
Από το Μάιο του 2011 που ανέλαβα Πρόεδρος της ΜΟΔ, 
άμεση προτεραιότητά μου ήταν η εκπόνηση ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου δράσης τεχνικής στήριξης για την 
επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. 
Το σχέδιο δράσης προβλέπει μεταξύ άλλων:

  Ενδυνάμωση του υποστηρικτικού ρόλου της ΜΟΔ.
 Ενεργοποίηση και ενίσχυση των ομάδων κρούσης 

  για τη στοχευμένη και αποτελεσματική υποστήρι- 
  ξη των αδύναμων δικαιούχων, ειδικά ορεινών και   
    νησιωτικών δήμων.

 Ενεργοποίηση της ΜΟΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθει- 
    ας για τη στήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση των έργων τους.
 Χαρτογράφηση των Ειδικών Υπηρεσιών για την καλύτερη αξιοποίηση του αν-

    θρώπινου δυναμικού.
  Ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων της ΜΟΔ.

Παρότι είμαι μόλις 6 μήνες στο «τιμόνι» της εταιρείας, έχω παρακολουθήσει την πορεία 
της ΜΟΔ από την ίδρυσή της και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστώ ότι η ΜΟΔ έχει συμ-
βάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. 

Θεωρώ ότι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της ΜΟΔ στα 15 χρόνια λειτουργί-
ας της εταιρείας στο πλευρό της δημόσιας διοίκησης έχει διαδραματίσει σημαντικό ρό-
λο στη χρηστή διαχείριση των έργων, στη συστηματοποίηση της παρακολούθησης, στην 
επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων, στην ποιοτική βελτί-
ωση των διαδικασιών και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των παραμέτρων καθυστέρησης.

Κύριος στόχος και επιδίωξή μου είναι η ΜΟΔ να διαδραματίσει έναν εξίσου σημαντικό 
ρόλο και μετά το 2015 που λήγει το ΕΣΠΑ. Ως Πρόεδρος της ΜΟΔ σας διαβεβαιώνω ότι 
προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να πετύχω ό,τι καλύτερο για την εταιρεία και τους 
εργαζόμενούς της. Για μένα η εταιρεία είναι οι εργαζόμενοι της.

Μάριος Καμχής
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μήνυμα του Προέδρου
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H ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων (Τask Forces) συμβουλευτική και τεχνική υπο-
στήριξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως) σε φορείς υλοποίησης δράσεων του ΕΣΠΑ για τη 
βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ομά-
δες της ΜΟΔ το 2011 υποστήριξαν έργα: 

  περιβάλλοντος (αποχετεύσεις, υδρεύσεις)

  οδοποιίας

  λιμενικών

  αναπλάσεων

  κτιρίων κοινωνικής μέριμνας

  υγείας

  προμηθειών εξοπλισμού / υπηρεσιών

Στην συμβουλευτική και επί τόπου τεχνική υποστήριξη που παρέχουν οι Ομάδες περι-
λαμβάνονται υπηρεσίες και συμβουλευτική για 

  τη συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης, 

  την επικαιροποίηση μελετών και τον έλεγχο τευχών δημοπράτησης, 

  την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, 

  τη σύνταξη τεχνοοικονομικών αναλύσεων, 

  τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων παρακολούθησης. 

Παράλληλα, η ΜΟΔ με την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων Δράσεων ΕΚΤ παρέχει επι-
τόπια συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε επιλεγμένους φορείς, όπως ο Οργανι-
σμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής.

Ομάδες ΜΟΔ στην υπηρεσία της Περιφέρειας

H Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομα-
κρυσμένες Περιοχές παρείχε το 2011 τεχνική υποστήριξη σε 
73 δικαιούχους για την ωρίμανση 280 περίπου έργων τους 
συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000.000 ευρώ περίπου. 
Η Ομάδα υποστηρίζει δικαιούχους τομεακών και περιφερεια-
κών προγραμμάτων στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Αττικής και ενεργοποιεί-
ται σε διάφορα προγράμματα αναλόγως των προτεραιοτήτων 
που θέτει η Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ. 



Πρόκειται για νεοσύστατη «Ομάδα Κρούσης» της ΜΟΔ που ξεκίνησε να λειτουργεί από 
τον Ιούλιο 2011. 

Παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη στους Δικαιούχους των 
έργων των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Κυριότερες κατηγορί-
ες έργων είναι:

  τα έργα υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος, 

  τα ενεργειακά έργα, 

  τα έργα υποδομών υγείας, παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού, καθώς και 

  τα έργα τεχνολογιών πληροφορικής. 

Η υποστήριξη παρέχεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από την εξειδίκευση και 
το σχεδιασμό, την ωρίμανση και το συντονισμό διαδικασιών για την προώθηση σε υλο-
ποίηση, μέχρι τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την υποβολή Αιτήσεων Επιβεβαίωσης 
Συνδρομής Μεγάλων  Έργων και τη σύνταξη των μελετών κόστους – οφέλους, την υλο-
ποίηση των έργων για την επιτάχυνση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της ανάγκης επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ολο-
κλήρωση ειδικών κατηγοριών έργων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, η παρο-
χή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας στους Δικαιούχους των έργων αυτών αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονι-
σμού και τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, επεξεργάζονται σχέδια δράσης και εντοπί-
ζουν δράσεις υποστήριξης για να επιταχύνουν την υλοποίηση των ειδικών αυτών κατη-
γοριών έργων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως είναι:

 η κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση εντός του ΕΣΠΑ των «έργων-γέφυρα» με την  

   προηγούμενη προγραμματική περίοδο,  

  η επιτάχυνση της υλοποίησης των Μεγάλων  Έργων του ΕΣΠΑ και των  Έργων Σημαία, 

  η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας των «ημιτελών» έργων του Γ’ ΚΠΣ. 

Νέα Ομάδα Υποστήριξης έργων ΕΣΠΑ



Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων, που έχει αναπτύξει 
και διαχειρίζεται η ΜΟΔ σε συνεργα-
σία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
αφορά την ηλεκτρονική υποβολή, αξι-
ολόγηση, ένταξη  και παρακολούθη-
ση επενδυτικών προτάσεων του Ανα-
πτυξιακού Νόμου και των ενισχύσε-
ων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Το σύστημα περιλαμβάνει επι-
πλέον εφαρμογή επιτελικής πληροφό-
ρησης και σύστημα υποστήριξης των 
χρηστών μέσω τηλεφωνικού και ηλε-
κτρονικού Help Desk και Call Center. 

Σημαντική εφαρμογή του συστήμα-
τος είναι η ανάπτυξη μητρώου αξιο-
λογητών του αναπτυξιακού νόμου 
που οδήγησε στον αυτοματισμό της δι-
αδικασίας ανάθεσης των αξιολογήσε-
ων και στην πλήρη ηλεκτρονικοποίησή 
τους χωρίς την ανάγκη φυσικών φακέ-
λων. Ως αποτέλεσμα, οι αξιολογήσεις, 
οι οποίες ανατίθενται τυχαία, ολοκλη-
ρώνονται σε διάστημα 7 ημερών και 
με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμε-
νικότητα.

Για το 2012 προβλέπεται η συνέχιση 
της υποστήριξης των ανοιχτών δρά-
σεων με άλλα υποσυστήματα για τους 
ελέγχους, τις τροποποιήσεις και τις 
πληρωμές των επενδύσεων, καθώς 
και ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων 
για δράσεις  του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επι-
χειρηματικότητα».

To Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων και η διαδικτυακή 

πύλη 2007-2013 που σχεδιάστηκαν 
και αναπτύχθηκαν σε συνεργασία 
με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Από το 2007, το ΠΣ Κρατικών Ενι-
σχύσεων έχει υποδεχθεί προτάσεις 
για 21 δράσεις ενίσχυσης. Εγκεκριμέ-
νες είναι οι παρακάτω προτάσεις:

Στοιχεία Νοεμβρίου 2011

Δράσεις ΚΠΣ για ΜΜΕ: 43.500
Ά  δράση ΕΣΠΑ για ΜΜΕ 
εμπορίου - υπηρεσιών: 43.817
Ελεύθεροι επαγγελματίες:  25.512 
Νεανική επιχειρηματικότητα: 3.403 
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: 2.677
Επενδυτικός Νόμος (κεφαλαι-
ακές ενισχύσεις): 6.852
Επενδυτικός Νόμος (φορολο-
γικές απαλλαγές): 899
Νέος αναπτυξιακός νόμος (ά  φάση): 145
Νέος αναπτυξιακός νόμος (β΄ φάση): 180
Ένδυση – Υπόδηση: 73 
Πράσινες υποδομές: 63
Πράσινη επιχείρηση: 89
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες: 2.111
Πράσινος τουρισμός: 364
Εξωστρέφεια: 828

Για τις δράσεις Εναλλακτικός τουρι-
σμός και  Καινοτόμες Επιχειρήσεις συ-
νεχίζεται η υποβολή προτάσεων.



Αναζήτηση 
στοιχείων 

επικοινωνίας με 
τα στελέχη της 

ΜΟΔ και όλων 
των ΕΥ

Αναζήτηση 
σεμιναρίων 
ΜΟΔ και 
ΕΥ με 
διάφορα 
κριτήρια

Δημιουργία 
προσωπικής σελίδας 

για διαμοιρασμό 
αρχείων, χώρους 
κοινής εργασίας, 

δικτύωσης με τους 
συναδέλφους

Νέος Δίαυλος επικοινωνίας
Ο Δίαυλος (intranet) είναι ένας κοινός χώρος εργασίας και δικτύωσης για όλα τα στε-
λέχη των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
ΜΟΔ, είτε προέρχονται από το δημόσιο τομέα είτε από τη ΜΟΔ. Συγκεντρώνει με οργα-
νωμένο και κατανοητό τρόπο το σύνολο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στην 
καθημερινή εργασία των στελεχών, διευκολύνει την αναζήτησή τους και δίνει δυνατό-
τητες συνεργασίας σε ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Ο Δίαυλος είναι υποσύστημα της διαδικτυακής πύλης 2007 - 2013. 



Η εκπαίδευση στη ΜΟΔ   
                         την περίοδο 2007-2011
Η ΜΟΔ, από την ίδρυσή της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του προ-
σωπικού της, παρέχοντας  συστηματική εκπαίδευση στις Ειδικές Υπηρεσίες και τους Δι-
καιούχους μέσω:

   της παραδοσιακής εκπαίδευσης και

   της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύστημα e-learning) 

Την περίοδο 2007-2011, η ΜΟΔ οργάνωσε:

- 72 εκπαιδεύσεις για 3.314 εκπαιδευόμενους 

- 6 κύκλους ασύγχρονων μαθημάτων: 
 100 ασύγχρονοι τίτλοι, χωρισμένοι σε 4 θεματικές κατηγορίες, 
 3.996 εγγραφές εκπαιδευομένων

- 65 εικονικές εκπαιδεύσεις (σύγχρονη εκπαίδευση)
 με 900 συμμετέχοντες 

Στο πλαίσιο της παροχής αποτελεσματικής υποστήριξης στους Δικαιούχους κατά την 
υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η ΜΟΔ προγραμματίζει την 
επέκταση του συστήματος τηλεκπαίδευσης με την προμήθεια 1.500 νέων αδειών χρή-
σης και την ανάπτυξη και διανομή ασύγχρονων μαθημάτων, προσαρμοσμένων στις ει-
δικές ανάγκες των Δικαιούχων. 

Το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ θα επιταχύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο 
προσωπικό των Δικαιούχων μέσω σύγχρονης, ασύγχρονης και μεικτής εκπαίδευσης 

σε θέματα ΕΣΠΑ. Επιπλέον, 
οι εικονικές τάξεις θα χρησι-
μοποιηθούν για τη διεξαγω-
γή workshop μεταξύ των Ομά-
δων Υποστήριξης της ΜΟΔ 
και των Δικαιούχων.

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



Τηλεκπαίδευση
	 Α.	Ασύγχρονα	Μαθήματα

   Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ενίσχυσης 
  Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
  Καταχώριση αιτήματος προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή 

για δικαιούχους 
  Καταχώριση και επεξεργασία ΤΔΥ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 

  Καταχώριση ΤΔΠΠ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
  Καταχώριση ΔΠΠΠ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 

  Καταχώριση ΔΔΔ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
  Άντληση αναφορών από την Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
  Χρήση Web services στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
  Μελέτη Περίπτωσης ΕΤΠΑ 
  Θέματα Δημοσιότητας για τα ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
  Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης 
  Διοικητικές διαδικασίες στο δημόσιο τομέα και στη ΜΟΔ 
  Δημοσιότητα στο ΕΣΠΑ 
  Τεχνικά Δελτία Πράξης ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Ταμείου Συνοχής 
  Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο εργασίας 
  Θέματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας – 

    Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων /δραστηριοτήτων 

Β.	Βιντεοσκοπημένα	σεμινάρια	παραδοσιακής	εκπαίδευσης
  Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ 
  ΕΣΠΑ 2007-2013: κανονισμοί, όροι, όργανα, διαδικασία υλοποίησης 
  Διαδικασία και εργαλεία ένταξης πράξεων ΕΚΤ 
  Διαδικασίες παρακολούθησης και υλοποίησης πράξεων ΕΚΤ
  Επαληθεύσεις – Δημοσιονομικές Διορθώσεις 
  Θέματα Δημοσιότητας 
  Θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 
  Καθορισμός προδιαγραφών – Διαδικασία μελετών τεχνικών έργων 
  Έλεγχος και επικαιροποίηση μελετών 
  Γενικά Θέματα ΕΣΠΑ 

Γ.	Βιντεοσκοπημένα	
σεμινάρια	σύγχρονης	
εξ	αποστάσεως	
εκπαίδευσης	(CENTRA)
  Ηλεκτρονική υποβολή για φο-  

    ρείς διαχείρισης 
  ΟΠΣ: Έλεγχοι - Δειγματοληψία
  Τροποποιήσεις στο θεσμικό 

    πλαίσιο ΕΣΠΑ

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

Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται τα ΝΕΑ μαθήματα

Διοίκηση /   
Διαχείριση 
Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων
Δεξιότητες  
Πληροφορικής  
(στα αγγλικά)
Ξένες Γλώσσες
Διοικητικές & 
Επαγγελματι-
κές Δεξιότητες 

Θεματικές	
κατηγορίες	
μαθημάτων



Η ΜΟΔ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμο-
γής». Διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  σε θέματα που άπτονται στη διαδικασία στε-
λέχωσης, διοικητικής οργάνωσης, υποστήριξης, κάλυψης με υλικοτεχνική υποδομή των 
υπηρεσιών των προγραμματικών περιόδων, ενώ η ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί  εχέγγυο για την αποτελεσματική υλοποίηση των έρ-
γων που αναλαμβάνει. 

Έτσι, είναι ικανή να υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα την ομαλή λειτουργία των Ει-
δικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καλύπτοντας μεταξύ άλλων 
το κόστος λειτουργίας, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού τους για εξειδικευμένες 
ανάγκες, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των Ειδικών Υπη-

ρεσιών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών 
και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου. 

Η ΜΟΔ είναι επίσης δικαιούχος του ΕΣΣΑΑ και 
του ΕΣΣΑΑΛ και καλύπτει τα κόστη λειτουργί-
ας των υπηρεσιών τους. 

Ως Δικαιούχος του Ειδικού Στόχου 7 του ΕΠ, 
υποστηρίζει ενέργειες που υλοποιούνται με 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
αφορούν κυρίως μελέτες, εμπειρογνωμοσύ-
νες, οργάνωση τεχνικών συναντήσεων και 
ενέργειες ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ.

Ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΕΠ 
             «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»



Η ΜΟΔ Α.Ε. ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις του Ε.Π. Τεχνι-
κή Υποστήριξη Εφαρμογής (Ειδικός Στόχος 6) με προϋπολογισμό 11.766.000€ προ-
κειμένου να ενισχύσει κυρίως τους φορείς αυτοδιοίκησης των 8 Περιφερειών του αμι-
γούς Στόχου «Σύγκλιση», δηλαδή των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης και 
Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) των Περιφερειών 
Στατιστικής Σύγκλισης (phasing out) του Στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικό-
τητα και Απασχόληση», δηλαδή του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης με προϋπολογισμό 
2.500.000€ και του ΠΕΠ Αττικής με προϋπολογισμό 3.300.000€, προκειμένου να ενι-
σχύσει κυρίως τους φορείς αυτοδιοίκησης των παραπάνω Περιφερειών.

Σκοπός των παραπάνω 
δράσεων είναι η ενί-
σχυση της διοικητικής 
οργάνωσης των δικαι-
ούχων φορέων ώστε 
να βελτιώσουν την ορ-
γανωτική τους αποτε-
λεσματικότητα για την 
επιτάχυνση της δια-
δικασίας ωρίμανσης/
υλοποίησης των συγ-
χρηματοδοτούμενων 
από το ΕΣΠΑ έργων 
τους.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης



Η ΜΟΔ αναλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εκθέσεων για λογαριασμό 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΥ). Το 2011 ολοκληρώθη-
καν οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης έτους 2010 των 5 Περιφερειακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ κα-
θώς και οι Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των 5 Περιφερειακών Ε.Π. 
του ΕΣΠΑ για τα έτη 2009-2010.  Επίσης, εντός του έτους ολοκληρώθηκε και η Λειτουρ-
γική Επισκόπηση των ΕΥ αρμοδιότητας 3 Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Υποδο-
μών Μεταφορών & Δικτύων).

Παράλληλα, η  ΜΟΔ αναπτύσσει εργαλεία για να υποβοηθήσει τις διοικητικές, οργανωτικές 
λειτουργίες και διαδικασίες των EY, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) και των  
Δικαιούχων.  Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει υποστήριξη στον ΟΑΕΔ στην προετοιμασία των απα-
ραίτητων εγχειριδίων, διαδικασιών, εντύπων ενόψει της πιστοποίησης του φορέα ως ΕΦΔ 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Την τελευταία περίοδο η ΜΟΔ παρέχει υποστήριξη προς την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ στην 
επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για την αναδιοργάνωση των ΕΥ του ΕΣΠΑ και των 
ΕΦΔ  κατόπιν χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών που προηγήθηκε.

Τέλος,  παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και προβαίνει σε επι-
καιροποιήσεις των Οδηγών Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων, οι οποίοι απευθύνονται στους 
ΕΦΔ και στις Διαχειριστικές Αρχές, εφόσον προκύπτουν τροποποιήσεις στη νομοθεσία που 
τα διέπει (π.χ. νομοθεσία Δημοσίων Έργων, εφαρμογή «Καλλικράτη», κλπ.).

Μελέτες & Εργαλεία

Οι οδηγοί διατίθεται σε ηλεκτρονική 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).



Η ΜΟΔ αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές, διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα και προβαί-
νει σε προμήθεια ή αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής / εφαρμογών λογισμικού των Ει-
δικών Υπηρεσιών ή και άλλων φορέων. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την υποδομή του data 
center της και της «φάρμας» διακομιστών (servers) και την τεχνολογία των εικονικών μη-
χανών, παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης σε πληροφοριακά συστήμα-
τα άλλων φορέων, πχ. ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) - one stop shop για τη δημιουρ-
γία επιχειρήσεων, διαδικτυακή πύλη νεανικής επιχειρηματικότητας startupgreece.gov.gr κλπ.

Διασυνδέει με το ΟΠΣ Εργόραμα και το διαδίκτυο περίπου 50 υπηρεσίες πανελλαδικά και 
18 εντός Αθηνών και υποστηρίζει 60 συνολικά ιστοχώρους. 

Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες στέγασης 42 Ειδικών Υπηρεσιών σε μισθωμένες κτιριακές 
εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συνολικού εμβαδού περίπου 50.000 τ.μ. με πλήρη υλικοτε-
χνική υποδομή, εξοπλισμό γραφείων, υποδομή δικτύων και τεχνική υποστήριξη. 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού 
πληροφορικής / λογισμικού και υλικοτεχνικής υποδομής και 
στέγασης των Eιδικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούνται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης).



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: Τάκης 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 / ΕΦΔ
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  (Ε.Κ.Τ.) 
Συντονιστής: Παύλος Λαουτάρης 
τηλ. 210 9948084

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
τηλ. 213 1310175

‣ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. 
Συντονιστής: Αντώνης Αλεξάκης  
τηλ. 210 3377804

‣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ
τηλ. 210 8668653 (για έργα Στερεών Αποβλήτων) 
τηλ. 210 6931250 (για έργα Υγρών Αποβλήτων)

‣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
τηλ. 210 6921952






