ρώ. Χάρη και στη βοήθεια της ΜΟΔ και των υπο-
λοίπων υπηρεσιών τα χρήματα της Α’ φάσης δεν 
χάθηκαν. Και τώρα δίνουμε τη μάχη. Μέχρι το τέ-
λος Μαρτίου θα συνεχιστεί αυτή η μάχη, για τα έρ-
γα της Β’ φάσης για να μην υπάρξει απώλεια κον-
δυλίων για τη χώρα»

Κωστής Χατζηδάκης,  
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 14.11.2012

«Οι ελληνικές αρχές έκαναν αξιοσημείωτη πρόο-
δο στο κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 
2000-2006. Ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου του 
2012 περισσότερα από 150 έργα του ΕΤΠΑ ήταν 
ημιτελή και μη λειτουργικά, μέχρι το τέλος Σε-
πτεμβρίου μόνο 46 παρέμειναν στην ίδια κατηγο-
ρία. Πεποίθησή μου είναι ότι από τα ημιτελή έργα 
της Α’ φάσης, η Ελλάδα θα έχει ελάχιστες απώ-
λειες. Καλώ τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν με 
την ίδια δέσμευση την προσπάθεια για την ολο-
κλήρωση εντός των χρονικών προθεσμιών των 
έργων της Β’ φάσης»

Γιοχάνες Χαν,  
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, 1.11.2012

ΟΜΑΔΑ Β
(Επιχειρησιακά Προγράμματα  
που έκλεισαν τον Μάρτιο 2011)

Ημιτελή έργα: 756
Προθεσμία ολοκλήρωσης: 31/3/2013

Η ολοκλήρωση των ημιτελών έργων 
της Ομάδας Β αποτελεί δύσκολο εγ-
χείρημα δεδομένου του αριθμού και 
των προβλημάτων των έργων. 
Στις 30.11.2012, παρέμεναν εκκρεμή 
395 έργα με κοινοτική συνδρομή 1,45 
δισ. ευρώ. 
Από αυτά, 181 έργα αφορούν τα Περι-
φερειακά Επιχειρησιακά Προγράμμα-
τα, 208 έργα αφορούν τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα και 6 έρ-
γα αφορούν την κοινοτική πρωτοβου-
λία  INTERREG III Ελλάδα-ΠΓΔΜ.

ΟΜΑΔΑ Α
(Επιχειρησιακά Προγράμματα  
που έκλεισαν τον Σεπτέμβριο 2010)

Ημιτελή έργα: 444
Προθεσμία ολοκλήρωσης: 30/9/2012

Από την Ομάδα Α των ημιτελών, 384 έρ-
γα με κοινοτική συμμετοχή 748,32 εκατ. 
ευρώ ολοκληρώθηκαν εγκαίρως την 
30.09.2012 και η συνδρομή που αντι-
στοιχεί στα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν 
ανέρχεται στο 8% της συνολικής κοινοτι-
κής συμμετοχής. Αυτό αποτελεί σημαντι-
κό επίτευγμα και ήταν αποτέλεσμα της 
συντονισμένης προσπάθειας των Διαχει-
ριστικών Αρχών και της Ομάδας Υποστή-
ριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ. Η πλειονότη-
τα έργων που εναπομένουν παρουσιά-
ζουν εκκρεμότητες που μπορούν να διευ-
θετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 



Η εκπαίδευση στη ΜΟΔ  
την περίοδο 2007 - 2012

«H πλατφόρμα εκπαίδευσης δίνει τη δυνατό-
τητα σε όλους - ανεξαρτήτου ηλικίας, θέσης 
κ.λπ.- να διευρύνουν και να συμπληρώσουν 
τις γνώσεις τους ή ακόμα και να «μάθουν» 
από την αρχή μια δεξιότητα χρήσιμη σε προ-
σωπικό αλλά και (κυρίως) σε επαγγελματικό 
επίπεδο»

Αντώνης Ζησιμόπουλος,  
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

«Η δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας μέ-
σα στην εικονική τάξη  ταυτόχρονα με τους 
συναδέλφους από όλη την Ελλάδα είναι πο-
λύ σημαντική. Είναι για εμάς σπουδαίο να 

έχουμε άμεση πληροφορία, να ενημερωνό-
μαστε για τις θέσεις των συναδέλφων του 
Κέντρου αλλά και όλης της Περιφέρειας για 
κάθε θέμα που μας απασχολεί και να διατυ-
πώνουμε ερωτήσεις, απορίες, προβληματι-
σμούς»

Σχόλια από τα στελέχη της  
ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας

«Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ 
πραγματικά αναζωογόνησε το ενδιαφέ-
ρον μου για επιμόρφωση»

Ελένη Πουλιάση, Προϊσταμένη  
Μονάδας Δ, ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας

Οι εκπαιδεύσεις και το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η ΜΟΔ, από την ίδρυσή της, δίνει ιδι-
αίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρ-
φωση των στελεχών της, παρέχοντας  
συστηματική εκπαίδευση στις Ειδικές 
Υπηρεσίες και τους Δικαιούχους μέσω:
 της παραδοσιακής εκπαίδευσης και
 της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(σύστημα e-learning) 

Την περίοδο 2007-2012, η ΜΟΔ:
 Οργάνωσε 86 παραδοσιακά σεμινάρια 
για 3.715  εκπαιδευόμενους 

 Διέθεσε 126 ασύγχρονα μαθήματα 
διαρθρωμένα σε 4 θεματικές κατηγορίες, στα οποία έγιναν 5.050 εγγραφές εκπαιδευομένων

 Πραγματοποίησε 70 εικονικές τάξεις (σύγχρονη εκπαίδευση) με 1.000 συμμετέχοντες

Είπαν για την Τηλεκπαίδευση:

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης



Τηλεκπαίδευση

1. Τεχνικές Γνώσεις ΕΣΠΑ/ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 Θεσμικό Πλαίσιο
 Αναθέσεις έργων / Διαχείριση Συμβάσεων
 Εργαλεία  Ένταξης & Παρακολούθησης Πράξεων
 Έλεγχοι / Επαληθεύσεις 
 Δημοσιότητα
 ΟΠΣ
 Διοικητικά θέματα Διαχειριστικών Αρχών

2. Διοικητικές & Επαγγελματικές Δεξιότητες
3. Δεξιότητες Πληροφορικής 
4. Ξένες γλώσσες με 5 διαθέσιμα επίπεδα:
 αγγλικά
 γαλλικά
 γερμανικά
 ισπανικά
 ιταλικά

Τα μαθήματα του Συστήματος 
Τηλεκπαίδευσης απευθύνονται σε στελέχη 
των Ειδικών Υπηρεσιών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τη ΜΟΔ:
 στο τηλέφωνο 213 1310160 ή  
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
elearning@mou.gr

H ΜΟΔ στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης παρέχει ασύγχρονα μαθήματα (Web Based 
Training), βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, εικονικές τάξεις και τηλεδιασκέψεις. 

Θεματικές Κατηγορίες Μαθημάτων:

«Τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης είναι εύχρηστα και 
προσδίδουν μεγάλη ευελιξία στον εργαζόμενο, 
σε ότι αφορά στη διαχείριση του χρόνου του»

Ελένη Γιώτη, Συντονίστρια  
Ομάδας Δικαιούχων ΕΣΠΑ

«Ο σχεδιασμός των ενοτήτων στο σύστημα τη-
λεκπαίδευσης, καθώς και η μορφή των ασκήσεων 
ήταν τόσο στοχευμένοι, που κάθε φορά με προέ-
τρεπαν να συνεχίσω παρακάτω. Αυτό ήταν και το 
βασικό κίνητρο για να βρίσκω χρόνο από τις υπό-
λοιπες καθημερινές μου υποχρεώσεις (εργασια-

κές ή μη) και να τον διαθέτω στα ισπανικά»
Ελίνα Πέππα, Ομάδα ΕΚΤ



Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) δημιούργησε ένα καινοτόμο «εργα-
λείο» παροχής οριζόντιας τεχνικής βοήθειας  σε θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν 
από το υφιστάμενο προσωπικό των φορέων που ενισχύονται. Σκοπός είναι η βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς των φορέων για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του  
ΕΣΠΑ μέσω εκπόνησης μελετών καθώς και υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήρι-
ξης για ωρίμανση έργων, υποβολή φακέλων στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση πράξεων κ.λπ.

Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Η ΜΟΔ ως ΕΦΔ παρέχει:
  οριζόντια υποστήριξη στους 325 Καλλικρατικούς δήμους με πόρους τεχνικής βοήθει-
ας ύψους 16,25 εκατ. ευρώ επιταχύνοντας την υλοποίηση/ωρίμανση 2.500 έργων

  οριζόντια υποστήριξη σε 33 Νοσοκομεία και 7 Υγειονομικές Περιφέρειες  με πόρους 
τεχνικής βοήθειας ύψους 1,35 εκατ. ευρώ επιταχύνοντας την υλοποίηση/ωρίμανση 
500 έργων

  υποστήριξη σε μεμονωμένους δικαιούχους όπου διαπιστώνεται επείγουσα ανάγκη 
στήριξης. Ήδη στηρίζονται 11 έργα που έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία της 
χώρας με πόρους τεχνικής βοήθειας ύψους 4,62 εκατ. ευρώ. 

 αστικών αναπλάσεων
 ύδρευσης
 αποχέτευσης
 εξοικονόμησης ενέργειας

 οδοποιίας
 πολιτισμού
 τουριστικών υποδομών
 ψηφιακής σύγκλισης

Οι δράσεις που υποστηρίζονται συντελούν στην αναβάθμιση της  
ποιότητας ζωής των κατοίκων και αφορούν έργα:

Αριθμός έργων ανά Περιφέρεια που στηρίζονται από πόρους Τεχνικής 
Βοήθειας μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της ΜΟΔ



Μελέτες & Εργαλεία
Η ΜΟΔ αναλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εκθέσεων για λογα-
ριασμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΥ).

 Tο 2012 παρείχε υποστήριξη για τη σύνθεση και συγγραφή των Ετήσιων Εκθέσεων 
Υλοποίησης έτους 2011 των 5 Περιφερειακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, η ΜΟΔ αναπτύσσει εργαλεία και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και 
τεχνογνωσία για να υποβοηθήσει τις διοικητικές & οργανωτικές λειτουργίες και διαδι-
κασίες των EY, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) και των Δικαιούχων.

 Παρείχε υποστήριξη στον ΕΦΔ της ΕΕΤΑΑ σε επίπεδο συμβουλευτικής και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας για θέματα οργάνωσης, κατόπιν διερεύνησης και εξειδίκευσης των 
αναγκών του

 Συνεργάστηκε στενά με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής στους τομείς 
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο  της 
προετοιμασίας της Υπηρεσίας για την πιστοποίησή της ως ΕΦΔ σύμφωνα με το πρό-
τυπο ISO 9001:2008

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων ως Δικαιούχου Πράξεων ΕΣΠΑ 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λειτουργικής επισκόπησης των Τεχνικών Τμημάτων 
του (κατασκευές και μελέτες).

Η ΜΟΔ υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Δημοσί-
ων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ τόσο για την έκδοση εγκυ-
κλίων και οδηγών για θέματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης & 
Ελέγχου, όσο και για θέματα απλοποίη-
σης του συστήματος και των διαδικασι-
ών εφαρμογής του ΕΣΠΑ.

Τέλος, παρακολουθεί συστηματικά τις εξε-
λίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και προβαίνει σε 
επικαιροποιήσεις των Οδηγών Διαδικασι-
ών Ωρίμανσης Έργων, οι οποίοι απευθύνο-
νται στους Δικαιούχους, στους ΕΦΔ και 
στις Διαχειριστικές Αρχές, εφόσον προκύ-
πτουν τροποποιήσεις στη νομοθεσία που 
διέπει τα έργα (π.χ. νομοθεσία Δημοσίων 
Έργων, εφαρμογή «Καλλικράτη», κ.λπ.).

Οι οδηγοί διατίθενται σε ηλεκτρο-
νική μορφή στο www.mou.gr και 

σε έντυπη μορφή από τα γραφεία 
της ΜΟΔ (τηλ. 213 1310183)

Οι μελέτες και τα εργαλεία που αναπτύσσει η ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται  
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).



Πληροφοριακά Συστήματα
H ΜΟΔ αναπτύσσει και διαχειρίζεται πλη-
ροφοριακά συστήματα, προμηθεύεται και 
αναβαθμίζει εφαρμογές λογισμικού των Ει-
δικών Υπηρεσιών ή και άλλων φορέων.  
Ενδεικτικά, παρέχει υπηρεσίες για:

 Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα ΕΣΠΑ, το  ΠΔΕ και το σύστημα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων

 Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων για την υπαγωγή και παρακο-
λούθηση επενδυτικών προτάσεων του 
επενδυτικού νόμου και των ενισχύσεων για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 Τη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ και 
την εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα 
(intranet) «Δίαυλος»

 70 διαδικτυακούς τόπους και εφαρμο-
γές που αφορούν Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 

 Nέα πληροφοριακά συστήματα που φι-
λοξενεί στη «φάρμα» εικονικών μηχανών, η 
οποία λειτουργεί στο Datacenter της ΜΟΔ, 
όπως: 

Τα πληροφοριακά συστήματα 
που αναπτύσσει η ΜΟΔ συγχρη-
ματοδοτούνται  από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

www.businessportal.gr

www.epperaa.gr

www.anaptyxi.gov.gr

 το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

 το ηλεκτρονικό εργαλείο www.anaptyxi.gov.gr 
για την παρουσίαση στο Διαδίκτυο της πορείας 
υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 



Στελέχωση, λειτουργικές ανάγκες,  
στέγαση & υλικοτεχνική υποδομή των ΕΥ  

Μία από τις κύριες αρμοδιότητες της ΜΟΔ είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ. Συγκεκριμένα εξασφαλίζει: 

 Στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών με εξει-
δικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό που απο-
σπά η ΜΟΔ στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάγεται διοι-
κητικά σε αυτές και αναλαμβάνει καθήκοντα προ-
γραμματισμού, διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου 
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.λπ. 
Η μισθοδοσία του αποσπασμένου προσωπικού της 
ΜΟΔ εκτελείται από την εταιρεία και βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της. Επιπλέον, διαχειρίζεται και  δι-
οικητικά θέματα του αποσπασμένου προσωπικού της, όπως προσλήψεις, αποχωρή-
σεις, αποσπάσεις, υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ., καθώς και τις σχετικές με τη μισθοδο-
σία ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

 Λειτουργικές δαπάνες των Ειδικών Υπηρεσιών όπως δαπάνες ενοικίασης κτι-
ρίων, ασφαλίστρων, κοινοχρήστων, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης / αποχέτευσης, τηλε-
πικοινωνιών, ταχυδρομείου

 Στέγαση και  υλικοτεχνική υποδομή. Η ΜΟΔ προβαίνει στην εξεύρεση και ενοι-
κίαση κτιρίων για τη στέγαση των Ειδικών Υπηρεσιών και τις εξοπλίζει με την απαραί-
τητη υλικοτεχνική υποδομή  και εξοπλισμό πληροφορικής (έπιπλα γραφείου, φωτοτυ-
πικά, φαξ, υπολογιστές, λογισμικά, δίκτυα). Ειδικότερα, καλύπτει τις ανάγκες στέγασης  
42 Ειδικών Υπηρεσιών σε μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συνο-
λικού εμβαδού ~ 50.000 τ.μ. με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, υποδομή δικτύων και 
τεχνική υποστήριξη.

Η ΜΟΔ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» και διαθέ-
τει σημαντική εμπειρία και γνώση στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου της ΜΟΔ εγγυάται την απο-
τελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. 

Ως Δικαιούχος του Ειδικού Στόχου 7 του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής υποστηρίζει ενέργειες 
που υλοποιούνται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν κυρίως μελέτες, εμπει-
ρογνωμοσύνες, οργάνωση  τεχνικών συναντήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ. 

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

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αντίστοιχα).
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»


