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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΜΟΔ αποτελεί μία πρότυπη διοικητική δομή, η οποία έχει κληθεί από το 1996 να 

συμβάλει στο πολυσύνθετο έργο της βέλτιστης αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η ΜΟΔ ενισχύει τη διαχειριστική 

ικανότητα των φορέων του ΕΣΠΑ και επικεντρώνει τη δράση της σε δύο διακριτά επίπεδα:  

α) στο επίπεδο του προγραμματισμού, διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου των 

προγραμμάτων  του ΕΣΠΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) και 

β)   στο επίπεδο της υλοποίησης των έργων (δικαιούχοι).  

Η μέχρι σήμερα εμπειρία και οι πολύ υψηλές επιδόσεις της χώρας στην έγκαιρη και 

εύρυθμη απορρόφηση των πόρων επιβεβαιώνουν ότι η διαχείριση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα λειτουργεί αποτελεσματικά. Όπως αναγνωρίζει και η 

ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Η Ελλάδα επωφελείται από την εκτενή πείρα της όσον αφορά 

τη διαχείριση και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Διαθέτει επαρκές προσωπικό με 

σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις, ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 

γενικά ικανές διαχειριστικές αρχές» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση χώρας - Ελλάδα 2020, 

26.2.2020).  Τα στελέχη της ΜΟΔ, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους δημοσίους 

υπαλλήλους που υπηρετούν στο σύστημα ΕΣΠΑ, χωρίς αμφιβολία, συνέβαλαν και 

συμβάλλουν καθοριστικά στις πολύ καλές επιδόσεις της χώρας και στην εν γένει χρηστή και 

αποτελεσματική διαχείριση του ΕΣΠΑ. 

Η ΜΟΔ τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιτελέσει επιτυχώς τον ρόλο που της ανέθεσε η 

πολιτεία στην οργάνωση και στήριξη των δομών διαχείρισης του ΕΣΠΑ, έχει στρέψει  με 

ιδιαίτερη έμφαση τις δυνάμεις της στο πεδίο των φορέων υλοποίησης όπου εξακολουθούν 

να παρατηρούνται διαχρονικές αδυναμίες και καθυστερήσεις στην ωρίμανση και 

υλοποίηση των έργων. Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών η ΜΟΔ έχει 

συγκροτήσει, ήδη από το 2002, εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους, είτε επί τόπου είτε εξ αποστάσεως, στους δικαιούχους προκειμένου αυτοί 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς τα έργα τους. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό και οι σύγχρονες υποδομές που διαθέτει η εταιρεία, σε συνδυασμό με την 

τεχνογνωσία και τα συστήματα οργάνωσης που έχει αναπτύξει, της επιτρέπουν να 

ανταποκριθεί με ταχύτητα και ευελιξία σε πλήθος αιτημάτων δικαιούχων και να λειτουργεί 

ως αποτελεσματικός μηχανισμός υποστήριξης, ιδίως στους δικαιούχους που παρουσιάζουν 

σημαντικές διαχειριστικές αδυναμίες. Το 2020 εξάλλου προστέθηκε στην φαρέτρα των 

εργαλείων της εταιρείας και η Τεχνική της Υπηρεσία για την στήριξη αδύναμων δικαιούχων, 

κυρίως ΟΤΑ, που δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία ή αυτή είναι 

υποστελεχωμένη.  

Ο προϋπολογισμός της ΜΟΔ συγχρηματοδοτείται κατά ~80% από πόρους των Ευρωπαϊκών 

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

Βοήθεια 2014-2020 και οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιλαμβάνουν: 

• Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας 

• Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα των στελεχών της ΜΟΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών του 

ΕΣΠΑ, καθώς και καταβολή ειδικών επιδομάτων και μη μισθολογικών παροχών των ΔΥ 

που απασχολούνται σε δομές ΕΣΠΑ 
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• Κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των 

δομών του ΕΣΠΑ 

• Υποστήριξη με ενέργειες τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής της 

Υπηρεσίας, σε δικαιούχους φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρειες κ.λπ.) 

• Προμήθεια και αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας. 

Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 

1. Ενιαία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 

1.1. Στελέχωση και δράσεις διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

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

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

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

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

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

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

εφαρμογή τους.  

Επιπλέον, η ΜΟΔ συμβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των ΕΥ 

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

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

επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά τη στελέχωση των Κοινών Γραμματειών στα 

προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία. Ειδικότερα, το 2022 η εταιρεία: 

▪ Έδωσε έμφαση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εξ αποστάσεως εργασίας και την 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους, 

προκειμένου να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας αλλά και 

υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και ευημερίας των εργαζομένων. Προώθησε την 

ψυχολογική ενδυνάμωση  εργαζομένων μέσω ενεργειών πρόληψης και προαγωγής της 

ψυχικής υγείας, λειτουργώντας Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και 

Συμβουλευτικής (24/7) με απεριόριστη πρόσβαση για τους εργαζομένους και τις 

οικογένειες τους όλων των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ 

(90 άτομα μέσω 152 κλήσεων). Επιπλέον υλοποιήθηκαν 22 ώρες ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης σε 11 θεματικές ενότητες που άπτονται του αντικειμένου της 

πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και της βίας και παρενόχλησης στον 

εργασιακό χώρο με συνολικά περίπου 1.000 συμμετοχές. 

▪ Επεξεργάστηκε σχέδιο πολιτικής για τη βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. 

▪ Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού των ΕΥ και της ΚΥ της ΜΟΔ 

υλοποιήθηκε διοικητικά η εφαρμογή του  4ου κύκλου αξιολόγησης προσωπικού με έτος 

αναφοράς το 2020 και ξεκίνησε η εφαρμογή του 5ου κύκλου αξιολόγησης με βάση έτος 

αναφοράς το 2021 υπό την ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, 

ολοκληρώθηκε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του 4ου κύκλου αξιολόγησης 

και εκκρεμεί η οριστικοποίηση της καθώς και αυτής του 3ου κύκλου από την Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης.  
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▪ Πραγματοποιήθηκαν χαρτογράφηση των αναγκών στελέχωσης και αποτύπωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού ΕΣΠΑ, η σύνταξη ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 155 

κενών θέσεων Ειδικών Υπηρεσιών και υπεβλήθη αίτημα για την κάλυψή τους από τον 

ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, καταχωρίστηκαν ειδικά ΠΘΕ (για 13 ΠΕΠ και τα τομεακά 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») στην πλατφόρμα του Ψηφιακού 

Οργανογράμματος. Συντάχθηκαν επίσης τα Ειδικά Περιγράμματα θέσεων και των 

καλυμμένων θέσεων εργασίας των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και των Τομεακών 

Προγραμμάτων «Ανθρώπινο Δυναμικό και Δια βίου Μάθηση» και «Αλιεία και 

Θάλασσα». 

▪ Με βάση την ΠΥΣ 31/27.09.2022 εγκρίθηκαν 100 θέσεις, εκ των οποίων 12 για κάλυψη 

από άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%, και διαβιβάστηκε σχέδιο ΚΥΑ για τη 

διαδικασία προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα προς την πολιτική ηγεσία και 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού με τη συμπερίληψη των δεδομένων του νέου θεσμικού 

πλαισίου. 

▪ Η ΜΟΔ υποστήριξε επιπλέον  

o τις διαδικασίες στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών των ΕΠ του στόχου 

“Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” 

o τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΕΥ 

και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ που τοποθετούνται μεταβατικά 

o την προετοιμασία συμπληρωματικής πρόσκλησης προς τους υποψηφίους της 

δεξαμενής από τον διαγωνισμό προς το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για 

την κάλυψη 40 θέσεων εργασίας στις ΕΥ και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ.  

1.2. Εκπαιδεύσεις 

Το θεσμικό πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθιστά τη ΜΟΔ αρμόδιο 

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

φορείς που εμπλέκονται στην υποστήριξη δικαιούχων με οριζόντια μέτρα.  

Με τη συνέχιση της κρίσης της πανδημίας του Covid-19, συνεχίστηκε η παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως ή υβριδικά και επικαιροποιήθηκε η 

διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών των Δομών του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε 

συντονισμό με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

Το 2022 η ΜΟΔ υλοποίησε 51 προγράμματα εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 675 

ωρών, στα οποία συμμετείχαν περίπου 1.600 άτομα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 

προγράμματα εξ αποστάσεων εκπαίδευσης σε διοικητικές δεξιότητες για Προϊσταμένους 

και στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών, ενώ ολοκληρώθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων 

διοίκησης έργου, το οποίο απευθυνόταν σε στελέχη των δομών του ΕΣΠΑ και της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της ΜΟΔ. Στο πρόγραμμα αυτό προστέθηκε για πρώτη φορά η θεματολογία του 

Agile και εφαρμόστηκαν τεχνικές εκπαιδευτικού coaching, ώστε να ενισχυθούν οι 

συμμετέχοντες στην εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων τους στο περιβάλλον εργασίας.  
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2. Πληροφοριακά Συστήματα 

Η ΜΟΔ διαθέτει από το 2009 σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικό κέντρο (data 

center) που φιλοξενεί και υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν των κεντρικών πληροφοριακών 

συστημάτων του ΕΣΠΑ και περίπου 70 διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές. Χρησιμοποιεί 

καινοτόμες τεχνολογίες εικονικών μηχανών και cloud computing και εξασφαλίζει υψηλών 

προδιαγραφών ασφάλεια και λειτουργικότητα για όλες τις εφαρμογές. Στο Πληροφοριακό 

Κέντρο (data center) της ΜΟΔ λειτουργούν οι εξυπηρετητές (servers) για τις βασικές 

υποδομές όχι μόνο της ΜΟΔ, αλλά και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.  

Από το 2012 η ΜΟΔ φιλοξενεί στο data center τον κόμβο του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ, διασυνδέει με το ΟΠΣ όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες 

πανελλαδικά και παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υποστήριξη για τη λειτουργία, τις 

προσαρμογές και την υλοποίηση νέων λειτουργιών του ΟΠΣ. 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. 

Επιπλέον του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ φιλοξενεί πλήθος σημαντικών εφαρμογών και 

πληροφοριακών συστημάτων όπως: 

• Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

• Διαδικτυακή πύλη ΕΣΠΑ 

• Εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (intranet) που λειτουργεί και ως Διαδικτυακή 

Πλατφόρμα Διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ  

• Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευση  

• Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)  

• Πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της κατάρτισης και διαχείρισης του 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του 

• Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).   

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αποτελεί τον κεντρικό κόμβο για την 

υπαγωγή και παρακολούθηση δράσεων επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. H ΜΟ∆, σε συνεργασία µε τις 

υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ανέπτυξε από το 2005 το ΠΣΚΕ, ένα εξαρχής 

εμβληματικό έργο το οποίο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και της απάτης.  

Επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων από το στάδιο της 

υποβολής μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, τον έλεγχο και την εκταμίευση. Το 

σύστημα 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 

περίπου 2.500 τηλεφωνικές κλήσεις και 4.500 γραπτά αιτήματα χρηστών και 800 

αιτήματα που προωθούνται προς τεχνική διερεύνηση. Ειδικά εντός του 2022, η ομάδα 
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τεχνικής υποστήριξης χρηστών απάντησε πάνω από 55.000 γραπτά αιτήματα χρηστών 

του συστήματος και δεκάδες χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις. 

▶ 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.). 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση 314 

προγραμμάτων ενισχύσεων (ΕΠΑνΕΚ, ΓΓΕΚ/ΕΤΑΚ, ΠΑΑ, ΟΑΕΔ, ΕΑΤ/EIF, Αλιεία, Περιφέρειες 

κ.λπ.) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11,5 δισ. ευρώ στα οποία έχουν υποβληθεί 

799.305 αιτήματα χρηματοδότησης. Έχουν υλοποιηθεί και βρίσκονται σε χρήση 4.108 

διακριτά υποσυστήματα που υλοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διαχειριστικών 

σταδίων κάθε προγράμματος (υποβολή, αξιολόγηση, γνωμοδοτική αξιολόγησης, αίτηση 

ένστασης, αξιολόγηση ένστασης, αίτημα ελέγχου, έλεγχος, πιστοποίηση, αίτημα 

τροποποίησης, αξιολόγηση αιτήματος τροποποίησης, αίτημα καταβολής ενίσχυσης κ.λπ.). 

Στο σύστημα διατηρούνται άνω των 700.000 λογαριασμοί χρηστών (επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες, πολίτες, αξιολογητές, ελεγκτές, διαχειριστικές  αρχές, ενδιάμεσοι φορείς, 

φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, ελεγκτικές αρχές, υπηρεσίες ΕΣΠΑ, υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) ενώ κάθε ημέρα συνδέονται και εργάζονται στο σύστημα 8.000 με 

22.000 μοναδικοί χρήστες, ανάλογα με τις τρέχουσες προθεσμίες των διαφόρων 

διαχειριστικών σταδίων.  

Εντός του 2022 στο ΠΣΚΕ ενεργοποιήθηκαν 34 νέα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων 

ενώ συνεχίστηκε η διαχείριση των υπόλοιπων προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και υποβλήθηκαν 49.683 νέα αιτήματα 

χρηματοδότησης. Παράλληλα εντός της χρονιάς: 

- Ανανεώθηκαν οι πιστοποιήσεις για την εφαρμογή και χρήση του Συστήματος 

Διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001 και του Συστήματος 

Διασφάλισης Επιχειρησιακής κατά το πρότυπο ISO 22301 με εύρος εφαρμογής τις 

διαδικασίες λειτουργίας του ΠΣΚΕ από ανεξάρτητο φορέα.  

- Ολοκληρώθηκε μια σειρά από ενέργειες υποστήριξης και αναβάθμισης του συστήματος 

(προσθήκη εξυπηρετητών εφαρμογής, αναβάθμιση τεχνολογικής πλατφόρμας, 

ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών κ.λπ.) και άλλες βελτιώσεις, όπως περαιτέρω 

αυτοματοποίηση αποστολής δελτίων δήλωσης δαπανών προς το ΟΠΣ, αναβάθμιση της 

συμβατότητας φυλλομετρητών για χρήση του ΠΣΚΕ σε υλοποιήσεις προγραμμάτων 

αναπτυξιακών νόμων, υλοποίηση έργων που αφορούν την τεχνική υποστήριξη αλλά και 

την ανάπτυξη εξειδικευμένων υποσυστημάτων διαχείρισης για τα προγράμματα 

αρμοδιότητας ΠΑΑ, Leader και ΓΓΕΚ (άνω των 1.500 υποσυστημάτων έχουν αναπτυχθεί 

έως σήμερα για τους φορείς). 

- Ολοκληρώθηκε το δεύτερο παραδοτέο του έργου "Δημιουργία Disaster Recovery Site για 

το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων", μέσω του οποίου υλοποιείται η 

δημιουργία αναπληρωματικού κόμβου έκτακτης ανάγκης (Disaster Recovery Site) του 

ΠΣΚΕ, σε περιβάλλον cloud. 

- Η ΜΟΔ συμμετείχε στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη της 

πλατφόρμας του ΠΣΚΕ της νέας προγραμματικής περιόδου (ΟΠΣΚΕ) και βρίσκεται σε 
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συνεργασία με τον ανάδοχο και την επιχειρησιακά υπεύθυνη υπηρεσία για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. 

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων, η ΜΟΔ φιλοξενεί, υποστηρίζει, 

συντηρεί, αναπτύσσει πλήθος ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ. Σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης στους φορείς και στους χρήστες στους οποίους απευθύνονται αυτές οι 

εφαρμογές.  

Συγκεκριμένα, το 2022 υλοποιήθηκαν τα έργα «Αναβάθμιση πλατφόρμας διαδικτυακών 

εφαρμογών Sharepoint σε νεότερη έκδοση» και «Υποστήριξη Ιστοχώρων Ανοικτού 

Λογισμικού (Open Source)», παραδόθηκαν τα κύρια παραδοτέα τους και ολοκληρώθηκε η 

«Προμήθεια Τεχνολογικής Πλατφόρμας GIS». 

Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη των υπαρχόντων ηλεκτρονικών χώρων εργασίας για 

συγκεκριμένες ομάδες χρηστών στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, δίνοντας έμφαση 

στην υποστήριξη των διαδικασιών των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ, ενώ 

υλοποιηθήκαν οι ηλεκτρονικοί χώροι εργασίας των Επιτροπών Παρακολούθησης για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

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

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

Παρέχει εξοπλισμό, λογισμικά, τεχνογνωσία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, παρέχει επίσης υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το μεγαλύτερο 

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

ορισμένες από αυτές.  

Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 για το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ: 

• Υλοποιείται το έργο προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής. Με το 

έργο αυτό αντικαταστάθηκε το σύνολο του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και 

καλύφθηκαν οι ανάγκες των νέων θέσεων εργασίας. 

• Υλοποιείται η «Ανανέωση και επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού». Με το έργο αυτό 

καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων εργασίας του ΕΣΠΑ με άδειες χρήσης διαφόρων 

τύπων λογισμικών, λογισμικών για servers, καθώς και η παροχή προηγμένων 

υπηρεσιών υποστήριξης του κατασκευαστή. 

• Προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού 

τηλεργασίας  για το σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ και των Δημοσίων Υπαλλήλων οι 

οποίοι υπηρετούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την ΕΣΣΕ και τον ν. 4914/2022. 

• Υλοποιήθηκαν έκτακτες δράσεις προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, προμήθειας 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, όπως και δράσεις συντήρησης εξοπλισμού και 

συντήρησης/ αναβάθμισης λογισμικών.  

Επιπλέον, υλοποιήθηκαν δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υποδομών και των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, αναβαθμίστηκε το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αναβαθμίστηκε η υφιστάμενη συνολική διαθεσιμότητα μνήμης στους κεντρικούς 

εξυπηρετητές του data center της ΜΟΔ κατά 60% σε σχέση με την προγενέστερη 

κατάσταση και υλοποιήθηκε διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας στο υπολογιστικό 
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νέφος για κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που φιλοξενούνται στο 

Πληροφοριακό Κέντρο της ΜΟΔ. 

Στο πλαίσιο τέλος της υποστήριξης την οποία παρέχει η ΜΟΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα 

του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ), υλοποιείται το έργο «Υποστηρικτικές ενέργειες χρηστών και δικαιούχων 

και βελτιωτικές ενέργειες Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ», μέσω του οποίου 

διασφαλίζεται η επιτόπια υποστήριξη του συστήματος ως το τέλος της προγραμματικής 

περιόδου, αφενός για την προσαρμογή του τις νέες επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες 

προκύπτουν, αφετέρου για την υλοποίηση διορθώσεων και μετατροπών στο υφιστάμενο 

σύστημα. 

3. Εργαλεία, συστήματα και μεθοδολογίες 

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

Συντονισμού στην έκδοση οριζόντιων οδηγιών και οδηγών για θέματα εφαρμογής του 

ΕΣΠΑ, καθώς και σε εξειδικευμένες μελέτες και εκθέσεις. Υποστηρίζει επιπλέον φορείς σε 

αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και 

οργάνωσή τους. Ειδικότερα, το 2022:  

• Υποστήριξε την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) στη 

διερεύνηση δυνατότητας ανάληψης από αυτή ρόλου Ενδιάμεσου Φορέα για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με συναντήσεις συνεργασίας και παροχή 

πληροφοριακού υλικού. 

• Εκπόνησε Ευρετήριο Όρων για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

(περιλαμβάνει άνω των 500 σχετικών όρων) και ξεκίνησε να εκπονεί το Ευρετήριο Όρων 

της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

• Εκπόνησε το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) του Πράσινου Ταμείου, το οποίο 

ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και ξεκίνησε τον σχεδιασμό των 

πρότυπων εντύπων που θα το συνοδεύουν, έργο που συνεχίζεται εντός του 2023. 

4. Δικτυώσεις – Μεταφορά τεχνογνωσίας – Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία 

Η ΜΟΔ επιδιώκει τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και συστηματική διάχυση της 

αποκτηθείσας εμπειρίας με δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Συμμετέχει 

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

αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με άλλα κράτη–μέλη.  

Επίσης, συμμετέχει στο Δίκτυο Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο 

Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στην Ομάδα Έργου της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού για τον συντονισμό και παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών 

υποστήριξης Δικαιούχων καθώς και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης 

Χωρικού & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο Υπ. 

Εσωτερικών. Συμμετέχει, επιπλέον, στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του 

ΕΣΠΑ συμβάλλοντας στην εξειδίκευση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς 

και στη σύνταξη του νέου Οδηγού για την προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία του ΕΣΠΑ 

2021-2027.  
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Για την εξασφάλιση της διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία της, η ΜΟΔ παρέχει 

οργανωμένη και συστηματική πληροφόρηση για τις δραστηριότητές της, τόσο προς το ευρύ 

κοινό, όσο και προς τους φορείς Σχεδιασμού, Διαχείρισης, Ελέγχου και Υλοποίησης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας της η ΜΟΔ ενημερώνει  

για τη συνδρομή που της παρέχεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ) ως δικαιούχος του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και άλλων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

Εντός του 2022 επικαιροποίησε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της λόγω 

οργανωτικών αλλαγών της εταιρείας και της μετάβασης σε νεότερη έκδοση της 

πλατφόρμας διαδικτυακών εφαρμογών SharePoint. Παράλληλα, προχώρησε σε αισθητική 

και λειτουργική αναβάθμιση της ειδικής σελίδας (otasupport.mou.gr) για την ανάδειξη και 

προβολή σε χάρτη της υποστηρικτικής δράσης της ΜΟΔ σε Δήμους και στην προσαρμογή 

της στη νέα έκδοση SharePoint. Επιπλέον, η σελίδα επικαιροποιήθηκε με 18 έργα. Σήμερα 

στην ιστοσελίδα προβάλλονται 124 έργα Δήμων που έχουν υποστηριχθεί από τη ΜΟΔ.  

Επιπλέον, επικαιροποίησε -λόγω τεχνικών αλλαγών στο σύστημα- ενημερωτικά βίντεο για 

το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.   

Το 2022 η ΜΟΔ συμμετείχε: 

Α. στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και διοργάνωσε τρεις ενημερωτικές 

εκδηλώσεις με θέματα: «Η ΜΟΔ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-

27», «ΕΣΠΑ και Περιβάλλον. Η συμβολή της ΜΟΔ σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα 

της Αυτοδιοίκησης», «Δράσεις Επιχειρηματικότητας». Οι εκδηλώσεις μεταδόθηκαν και 

με live streaming στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. 

Β. στη 2η Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας & Τεχνολογίας Beyond στην οποία παρείχε 

ενημέρωση στους επενδυτές για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και 

ανέδειξε το σύστημα τηλεκπαίδευσης (e-learning) της ΜΟΔ. 

Γ. στην 29η  Διεθνή Έκθεση AGROTICA όπου ανέδειξε το υποστηρικτικό έργο της σε 

δικαιούχους του ΠΑΑ. Το stand της ΜΟΔ λειτούργησε και ως Help Desk.  

Παράλληλα, η ΜΟΔ αναλαμβάνει την οργάνωση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας 

(ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, συνέδρια) που υλοποιούνται με πρωτοβουλία είτε της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Το 2022 υποστήριξε 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού στη διοργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ΕΣΠΑ 2021-

2027 και της εναρκτήριας Συνεδρίασης του Συμβουλίου Παρακολούθησης & Συντονισμού 

Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στην Καλαμάτα. Επιπλέον διοργάνωσε: 

✓ Εκδήλωση στο πλαίσιο της Δράσης "2022 - Εuropean Year of Youth" μετά από 

αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

✓ Υβριδικό σεμινάριο (διαδικτυακά και δια ζώσης) για τις "Οδηγίες κλεισίματος 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Π.Π. 2014-2020" μετά από αίτημα του Υπ.ΑνΕ 

✓ Διήμερη Συνάντηση Εργασίας για την αξιολόγηση νέου δανείου για τη 

χρηματοδότηση της εθνικής συνδρομής ΕΣΠΑ 2021-2027. 

 

 

https://otasupport.mou.gr/Pages/maps.aspx
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5. Λειτουργικές ανάγκες και υλικοτεχνική υποδομή EY ΕΣΠΑ 

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

υπηρεσιών ΕΣΠΑ σε χώρους γραφείων με επάρκεια και πληρότητα κτιριακής υλικοτεχνικής 

υποδομής και εξοπλισμού η επιχειρησιακή δράση της ΜΟΔ το 2022 επικεντρώθηκε σε 

αιτήματα που υποβλήθηκαν από Ειδικές Υπηρεσίες και την ΚΥ ΜΟΔ για κάλυψη αναγκών 

αρχικής ή συμπληρωματικής στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού.  

Ειδικότερα, επικεντρώθηκε: 

⬧ στον εξορθολογισμό του κτιριολογικού προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών και της 

μισθωτικής τους δαπάνης με ουσιαστική αξιοποίηση των μισθωμένων από τη ΜΟΔ 

ακινήτων για λόγους εξοικονόμησης πόρων, συνέργειας των υπηρεσιών και ενιαίας 

διαχείρισης των λειτουργικών τους δαπανών μέσω της Τεχνικής Βοήθειας 

⬧ στη διασφάλιση της αδιάλειπτης στέγασης των υπηρεσιών στα ακίνητα που ήδη 

στεγάζονται με παράταση της διάρκειας μίσθωσης τους 

⬧ στη συνέχιση της υλοποίησης μιας σειράς μέτρων για την προστασία και την ενίσχυση 

της πρόληψης κατά της μετάδοσης του COVID-19 στους χώρους εργασίας 

⬧ στη διαχείριση άνω των 50 αιτημάτων από 27 Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρική 

Υπηρεσία ΜΟΔ. Μεταξύ άλλων: 

o Μισθώθηκαν γραφεία 100 τ.μ. σε κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 125-127, δίπλα στο 

κτίριο της ΜΟΔ ΑΕ για ανάγκες συμπληρωματικής στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας 

o Μεταφέρθηκε η Ειδική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  σε 

μισθωμένο από τη ΜΟΔ ακίνητο 

o Διενεργήθηκε διαγωνισμός και μισθώθηκε ακίνητο για τη στέγαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος και οι υπηρεσίες εγκαταστάθηκαν πλέον στους νέους χώρους. 

o Ολοκληρώθηκε η μίσθωση χώρου γραφείων για τις συμπληρωματικές ανάγκες 

στέγασης της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και η μεταφορά της 

υπηρεσίας στο νέο ακίνητο 

o Παρατάθηκε η μίσθωση ακινήτων στέγασης της ΕΥΣΣΑΑ, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥ Αρχής 

Πιστοποίησης με τροποποίηση των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μισθώσεων 

o Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε γραφεία Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής 

Υπηρεσίας ΜΟΔ. 

6. Διοικητικές λειτουργίες – Μισθοδοσία, ειδικά επιδόματα 

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

ISO 9001:2015. Το 2022 κατά την ανανέωση της πιστοποίησης της εταιρείας επιβεβαιώθηκε 

η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διαδικασιών, έγινε η ετήσια ανασκόπηση 

του συστήματος και ακολούθησε επιτυχώς η επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος από 

εξωτερικό φορέα πιστοποίησης.  

Στο πλαίσιο της διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης της εταιρείας το 2022: 

• Έγινε νέα αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ με την 

Υπουργική Απόφαση 68168/05-07-2022 (ΦΕΚ 3607/Β/09-07- 2022) και συστάθηκαν νέα 
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τμήματα στη Δ/νση Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης και στη Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

• Συντάχθηκαν τυποποιημένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)  συνδέθηκαν με τα 

Ειδικά ΠΘΕ του Ψηφιακού Οργανογράμματος.  

• Εκπονήθηκε "Σχέδιο επικαιροποίησης Πειθαρχικού Κανονισμού της ΜΟΔ ΑΕ". 

• Εκπονήθηκε μελέτη για τη διερεύνηση δυνατότητας ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών 

Αρχών Βιώσιμης Λειτουργίας στη ΜΟΔ ΑΕ μέσω αξιολόγησης κριτηρίων ESG (με 

παραδοτέα την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τους άξονες ESG, τεύχος 

καλών πρακτικών φορέων που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τις αρχές του 

ESG και αποτίμηση της απόδοσης της ΜΟΔ ΑΕ ως προς παράγοντες ESG). 

• Ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στη ΜΟΔ 

ΑΕ, που περιλαμβάνει εσωτερικό κανονισμό τηλεργασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί 

εντός του έτους 2023. 

• Εκπονήθηκαν ή/και επικαιροποιήθηκαν εργαλεία εσωτερικής οργάνωσης (π.χ. ξεκίνησε 

η αναμόρφωση των προτύπων για τα συμφωνητικά και συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και η προτυποποίηση υποδειγμάτων προσκλήσεων/ 

διακηρύξεων προς αναδόχους κ.λπ.). 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εκπονήθηκαν: 

- ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΜΕΕ, ο οποίος προσδιορίζει τον σκοπό, τη 

δικαιοδοσία και την ευθύνη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

- ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών που περιλαμβάνει τις αρχές που 

σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να ακολουθούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές 

- το Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, στο οποίο καταγράφεται η 

διαδικασία και ο τρόπος  με τον οποίο υλοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος. 

Επιπλέον, ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν το 2023 η “Αποτύπωση και καταγραφή του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ α.ε” και το πρώτο 

ελεγκτικό/ διαβεβαιωτικό έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, «Έλεγχος υπόχρεων 

υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών 

Συμφερόντων». 

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

παρακολουθεί την κατάρτιση και εξέλιξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της εταιρείας, 

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

δυναμικού, την εκτέλεση της μισθοδοσίας και την καταβολή των ειδικών επιδομάτων και 

των μη μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στις 

Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και νομιμότητα του συνόλου 

των ενεργειών της ΜΟΔ και την αποτελεσματική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων 

πόρων.  

Εντός του 2022, και σύμφωνα με την Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, συντάχθηκαν 

και δημοσιεύτηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΔ βάσει Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με την ένδειξη "γνώμη χωρίς επιφύλαξη".  
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Επίσης, και στο πλαίσιο του ετήσιου κατασταλτικού ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

για τη φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν 

διαφορές ή και παραλείψεις και ως εκ τούτου εκδόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό για 

τη χρήση 2021. 

Συνεπώς η εταιρεία έχει ελεγχθεί για την οικονομική της διαχείριση και έχει 

οριστικοποιήσει τα οικονομικά της στοιχεία σύμφωνα με τους φορολογικούς ελέγχους που 

έχουν διεξαχθεί για όλες τις χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της έως και το 2021, 

συνολικού ποσού 1,081 δισ. € περίπου. 

Η ΜΟΔ παρακολουθεί και διαχειρίζεται όλα τα διοικητικά θέματα του προσωπικού της 

εταιρείας (1.012 εργαζόμενοι) καθώς και των στελεχών που προέρχονται από τον δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα (810 στελέχη) (υπηρεσιακές μεταβολές, προσλήψεις - 

αποχωρήσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, παρουσιολόγια, τήρηση του Μητρώου 

Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, Εργάνη, έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών 

κ.λπ.). Διαχειρίζεται επίσης το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που είναι 

αποσπασμένο στις Ειδικές Υπηρεσίες και απασχολείται αποκλειστικά με έργα ΕΣΠΑ, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ανέλαβε από το 2017 την 

ευθύνη καταβολής στους δημοσίους υπαλλήλους του ΕΣΠΑ του ειδικού επιδόματος που 

θεσπίστηκε με τον Ν. 4469/2017. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και διαχειρίζεται 

ειδική εφαρμογή για την παρακολούθηση και διαχείριση των ειδικών επιδομάτων, καθώς 

και την παρακολούθηση των αναδρομικών διαφορών και την αναζήτηση τυχόν 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Τέλος, τo 2022 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας για τα έτη 2021-2022 συνολικού ποσού 2,8 εκ. € τα οποία υλοποιήθηκαν εντός 

της προθεσμίας της ΕΣΣΕ (Άρθρο 5 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί / φύλαξη τέκνων,  Άρθρο 6 

παιδικές κατασκηνώσεις / θερινά camps, Άρθρο 7 Ενίσχυση των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, Άρθρο 8 Ετήσιες Κοινωνικές 

Παροχές – Διατακτική Σίτισης - Οικονομικές ενισχύσεις για λόγους ανθρωπιστικούς και 

κοινωνικούς - Επιβράβευση τέκνων εργαζομένων που εισάγονται στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση). 

7. Η ΜΟΔ ως δικαιούχος του ΕΣΠΑ 

Την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η ΜΟΔ είναι δικαιούχος πράξεων του ΕΣΠΑ με 

στόχο την ενίσχυση της συνολικής λειτουργίας των επιτελικών φορέων και υποστηρικτικών 

δομών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συγκεκριμένα είναι δικαιούχος εννέα 

πράξεων του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014- 2020», τριών πράξεων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, μίας πράξης του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, μίας πράξης στο 

Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (ΤΑΜΕΤΑΑΠ) καθώς και μίας πράξης του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, συνολικού Π/Υ 430,7 εκ. €. 

Εντός του 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης  15 ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

υπεβλήθησαν μηνιαία δελτία για δαπάνες ύψους 41 εκ. €  για συμμετοχή στα αιτήματα 
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πληρωμών από την ΕΕ. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό δαπανών που έχει δηλωθεί στην 

ΕΕ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 310 εκ. €. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η ΜΟΔ ως ο 

μεγαλύτερος δικαιούχος, συμμετείχε ενεργά στον καθορισμό του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του νέου Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2021-2027 (για τους άξονες 1, 2 και 

3 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΣ) και παρείχε τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία (το 

Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2022). 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εταιρεία διαχρονικά έχει ανταποκριθεί πλήρως και επιτυχώς σε 

όλους τους ελέγχους από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Σε ότι αφορά τους 

ελέγχους που διενεργήθηκαν εντός του 2022 σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την 

εξακρίβωση του οικονομικού αντικειμένου, αυτοί ήταν χωρίς ευρήματα ή συστάσεις. 

Συγκεκριμένα οι έλεγχοι που διεξήχθησαν εντός του 2022 αφορούσαν τον έλεγχο 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την ΕΔΕΛ και τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Τεχνική 

Βοήθεια, συνολικού ποσού 57 εκ. €. Εξάλλου, σε εκθέσεις ελέγχου της ΕΔΕΛ για τη ΜΟΔ 

διαπιστώνεται «…με εύλογη βεβαιότητα, η νομιμότητα και κανονικότητα των δηλωθεισών 

δαπανών του υποέργου, σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες»  και 

βεβαιώνεται ότι «Αναφορικά με τη διαχειριστική (διοικητική και επιχειρησιακή) 

ικανότητα του δικαιούχου δεν διαπιστώθηκε να έχουν προκύψει αλλαγές που να δύναται 

να την επηρεάσουν». 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Τεχνική Υπηρεσία 

Το 2020 συστάθηκε η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας που απευθύνεται σε αδύναμους 

δικαιούχους, κυρίως ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι οποίοι δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική 

υπηρεσία ή αυτή είναι υποστελεχωμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία 

αφορούν κυρίως: 

• Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών μελετών 

• Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων 

• Υποστήριξη της επίβλεψης με βοηθό επιβλέποντα από το Μητρώο της. 

Ταυτόχρονα αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τις Ομάδες Υποστήριξης μέσω πόρων Τεχνικής 

Βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενέργειες επιτάχυνσης των έργων 

αδύναμων δικαιούχων που έχουν συμφωνηθεί με την οικεία αρχή διαχείρισης. Η 

δυνατότητα αυτή έχει ήδη ενεργοποιηθεί για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα 

Προγράμματα των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου. 

Τέλος, 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. 

Η Τεχνική Υπηρεσία παρέχει σήμερα συνολικά 104 ενέργειες υποστήριξης σε 80 φορείς 

(κυρίως Δήμους), οι οποίες συνεχίζονται ως προς την υλοποίησή τους και το 2023. Το 
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σύνολο του προϋπολογισμού των 162 υποστηριζόμενων έργων με αυτές τις ενέργειες του 

Τεχνικού Προγράμματος της ΔΤΥ για το 2022 εκτιμάται σε άνω των 270 εκ. € και αφορούν: 

- 66 τεχνικές μελέτες ή συμπληρώσεις μελετών για ισάριθμα τεχνικά έργα 

- 7 υπηρεσίες τεχνικής φύσης για την ωρίμανση ή επιτάχυνση έργων, που αφορούν σε 21 

έργα 

- 16 ενέργειες για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων ή μελετών με συμβάσεις με 

μηχανικούς από το μητρώο της για επιτάχυνση 60 συγχρηματοδοτούμενων έργων 

- 15 τεχνικά έργα για ισάριθμους αδύναμους φορείς ιδίως δήμους. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει ως τώρα 40 προγραμματικές συμβάσεις ενώ σημαντικός 

επιπλέον αριθμός προγραμματικών συμβάσεων έχει εγκριθεί από το ΔΣ και είναι προς 

υπογραφή μετά την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η πλειοψηφία των ανωτέρω ενεργειών υποστήριξης αφορούν είτε στην επιτάχυνση της 

υλοποίησης ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων είτε στην ωρίμανση μέσω μελετών 

ή τεχνικών συμβούλων για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Ειδικότερα μέσω πόρων Τεχνικής Βοήθειας από 3 ΠΕΠ (Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 

και Βορείου Αιγαίου) ή μέσω πόρων Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ 2021–2025 (Δράσεις 

ΩΡΙΜΑΖΩ), έχουν εγκριθεί με δικαιούχο τη ΜΟΔ 4 πράξεις, συνολικού Π/Υ 4,2 εκ. €. 

2. Υποστήριξη Δήμων και άλλων δικαιούχων 

Ειδικά για τους Δήμους της χώρας, η ΜΟΔ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, με έμφαση στις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες 

περιοχές. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως μικρούς και αδύναμους δικαιούχους και 

περιλαμβάνουν:  

• τεχνική υποστήριξη στον σχεδιασμό, στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων 

• υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης   

• υποστήριξη στην διαχείριση των έργων 

• εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας  

• τεχνικά εργαλεία και οδηγούς 

• νομική υποστήριξη για την επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στον 

σχεδιασμό, στην ωρίμανση, στην ανάθεση και στην υλοποίηση έργων. 

Το 2022 στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής 

ικανότητας των φορέων στον σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση έργων, η ΜΟΔ 

επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν  

• την υποστήριξη δικαιούχων για την έγκαιρη προετοιμασία τους στην ωρίμανση και 

υποβολή προτάσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και σε εθνικά προγράμματα  

• στη συμβουλευτική, νομική και τεχνική υποστήριξη  

• στην υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών δημοπράτησης και ανάθεσης 

μελετών και έργων 
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• στην έγκαιρη υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και αποφυγή 

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

δημοσιονομικών επιπτώσεων.  

Το 2022 η ΜΟΔ διαχειρίστηκε άνω των 60 αιτημάτων για παροχή υποστήριξης (από 

Υπουργεία, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Επιτελικές Δομές, 

ΟΤΑ και λοιπούς φορείς υλοποίησης  αναπτυξιακών  έργων και δράσεων). Ειδικότερα για 

Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνεται συστηματική καταγραφή και 

παρακολούθηση υποβληθέντων αιτημάτων για υποστήριξη μέσω του συστήματος "OTA-

Support". Κατά το 2022 παρασχέθηκε υποστήριξη σε 35 Δήμους στη διαχείριση 90 έργων 

τους. 

3. Υποστήριξη στον τομέα των Υδάτων – Υποστήριξη 

Περιβαλλοντικών Έργων  

Η ΜΟΔ στηρίζει Δήμους και ΔΕΥΑ 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. Στο πλαίσιο αυτό:  

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

μηχανισμού που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση του Εθνικού Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων για 399 οικισμούς, το οποίο αποτελείται από 13 

Περιφερειακά Σχέδια (καταθέτει προτάσεις στρατηγικής, παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων του τομέα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την επιτάχυνσή τους και την ορθή 

λειτουργία τους όταν ολοκληρωθούν.  

Επιπλέον, η ΜΟΔ υποστήριξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην εκπόνηση του 

Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό, το οποίο έχει επίσης περιφερειακή 

δομή. Η σύνταξή του ολοκληρώθηκε από επιχειρησιακή Ομάδα Έργου της ΜΟΔ και 

εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας στις αρχές του 2022.  

Επιπλέον, η ΜΟΔ υποστηρίζει την υλοποίηση έργων και δράσεων που έχουν ως βασικό 

περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων με έμφαση στα 

συστήματα και υποδομές χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, μονάδες επεξεργασίας 

βιοαποβλήτων, προστασία βιοποικιλότητας και αστικές αναπλάσεις). Πάνω από 15 Δήμοι 

έχουν λάβει υποστήριξη για αντίστοιχα έργα την τελευταία 3ετία. 

Παρέχει επίσης με ειδική ομάδα ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο 

Πράσινο Ταμείο για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και ιδίως για την κατάρτιση και 

υλοποίηση των δράσεων των Ετήσιων Προγραμμάτων του και την προετοιμασία του 

Πράσινου Ταμείου για υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.  

Εξάλλου, η ΜΟΔ υποστήριξε το 2022: 

• την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση 

προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο 
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«Αύξηση της Γνώσης για τη σημασία της καλής κατάστασης των Υδάτινων 

Σωμάτων» του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 

• την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην αξιολόγηση προτάσεων σε προσκλήσεις για έργα 

πράσινων σημείων και ανακύκλωσης, καθώς και για την πιλοτική εφαρμογή της 

δράσης "πληρώνω όσο πετάω". 

4. Υποστήριξη ΕΠ Περιφερειών, του ΠΑΑ και άλλων Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων 

Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η ΜΟΔ 

ανέλαβε ήδη από το 2020 ένα πλέγμα δράσεων και το 2022 παρείχε διάγνωση αναγκών και 

στοχευμένη τεχνική υποστήριξη με την Τεχνική της Υπηρεσία και τις Ομάδες Υποστήριξης σε 

Δικαιούχους των ΕΠ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Βορείου και 

Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά, στα Ιόνια υποστήριξε 23 έργα 10 δικαιούχων και στο Βόρειο 

Αιγαίο 4 έργα αντίστοιχων δικαιούχων.  

Το 2022 επίσης συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στη Δ/νση Δασών & Δασικού 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Δ/νσεις Συντονισμού 

& Επιθεώρησης Δασών των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κυρίως ως προς τη διαχείριση 

των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αρμοδιότητάς τους 

(υλοποίηση δασικών μέτρων). 

Η ΜΟΔ έχει επίσης 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, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (ΟΧΕ) για τη νότια Κέρκυρα).  

Το 2022, συνεργάστηκε με τον Δήμο Αρταίων και προετοίμασε την Προγραμματική 

Σύμβαση μεταξύ ΜΟΔ και 5 δήμων της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου για τη σύνταξη 

Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Το έργο συνεχίζεται εντός του 

έτους 2023. Συμμετείχε επίσης στην Ειδική Ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΟΧΕ-

ΒΑΑ Θεσσαλονίκης και στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Το 2022 η ΜΟΔ παρείχε επίσης υποστήριξη σε δικαιούχους των Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων  ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και Α. Τρίτσης. 

Υποστήριξε επίσης δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης στην ωρίμανση και 

υποβολή προτάσεων έργων στα τομεακά προγράμματα του ΕΠΑ, σχεδίασε και υπέβαλε  

προτάσεις χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αναβάθμισης υποδομών 

τουριστικών λιμένων κ.λπ.. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε 39 έργα που ανήκουν σε 15 

δικαιούχους.    
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5. Υποστήριξη έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

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

υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από 

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

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί πιλοτικά σχέδια και οδηγούς υλοποίησης - εφαρμογής σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, το 2022 στήριξε τον Δήμο Βόλου στην 

οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας καθώς και στην  λειτουργία της Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 

Δήμου Αθηναίων ΕΑΤΑ ΑΕ στην υλοποίηση και διαχείριση ενταγμένων έργων του, τον Δήμο 

Ναυπλιέων σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και δράσεις έξυπνων πόλεων. Παράλληλα, 

υποστηρίζει δημόσιους φορείς, όπως: 

• την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 

διαδικασίες ωρίμανσης και εξειδίκευσης των έργων που σχετίζονται με την οργάνωση, 

διοίκηση, στελέχωση και λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 

Ασφάλισης, καθώς και με τη σύνταξη αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων προκειμένου να 

ενταχθούν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου  

• την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της  

υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ 

-ΧΜ ΕΟΧ) για τα προγράμματα «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά», π/υ € 

7.700.000 και «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων 

Ασύλου και Μετανάστευσης», π/υ € 19.411.765 

• Τη ΔΥΠΑ σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και στην 

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, το ΤΕΕ σε ωρίμανση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Ελέγχου για 

Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής  Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) στις 

διαδικασίες ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. 

Τέλος, ανταποκρινόμενη σε έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία του 

COVID-19, η ΜΟΔ συνέχισε το 2022 να υποστηρίζει την Επιτελική Δομή του Υπουργείου 

Υγείας για δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών και των Φορέων Υγείας με επικουρικό 

προσωπικό (Νοσοκομεία, ΥΠΕ κ.λπ.) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 

Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.  

6. Υποστήριξη Αναπτυξιακών Νόμων και Κρατικών Ενισχύσεων  

Η ΜΟΔ με ειδική Ομάδα ανέλαβε από το 2016 καθήκοντα ελέγχου και ολοκλήρωσης 

περισσότερων από 270 επενδυτικών έργων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, ωρίμασε 

σχέδια προσκλήσεων ενίσχυσης έργων στον τομέα Βιομηχανίας, κατέγραψε και αξιολόγησε 

εμπόδια σε υπηρεσίες διαχείρισης, προώθησε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

την επίλυσή τους, εκπόνησε μελέτες, επεξεργάστηκε αναθεωρήσεις διαδικασιών και 

σχεδίασε νέα εργαλεία, βελτιώνοντας την απόδοση του όλου συστήματος. 
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7. Υποστήριξη Σχεδίου Αναπτυξιακής Μετάβασης 

Το 2020 η ΜΟΔ συγκρότησε Ομάδα Υποστήριξης για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής 

υποστήριξης στη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

(ΣΔΑΜ) και συγκεκριμένα στην κατάρτιση και υλοποίηση του ΣΔΑΜ, στον προγραμματισμό 

ενεργειών ωρίμανσης, διαδικασιών ένταξης και στη διαχείριση δράσεων για την υλοποίηση 

του ΣΔΑΜ. Επίσης, παρέχει στη Συντονιστική Επιτροπή συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς 

και την αναγκαία διαχειριστική, διοικητική και οργανωτική τεχνογνωσία. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Η ΜΟΔ υλοποιεί 9 πράξεις στο ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014- 2020», 1 πράξη στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 1 πράξη στο ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, 1 πράξη στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης - Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

2014-2020 (ΤΑΜΕΤΑΑΠ) και 1 πράξη στον Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ.   

Επιπλέον, στο πλαίσιο υποστήριξης της διαχείρισης και εφαρμογής των προγραμμάτων και 

των δικαιούχων τους, η ΜΟΔ υλοποιεί 3 πράξεις στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 2 

πράξεις στο ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 1 πράξη στο ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και 1 πράξη στο ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Υλοποιεί επίσης 6 δράσεις στο πλαίσιο του ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα Πληρωμών 

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

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. 

Επιπλέον, το 2022 υλοποίησε 3 πράξεις στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

2021-2025, καθώς και δράσεις που εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Β΄ της Τεχνικής 

Βοήθειας και πράξεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του 

συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ. 

Ο οικονομικός απολογισμός της ΜΟΔ για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 

54.461.769€, εκ των οποίων 

• 46.706.138€ από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 

•   4.786.407€ από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 

•   2.969.224€ από την εθνική Τεχνική Βοήθεια Υποπρόγραμμα Β. 

Στις επόμενες ενότητες του τόμου παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις της εταιρείας και 

τα οικονομικά στοιχεία του 2022, ανά δράση και συγκεντρωτικά.   

 

 

 

 

  



Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία

Η παρούσα έκδοση συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια»
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