
Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες 
ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και τα προβλήματα στο 
τραπεζικό σύστημα, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυ-
λίων στην Ελλάδα υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ τον μέσο 
κοινοτικό όρο. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, η Ελλάδα ήταν 18η 
στους «27» της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ενώ φέτος βρίσκεται 
στην 4η θέση. Εκεί δεν έφτασε τυχαία. Οφείλεται στην τερά-
στια προσπάθεια εκατοντάδων ανθρώπων στα Υπουργεία, 
στις Περιφέρειες και στη ΜΟΔ. 

Δεν έχουμε αυταπάτη πως το ΕΣΠΑ είναι πανάκεια που θα 
λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας. Ξέρουμε ότι η κρίση είναι πολύ βαθιά, αλλά είμα-
στε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα τα εργαλεία, τα οποία έχουμε 
στη διάθεσή μας.  Ήδη διαθέτουμε το πιο σημαντικό εργαλείο: το ανθρώπινο δυναμικό 
που εργάζεται ακούραστα και αθόρυβα στις δομές διαχείρισης και υλοποίησης των συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι δομές αυτές, επιδεικνύοντας υψηλά επίπεδα 
επαγγελματισμού, έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 
της διαχείρισης στην Ελλάδα. Εξάλλου, η ποιοτική αναβάθμιση που προσέφερε η ΜΟΔ 
στο σύνολο του παραγόμενου έργου είναι αδιαμφισβήτητη.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αφή-
νοντας πίσω την εσωστρέφεια. Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι διαφορετικό τόσο στη φιλοσοφία 
του όσο και στην αρχιτεκτονική του, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και επί της ουσί-
ας καινοτόμο, με έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδί-
κευσης», της καινοτομίας και θα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε δράσεις κοινωνικού χαρακτή-
ρα. Με άλλα λόγια: θα είναι ένα όχημα για την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των της χώρας και καταλύτης για να ξαναγυρίσει η οικονομία μας σε τροχιά ανάπτυξης. 

Η ανάπτυξη, φυσικά, δεν διατάσσεται. Είναι αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, επιμονής 
και δουλειάς. Τώρα λοιπόν που σχεδιάζεται για να ξεκινήσει όσο γρηγορότερα γίνεται το 
νέο ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ καλείται να έχει ένα σημαντικό και ενισχυμένο ρόλο. Είμαι βέβαιος ότι 
ο καθένας από εσάς θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, έτσι ώστε να συμβάλει για να 
βρεθεί η χώρα μια ώρα αρχύτερα στον δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας.

Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας



Όταν, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας μου από την Ελλά-
δα, ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Γενικός Γραμματέας Δη-
μοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, μου δόθηκε η ευκαιρία να δια-
πιστώσω την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Υπηρεσιών 
του ΕΣΠΑ και την καθοριστική συμβολή της ΜΟΔ σε αυτό. 
Το πείραμα που ξεκίνησε πριν 18 χρόνια για την ενίσχυση 
της ικανότητας των δομών διαχείρισης έχει αποδώσει ση-
μαντικούς καρπούς και αυτό αποτελεί πλέον εμπεδωμένη 
αντίληψη σε όλους. 

Η υλοποίηση μιας πολυετούς αναπτυξιακής πολιτικής και η αξιοποίηση των διαθέσιμων 
κοινοτικών πόρων απαιτούν, αφενός ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, αφετέρου 
ένα αποτελεσματικό σύστημα υλοποίησης έργων και δράσεων. Καθοριστικός παράγο-
ντας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό, 
τα πολύ έμπειρα και υψηλού επιπέδου στελέχη που εργάζονται καθημερινά  με αυτα-
πάρνηση και ζήλο για να επιτευχθούν οι στόχοι των αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Η νέα προγραμματική περίοδος ξεκινά από μία καλή βάση, με ένα αξιόπιστο σύστημα δια-
χείρισης και ελέγχου και πολύ καλές επιδόσεις. Στη νέα περίοδο το στοίχημα είναι η βελ-
τίωση της ικανότητας των τελικών δικαιούχων και σ’ αυτή την προσπάθεια η συμβολή 
της ΜΟΔ θα είναι αποφασιστική. 

Εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να είναι πολύ δημιουργική.

Γιώργος Γιαννούσης
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ



Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν εύκολη. Προσπαθήσαμε να 
βρούμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα άλλοτε με επιτυχία, 
άλλοτε όχι. Κάποια σημαντικά θέματα επιλύθηκαν προς όφε-
λος του προσωπικού, με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας 
αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Όπως έχω συχνά επαναλάβει, ο πλούτος της ΜΟΔ είναι το 
προσωπικό της.  Παρά τις δυσκολίες, αυτό το προσωπικό και 
οι συνάδελφοί τους δημόσιοι υπάλληλοι απέδειξαν ότι η Ελ-
λάδα μπορεί να έχει πολύ υψηλές αποδόσεις τόσο στην 
απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων όσο και 

στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμο-
γής, παρά το πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα 
αποφευχθεί επίσης η απώλεια πόρων για τα ημιτελή έργα της περιόδου 2000-2006 ενώ 
παρατηρούνται ελάχιστα προβλήματα στις αιτήσεις πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, επίδοση που ξεπερνά πολλά άλλα κράτη μέλη. 

Καταρρίψαμε έτσι τα επιχειρήματα όλων όσων στην αρχή της κρίσης ισχυρίζονταν ότι η 
χώρα είναι αδύναμη να διαχειριστεί το ΕΣΠΑ και αφήνει ανεκμετάλλευτους τους κοινοτι-
κούς πόρους που έχει στη διάθεσή της. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό στις Ειδικές Υπηρεσίες, τόσο στην Κεντρική Διοίκηση όσο και στην Περιφέρεια, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη θετική εξέλιξη.  

Η νέα προγραμματική περίοδος που ξεκινά θα είναι ακόμη δυσκολότερη από τις προη-
γούμενες. Οι νέοι Κανονισμοί ανεβάζουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της διαχείρισης 
των προγραμμάτων. Τυχόν αστοχίες θα έχουν βαριές και ανεπίτρεπτες συνέπειες, άρα εί-
ναι επιβεβλημένο οι δομές διαχείρισης και υλοποίησης να λειτουργήσουν με ακόμη μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα.

Η νέα προγραμματική περίοδος, παρά τη ριζική αλλαγή του περιβάλλοντος, δεν μας βρί-
σκει επιχειρησιακά απροετοίμαστους. Είμαι πεπεισμένος ότι η μετάβαση από τη μία περί-
οδο στην άλλη θα γίνει ομαλά με αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού και καλό συγκερασμό των νέων επιχειρησιακών αναγκών λειτουργίας με τις εξειδι-
κευμένες γνώσεις και ικανότητες των στελεχών. Μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμ-
μα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, η ΜΟΔ θα επιδιώξει την επέκτα-
ση και πλήρη ενδυνάμωση των δεξιοτήτων αυτών.

Πιστεύω πως η νέα χρονιά ξεκινάει με περισσότερη αισιοδοξία. 
Εύχομαι σε όλους και στις οικογένειές σας καλή χρονιά.

Μάριος Καμχής
Πρόεδρος ΔΣ ΜΟΔ



Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:  
Τα νέα δεδομένα
Στρατηγικό Πλαίσιο 

Η Πολιτική της Συνοχής την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τον 
Γενικό Κανονισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), 
αλλά και τους επιμέρους Κανονισμούς, τοποθετεί την Πολιτική Συνοχής ως όχημα για 
την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» («Ε 2020»). Η «Ε 2020» είναι η κοινή 
στρατηγική των κρατών μελών (ΚΜ) της Ε.Ε., με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοι-
νωνικής συνοχής. Η Πολιτική Συνοχής καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην εκ-
πλήρωση των όρων της στρατηγικής «Ε 2020» προσανατολίζοντας τις δράσεις της 
στις θεματικές προτεραιότητές της. 

Τα βασικά σημεία των Κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία είναι:

1. Συνεκτικότερος στρατηγικός προγραμματισμός
  Ενδυνάμωση του στρατηγικού προγραμματισμού, με τον καθορισμό έντεκα θεματικών 

στόχων που εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της «Ε 2020» και τα Εθνικά Προ-
γράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)

  Υιοθέτηση Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης για όλα τα Ταμεία, επιδιώ-
κοντας συνέργειες και συμπληρωματικότητες για την επίτευξη των κοινών στόχων

  Σύναψη Εταιρικού Συμφώνου -το «νέο ΕΣΠΑ 2014-2020»- μεταξύ της Επιτροπής και 
του κάθε ΚΜ, όπου θα καθορίζονται οι δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερει-
ακό επίπεδο.

 

2. Αυστηρό πλαίσιο επιδόσεων
  Επικέντρωση στις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ε 2020», στη 

βάση οροσήμων που συνδέονται με ποσοτικούς στόχους εκροών και αποτελεσμάτων για 
κάθε άξονα προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

  Το 6% του προϋπολογισμού των σχετικών κονδυλίων θα κρατηθεί ως αποθεματικό επί-
δοσης, για να κατανεμηθεί, κατά την ενδιάμεση εξέταση των επιδόσεων, στα ΚΜ των 
οποίων τα Προγράμματα θα έχουν επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους (ορόσημα) 

  Αποτυχία της επίτευξης των οροσήμων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών, 
ενώ σοβαρή υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράμματος ενδέχεται να 
οδηγήσει σε δημοσιοοικονομικές διορθώσεις στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.



3. Αιρεσιμότητες – προϋποθέσεις καταβολής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
  Η Πολιτική της Συνοχής, όπως εκφράζεται μέσα από τα ΕΔΕΤ, συνδέεται με την οικονο-

μική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Πρόκειται για ένα επιπλέον μέσο πίεσης, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, στη βάση των συ-
στάσεων του Συμβουλίου

  Το κάθε ΚΜ πρέπει να εκπληρώσει σειρά όρων (αιρεσιμότητες) προκειμένου να διασφα-
λιστεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων και να εξασφαλιστεί η ροή της χρη-
ματοδότησης: (α) μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις ευθυγραμμισμένες με τα μέτρα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (β) εκ των προτέρων προϋποθέσεις σε συνάρ-
τηση με διαρθρωτικές αλλαγές και στόχους του ΕΠΜ. Αδυναμία εκπλήρωσης των αιρε-
σιμοτήτων οδηγεί σε αναστολή της χρηματοδότησης.

 

4. Τρεις κατηγορίες Περιφερειών με διαφορετική θεματική συγκέντρωση
  Τρεις κατηγορίες Περιφερειών: 

  λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού), 
  περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90%) και 
  περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90%). 

 Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ >75%, αλλά κατά την τρέχουσα πε-
ρίοδο εντάσσονταν στον στόχο Σύγκλιση, θα λάβουν ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία 
ίση με τουλάχιστον τα 2/3 της ενίσχυσης που τους αναλογούσε την περίοδο 2007-2013

  Δέσμευση συγκεκριμένου ποσοστού πόρων σε συγκεκριμένο αριθμό θεματικών προτε-
ραιοτήτων / στόχων, για το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ (σε εθνικό επίπεδο) και ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το ΕΚΤ

  Υποχρεωτική δέσμευση του 23,1% (ως εθνικό μέσο όρο) των συνολικών πόρων της χώ-
ρας για δράσεις του ΕΚΤ με διαφοροποίηση ανά κατηγορία περιφέρειας.

5. Ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση
  Προώθηση της «Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»: δυνα-

τότητα διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης με συνδυασμό πόρων από τα 
ΕΔΕΤ (εξέλιξη του Leader)

  Δημιουργία «πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης», δυνατότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμέ-
νων χωρικών επενδύσεων στη βάση αστικών και χωρικών στρατηγικών

  Εισαγωγή Κοινών Σχεδίων Δράσης (Joint Action Plans).

6. Προώθηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (δάνεια, επιστρεπτέες 
ενισχύσεις κ.λπ.) με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους
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Τα νέα δεδομένα



Θεματικοί Στόχοι της «Ε 2020»
  1.  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  2.  Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών
  3.  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
  4.  Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους 

τομείς
  5.  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 

του κινδύνου
  6.  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
  7.  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε ση-

μαντικά δίκτυα υποδομών
  8.  Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
  9.  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
10.  Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση
11.  Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Γεωγραφική επιλεξιμότητα

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ελληνικές 
περιφέρειες κατατάσσονται σε:

Λιγότερο αναπτυγμένες (κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού): 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, 
Δυτική Ελλάδα

Περιφέρειες σε μετάβαση 
(κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90%): 
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Περισσότερο αναπτυγμένες 
(κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90%): 
Αττική και Νότιο Αιγαίο
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Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης Φεβρουαρίου 2013 κατέληξε σε συμφωνία, η οποία 
εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 19/11/2013 σχετικά με το επό-
μενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:  
Τα νέα δεδομένα

Αρχιτεκτονική Νέου ΕΣΠΑ
Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως προς τους πόρους της πολιτικής συνοχής 
περιλαμβάνει 4 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, συν τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

(~%) Κατανομή πόρων συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ)

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα: Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, εξωστρέ-
φεια, επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών), Έρευνα & Τεχνολογία, ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις, τουρι-
σμός & πολιτισμός, δίκτυα ενέργειας, κατάρτιση, εκπαίδευση, απασχόληση που αφορούν στην ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις στη Δημόσια Διοίκηση που έχουν άμεση επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα. 

Μεταρρύθμιση του Δημοσίου: Ολοκληρωμένη στρατηγική αλλαγών σε οριζόντιους τομείς που διαπερνούν 
τις δομές και αφορούν προβλήματα οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου.

Περιβάλλον - Μεταφορές: Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Βασικές 
υποδομές και αναγκαία έργα για την προστασία του περιβάλλοντος που εκπληρώνουν και την εναρμόνιση με 
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση: Δράσεις με έμφαση στην προώθηση μέτρων αντιμετώπισης της 
ανεργίας, καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και σύνδεση της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Εμπροσθοβαρής προγραμματισμός με έμφαση στα έτη 
2014-2016.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: Δημιουργούνται 13 πολυτομεακά & πολυταμειακά Περιφε-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε κάθε Περιφέρεια να προωθεί αποτελεσματικά ολοκληρωμένες τοπι-
κές παρεμβάσεις.

€ 3,8 δισ.

~25 %

€ 0,4 δισ.

~3 %

€ 3,7 δισ.

~24%

€ 2,0 δισ.

~13%

€ 5,4 δισ.

~35%

 ΕΕ-28 ΕΛΛΑΔΑ
Ταμείο Συνοχής (χωρίς το «Συνδέοντας την Ευρώπη) 63.622,5 3.250,2
 - Μεταφορά στο «Συνδέοντας την Ευρώπη» 11.305,9 580,0
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 185.374,4 7.201,0
Περιφέρειες σε Μετάβαση 35.701,3 2.360,8
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 55.780,1 2.588,1
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 10.228,8 231,7
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 3.211,2 171,5
Σύνολο Πολιτικής Συνοχής 366.791,0 15.631,8
Αγροτική Ανάπτυξη 95.577,5 4.195,0
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 7.404,8 250,0

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενδεικτική κατανομή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020  
στους τομείς Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (τρέχουσες τιμές, εκ. €)



Άλλες βασικές αλλαγές σε σχέση με την περίοδο 2007-2013

Υιοθέτηση ενός γενικού Κανονισμού για το σύνολο των ΕΔΕΤ, όπου περιλαμβάνονται και τα 
θέματα της εφαρμογής. Παρέχεται η δυνατότητα, όπως και στην 3η προγραμματική περίο-
δο, σχεδιασμού και υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται 
από συνδυασμό ταμείων (Πολυταμειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Επιπλέον, στο Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης περιλαμβάνονται οι στρατηγικές προτεραιότητες για όλα τα ΕΔΕΤ. 

Ειδικότερα: 
  Τίθεται σειρά αιρεσιμοτήτων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ανά ΕΠ, καθώς και μακρο-

οικονομικές προϋποθέσεις, η μη εκπλήρωση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αναστο-
λή πληρωμών

  Υποχρεωτική δέσμευση πόρων για το αποθεματικό επίδοσης, η κατανομή του οποίου στα 
ΕΠ θα πραγματοποιηθεί το 2019, μετά την εξέταση της επίτευξης των στόχων τους από 
την Επιτροπή. Τυχόν αποτυχία επίτευξης των οροσήμων οδηγεί σε ανακατανομή του 
αποθεματικού σε προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τους στόχους τους, βάσει πρότα-
σης του ΚΜ. Σε περιπτώσεις σοβαρής υστέρησης, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ανα-
στολή πληρωμών

  Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε ΕΠ και άξονες προτεραι-
ότητας στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων τους βάσει της τελικής έκθεσης υλοποίησης

  Ο κανόνας αποδέσμευσης διευρύνεται σε Ν+3 και επομένως επιμηκύνεται η περίοδος 
υλοποίησης μέχρι και το 2023

  Νέα εργαλεία αποτελούν τα Κοινά Σχέδια Δράσης. Μπορούν να αποτελούν μέρος ενός ή 
περισσοτέρων ΕΠ και να είναι πολυταμειακά

  Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την πρόλη-
ψη και ανίχνευση της απάτης. Η ΔΑ θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά 
μέτρα  για την καταπολέμηση της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κιν-
δύνους, ενώ τα ΚΜ υποχρεούνται να έχουν διαδικασία εξέτασης καταγγελιών

  Εισάγεται η έννοια του ετήσιου λογαριασμού, που αποτελεί τη βάση για «ετήσια εκκαθά-
ριση» σε σχέση με την κοινοτική χρηματοδότηση

  Ο τρόπος πληρωμής της ΕΕ αλλάζει:
  για κάθε ενδιάμεση πληρωμή η ΕΕ προπληρώνει 90% (αντί για το 100%)
  δίνονται και ετήσιες προχρηματοδοτήσεις (πέραν της αρχικής προχρηματοδότησης – 

προκαταβολής που δίνεται σε δόσεις)
  Μεγάλα έργα: η βάση υπολογισμού για τον χαρακτηρισμό μίας πράξης ως μεγάλου έρ-

γου είναι ο επιλέξιμος Π/Υ και όχι ο συνολικός. Το ελάχιστο όριο του Π/Υ για τον τομέα 
των μεταφορών είναι 75 εκ. €, αντί για 50 εκ. €.

Πηγή: Εθνική Αρχή Συντονισμού - ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥΘΥ

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:  
Τα νέα δεδομένα



Η ΜΟΔ ως δικαιούχος  
ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ

Η ΜΟΔ ως Δικαιούχος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ: 

  Υποστηρίζει τη στελέχωση, τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των επιτελικών φορέων 
και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποί-
ησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 

  Μισθώνει χώρους και προμηθεύεται εξοπλισμό για τις ΕΥ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ
  Αναπτύσσει και επεξεργάζεται συστήματα, εργαλεία και πρότυπα οργανωτικών μεθόδων
  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την οργάνωση της δια-

χείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των επιτελικών 
φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ

  Κατόπιν πρωτοβουλίας ή/και για λογαριασμό της Επιτροπής υλοποιεί ενέργειες για την εκπό-
νηση μελετών και την οργάνωση συνεδρίων και τεχνικών συναντήσεων.

Η ΜΟΔ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» και 
διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι ικανή να υποστηρίζει με αποτελεσματικότη-
τα την ομαλή λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ.
Η παρακολούθηση των πράξεων πραγματοποιείται μέσω ενός πιστοποιημένου συστήματος δια-
χείρισης και ελέγχου δράσεων, το οποίο αποτελεί εχέγγυο για την αποτελεσματική υλοποίηση 
των πράξεων που αναλαμβάνει η ΜΟΔ. Εξάλλου, η εταιρεία έχει ανταποκριθεί άμεσα και με 
πλήρη διασφάλιση στους ελέγχους, καθώς και στην κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων αναγκών.
Την περίοδο 2007 - 2013 τα έργα που έχει υλοποιήσει η ΜΟΔ ως δικαιούχος ανέρχονται στο 
ποσό των 283,5 εκ. €.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:  
Τα νέα δεδομένα

Υλοποίηση Έργων ΜΟ∆ ως ∆ικαιούχου 2007 - 2013

77,9% 

76,1% 

75,6% 

37,0% 

51,8% 
60,6% 

83,5% 

81,2% 

82,8% 

67,7% 

74,0% 
81,2% 

100,0% 

84,4% 

76,8% 

27,7% 

75,9% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

0 

50

100 

150

200

250

300 

350

400 

YΛΟΠΟΙΗΣΗ 31/12/2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 31/12/2013



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 εξειδικευμένο προσωπικό. Το προ-
σωπικό που αποσπά η ΜΟΔ στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάγεται διοικητικά σε αυτές και 
αναλαμβάνει καθήκοντα προγραμματισμού, διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων κ.λπ. Η μισθοδοσία του απο-
σπασμένου προσωπικού της ΜΟΔ 
εκτελείται από την εταιρεία και βα-
ρύνει τον προϋπολογισμό της. Επι-
πλέον, διαχειρίζεται και  διοικητικά 
θέματα του αποσπασμένου προσω-
πικού της, όπως προσλήψεις, απο-
χωρήσεις, αποσπάσεις, υπηρεσιακές 
μεταβολές κ.λπ., καθώς και τις σχετι-
κές με τη μισθοδοσία ασφαλιστικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις

  Λειτουργικές δαπάνες των Ειδικών Υπηρεσιών όπως δαπάνες μισθωμάτων, 
ασφαλίστρων, κοινοχρήστων, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης / αποχέτευσης, τηλεπικοι-
νωνιών, 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 απα-
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή  και εξοπλισμό πληροφορικής (έπιπλα γραφείου, φω-
τοτυπικά, φαξ, υπολογιστές, λογισμικά, δίκτυα). Ειδικότερα, καλύπτει τις ανάγκες στέ-
γασης  42 Ειδικών Υπηρεσιών σε μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώ-
ρα, συνολικού εμβαδού ~ 50.000 τ.μ. με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, υποδομή δι-
κτύων και τεχνική υποστήριξη.

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 

Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αντίστοιχα).



Μελέτες & Εργαλεία
Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020

  σε επίπεδο οργάνωσης διαχείρισης: χαρτογράφηση προσωπικού ΕΥ, περιγράμματα θέσεων 
εργασίας ΕΥ, προτάσεις ανασχεδιασμού δομών, μεθοδολογία  / διαδικασίες ορθολογικής κα-
τανομής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης προσωπικού, κ.λπ.

  σε επίπεδο υλοποίησης έργων: χαρτογράφηση δικαιούχων, κεντρικών δομών και περιφερεια-
κών και δημοτικών υπηρεσιών φορέων 

  σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της Γενι-
κής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ  
για την επίτευξη μνημονιακών στόχων

  «χαρτογράφηση» αρμοδιοτήτων - συστηματοποίηση & απλοποίηση σταδίων ωρίμανσης / υλο-
ποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων / προτάσεις βελτίωσης διαδικασιών

  προετοιμασία μελετών για άμεση επικαιροποίηση αντίστοιχων Οδηγών Ωρίμανσης Έργων της 
ΜΟΔ με αλλαγές που έχουν προκύψει στη νομοθεσία που διέπει τα έργα (νομοθεσία Δημοσί-
ων  Έργων, εφαρμογή «Καλλικράτη», κ.λπ.)

  απλοποίηση συστήματος και διαδικασιών εφαρμογής του ΕΣΠΑ
  ανάπτυξη & λειτουργία Επιχειρησιακής Πλατφόρμας για εσωτερική επικοινωνία, διακίνηση και 

διαβούλευση εγγράφων για τις δομές συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Υποστήριξη Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)
  στη σύνθεση & συγγραφή Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης 2012 των 5 ΠΕΠ
  για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγών του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου

Συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνογνωσία για  
διοικητικές & οργανωτικές λειτουργίες - διαδικασίες 

  στην ΕΥ Συντονισμού & Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στους Τομείς Αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 
για την προετοιμασία συστήματος διαχειριστικής επάρκειας ως Δικαιούχων ΕΠ του ΕΣΠΑ

  στην ΕΥ Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε επίπεδο συμβουλευτικής σε ζητήματα δι-
οικητικής και λειτουργικής οργάνωσης και ειδικότερα σε θέματα σχεδιασμού και αποτελεσμα-
τικής εφαρμογής διαδικασιών

  στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για την εκπόνηση των 
απαιτούμενων κανονισμών και οργανωτικών εργαλείων για την 
ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του φορέα ως Δι-
καιούχου του ΕΣΠΑ.

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

Οι οδηγοί  
διατίθενται  

σε ηλεκτρονική  
μορφή στο  

www.mou.gr



Η εκπαίδευση στη ΜΟΔ  
την περίοδο 2007 - 2013

Την περίοδο 2007-2013, η ΜΟΔ οργάνωσε περίπου 100 παραδοσιακά σεμινάρια για 4.811 
στελέχη των ΕΥ σε: 

 Θέματα Τεχνικών Γνώσεων Διαχείρισης ΕΣΠΑ
 Δημοσίων Συμβάσεων 
 Κρατικών Ενισχύσεων 
 Πιστοποίησης Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 9001:2008 
 Ελέγχων - Επαληθεύσεων 
 Ε-procurement 
 Κλεισίματος Έργων 
 Θέματα Προσωπικών - Διοικητικών Δεξιοτήτων.

Η ΜΟΔ από την ίδρυσή της δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της, 
παρέχοντας συστηματική εκπαίδευση στις 
Ειδικές Υπηρεσίες και τους Δικαιούχους μέσω:

 της παραδοσιακής εκπαίδευσης
 της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Για την ενημέρωση των χρηστών του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης 
της ΜΟΔ αποστέλλονται περιοδικά Ενημερωτικά δελτία 
(newsletters), ως προς τις μαθησιακές ευκαιρίες και τις επίκαιρες 
εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως, στον τομέα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Διέθεσε 126 ασύγχρονα μαθήματα στα οποία έγιναν 
5.614 εγγραφές 1.400 εκπαιδευομένων.

  Πραγματοποίησε 70 εικονικές τάξεις στην αίθουσα 
τηλεκπαίδευσης όπου συμμετείχαν περίπου 1.000 στελέχη 
των ΕΥ από διαφορετικές περιφέρειες.  
Οι εικονικές τάξεις έδωσαν τη δυνατότητα της άμεσης 
μεταφοράς τεχνογνωσίας στις ΕΔΑ των Περιφερειακών 
Προγραμμάτων σε επίκαιρα θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 
και του ΟΠΣ.    

  Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης διατέθηκε σε φορείς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
προς στελέχη των ΕΥ.

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



Η εκπαίδευση στελεχών  
τη νέα προγραμματική περίοδο

Στη νέα Προγραμματική περίοδο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και στην απόκτηση 
και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν την 
ομαλή μετάβαση των δομών του ΕΣΠΑ στη νέα Προγραμματική Περίοδο, υιοθετώντας την ευ-
ρωπαϊκή επιταγή για επένδυση στην εκπαίδευση και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της διερεύ-
νησης επιμορφωτικών αναγκών. Στόχος είναι:

  η μεταφορά τεχνογνωσίας σε διαχειριστικά θέματα προκειμένου να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 

  η διασφάλιση της ικανότητας του προσωπικού να αντιμετωπίσει οριζόντια θέματα θεσμικού 
και κανονιστικού πλαισίου, θέματα διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου προγραμμάτων και 
έργων, σε ένα διαφοροποιημένο από το παρελθόν επιχειρησιακό περιβάλλον με ιδιαίτερα 
αυξημένες απαιτήσεις

  η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση με τις εξειδικευμένες θεματικές 
προτεραιότητες, όπως θέματα έρευνας και καινοτομίας, περιβάλλοντος και ενέργειας, 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, κοινωνικής συνοχής και ενεργούς 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και γενικότερα στρατηγικών ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Σημαντικό εργαλείο της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής της ΜΟΔ αποτελεί 
η περιοδική διενέργεια  έρευνας 
εκπαιδευτικών αναγκών για να 
διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση 
των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κα-
θώς και ο αποτελεσματικός προ-
γραμματισμός των εκπαιδεύσεων.

Το 2013 η ΜΟΔ διενήργησε ηλε-
κτρονική διερεύνηση εκπαιδευ-
τικών αναγκών, η οποία συνδυ-
άστηκε με επιτόπιες συναντήσεις 
με τις Ειδικές Υπηρεσίες, με σκοπό 
την ανάδειξη επίκαιρων μαθησι-
ακών αναγκών και αντικειμένων 
για την ανάπτυξη  θεματολογίας 
αιχμής ενόψει της νέας Προγραμ-
ματικής Περιόδου.



Πληροφοριακά Συστήματα

Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει η ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται  από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

www.keko.gr

ep.culture.gr

H ΜΟΔ αναπτύσσει, φιλοξενεί στο Υπολογιστικό της Κέντρο (Data Center) και διαχειρίζεται 
πληροφοριακά συστήματα, προμηθεύεται και αναβαθμίζει υποδομές και εφαρμογές λογισμικού 
των Ειδικών Υπηρεσιών ή και άλλων φορέων.
Ενδεικτικά, παρέχει υπηρεσίες για:

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ και το σύστημα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων

  Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για την υπαγωγή και 
παρακολούθηση επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου και των 
δράσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το 2013 το ΠΣ Κρατικών Ενισχύσεων υποδέχτηκε προτάσεις για 7 δράσεις ενίσχυσης 
ΜΜΕ και τον νέο επενδυτικό νόμο 4146/2013. 
Υποβλήθηκαν 31.411 προτάσεις εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί οι 9.876 
(υπάρχουν επίσης 9.406 επιλαχούσες προτάσεις)

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

Η κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) που συγκεντρώνει προσκλήσεις και 
προκηρύξεις από όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα δέχθηκε το 2013 περισσότερες από  
2 εκατομμύρια επισκέψεις από περισσότερους από 1 εκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες

  Εσωτερική επικοινωνία και διαβούλευση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας 
«Δίαυλος» (π.χ. γραπτή διαδικασία Επιτροπών Παρακολούθησης)

  70 διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές που αφορούν Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ

  Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (τύπου IaaS, PaaS) στο data center συστημάτων τρίτων 
φορέων (π.χ. Πληροφοριακό Σύστημα ΓΕΜΗ, www.startupgreece.gov.gr κ.λπ.).



Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

 αστικών αναπλάσεων
 ύδρευσης
 αποχέτευσης
 εξοικονόμησης ενέργειας

 οδοποιίας
 πολιτισμού
 τουριστικών υποδομών

Οι δράσεις που υποστηρίζονται συντελούν στην αναβάθμιση της  
ποιότητας ζωής των κατοίκων και αφορούν έργα:
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Yλοποίηση ανά Περιφέρεια των έργων τεχνικής βοήθειας 
που χρηματοδοτούνται από τη ΜΟΔ ως ΕΦΔ

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 MOΔ ως ΕΦΔ παρέχει:
  οριζόντια υποστήριξη στους 325 Καλλικρατικούς δήμους με πόρους τεχνικής βοήθειας 

ύψους 17,65 εκατ. ευρώ επιταχύνοντας την υλοποίηση/ωρίμανση 2.700 έργων
  οριζόντια υποστήριξη σε 33 Νοσοκομεία και 7 Υγειονομικές Περιφέρειες με πόρους τεχνικής 

βοήθειας 1,7 εκατ. ευρώ επιταχύνοντας την υλοποίηση/ωρίμανση 500 έργων
  υποστήριξη σε μεμονωμένους δικαιούχους όπου διαπιστώνεται επείγουσα ανάγκη στήριξης. 

Ήδη στηρίζονται 13 έργα που έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία της χώρας με 
πόρους τεχνικής βοήθειας ύψους 4,80 εκατ. ευρώ.



Ομάδες ΜΟΔ για την ενίσχυση Δικαιούχων
Η ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε φορείς 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με σκοπό την ωρίμανση και 
επιτάχυνση υλοποίησης έργων σε Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ομάδες της ΜΟΔ στηρίζουν:

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Η αποκατάσταση των 396 ΧΑΔΑ στην Ελλάδα είναι από τα δυσκολότερα έργα του ΕΣΠΑ   
(262 χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και αποτελούν ένα από 
τα 181 έργα προτεραιότητας, 115 από τα 11 ΠΕΠ και 19 υλοποιούνται με ίδιους πόρους).

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, από 
τον Μάρτιο 2012, εξειδικευμένα στελέχη της ΜΟΔ, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων 
ΧΑΔΑ, παρέχοντας τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δικαιούχους για να επιταχύνουν 
την υποβολή προτάσεων, την ωρίμανση  μελετών, τη σύνταξη και υποβολή τευχών 
δημοπράτησης και υποστηρίζουν την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στον έλεγχο τευχών και συμβάσεων κ.λπ.

Ειδικότερα, με την υποστήριξη της ΜΟΔ, ως τον Οκτώβριο 2013
  Υποβλήθηκαν προτάσεις για 372 ΧΑΔΑ και εντάχθηκαν 355 (18 ΧΑΔΑ θα αποκατασταθούν 

με ίδιους πόρους των Δήμων)
  Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης για 60 ΧΑΔΑ
  Προεγκρίθηκαν τεύχη δημοπράτησης μελετών για 142 ΧΑΔΑ
  Δημοπρατήθηκαν οι μελέτες για 158 ΧΑΔΑ 
  Ανατέθηκαν οι μελέτες για 111 ΧΑΔΑ
  Προεγκρίθηκαν τεύχη δημοπράτησης έργων αποκατάστασης για 139 ΧΑΔΑ
  Δημοπρατήθηκαν έργα αποκατάστασης για 150 ΧΑΔΑ
  Συμβασιοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης 125 ΧΑΔΑ
  Αποκαταστάθηκαν 65 ΧΑΔΑ.

Εκτιμάται ότι θα  
ολοκληρωθούν τα έργα  
αποκατάστασης 
για επιπλέον:

21 ΧΑΔΑ εντός του 2013
220 ΧΑΔΑ εντός του 2014 
90 ΧΑΔΑ εντός του 2015

ΧΑΔΑ στη θέση Περιβόλα της Χίου



Έργα προτεραιότητας
Η ΜΟΔ έχει αναλάβει να παρακολουθεί την εξέλιξη και να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε 
75 έργα προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την 
συμβουλευτική και επιτόπου τεχνική υποστήριξη σε 14 έργα προτεραιότητας ΕΚΤ. Με τις 
Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων ανέλαβε την:

  Αποτύπωση της προόδου των έργων, διάγνωση τυχόν προβλημάτων και υποβολή σχετικών 
τακτικών εκθέσεων στο ΥΠΑΑΝ

  Υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
  Παροχή επιτόπου συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης / υλοποίησης των έργων.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 16 περιφερειακά έργα προτεραιότητας και εντός του 2013 
ολοκληρώνονται επιπλέον 10, καθώς και τουλάχιστον 2 έργα προτεραιότητας ΕΚΤ.

Κλείσιμο ημιτελών έργων περιόδου 2000-2006
Η ΜΟΔ έχει αναλάβει την παρακολούθηση των έργων που εκκρεμούν από το Γ΄ ΚΠΣ και 
υποστηρίζει τους δικαιούχους σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε τα έργα τους να 
ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα. 

Από τα 1.204 έργα ημιτελή την 1.1.2012 με κοινοτική συνδρομή 3,4 δισ. € είχαν ολοκληρωθεί 
-τον Νοέμβριο του 2013- 963 έργα με κοινοτική συνδρομή 2,8 δισ. €.

Παράλληλα, η ΜΟΔ:
  Με την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες 

Περιοχές και την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ, εκτός των παραπάνω, 
παρέχει τεχνική υποστήριξη σε δικαιούχους έργων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ σε Περιφέρειες για την 
ωρίμανση και υλοποίηση των έργων τους και υποστηρίζει το Εθνικό Σημείο Επαφής του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  Με την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων Δράσεων ΕΚΤ παρέχει σε σταθερή βάση 
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού και κατά περίπτωση σε άλλους φορείς, όπως στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής 
Εργασίας. Η Ομάδα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου 
«Επαναπροσδιορισμός του λειτουργικού μοντέλου του ΟΑΕΔ»

  Με την Ομάδα Υποστήριξης Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού υποστηρίζει τις περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Δυτικής Ελλάδας στην εκπόνηση πιλοτικών 
περιφερειακών προγραμμάτων ενσωμάτωσης Ρομά

  Με τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης στηρίζει το ΥΠΕΚΑ και δικαιούχους, ώστε να 
επιταχύνουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους στους τομείς των στερεών και υγρών 
αποβλήτων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ & Ομάδες Υποστήριξης
 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: Ιωάννα 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

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

 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 
Αναπληρώτρια συντονίστρια: Μαρία Πουλάκη 
τηλ. 213 1310189

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

 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Συντονιστής: Μανώλης Βολακάκης 
τηλ. 213 1310105

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

 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Συντονιστής: Γιάννης Αγαπητίδης 
τηλ. 210 6475144 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ




