


Το 2020 περνά στην ιστορία ως η χρονιά της µεγαλύτε-
ρης µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο κρίσης, µε δραµατικές 
συνέπειες για την ανθρωπότητα σε όλα τα επίπεδα. Σ’ αυτό 
το δυσµενές περιβάλλον, η Ελλάδα δοκιµάστηκε σκληρά, 
όπως άλλωστε κι ο υπόλοιπος πλανήτης. 

Κατάφερε όµως να δείξει ένα νέο πρόσωπο σοβαρότη-
τας και αποτελεσµατικότητας αποδεικνύοντας ότι µπορεί 
• να διαχειριστεί την κρίση πολύ καλύτερα από πολλές 

άλλες χώρες στο υγειονοµικό πεδίο και

• να στηρίξει ουσιαστικά τον παραγωγικό της ιστό διαµορφώνοντας ένα 
ανθεκτικό δίχτυ ασφαλείας για όλους.

Και στα δύο η συµβολή των πόρων του ΕΣΠΑ (πάνω από 6,5 δισ. ευρώ το 2020 
µόνο για δράσεις σχετικές µε τις ανάγκες που δηµιούργησε η πανδηµία) αποδεί-
χθηκε καθοριστικής σηµασίας µε την Ελλάδα να κατακτά µάλιστα και σηµαντικές 
διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου θεωρείται «παράδειγµα προς µίµηση»:
• δεύτερη απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως προς το µέγεθος 

και την ταχύτητα απορροφήσεως των πόρων του ΕΣΠΑ κατά την κρίση, 
• πρώτη όσον αφορά στη µικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας,
• από τις πρώτες στη δηµιουργία και ενεργοποίηση των χρηµατοδοτικών 

εργαλείων παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Γενικότερα, από τον Ιούλιο του 2019 έως σήµερα η απορρόφηση των πόρων 

του ΕΣΠΑ έχει διπλασιασθεί, από 27,2% σε 53,23%, µε προοπτική να υπερβεί το 
55% στο τέλος του 2020. Κι είναι βέβαιο πλέον ότι η χώρα µας θα αξιοποιήσει και 
το τελευταίο ευρώ.

Αυτές οι επιδόσεις δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την καθοριστική συµβολή της 
ΜΟ∆, η οποία αποδεικνύει ότι µπορεί να διαδραµατίσει έναν ευρύτερο, πιο ουσια-
στικό ρόλο συµβάλλοντας όχι µόνο στην απορρόφηση των πόρων αλλά – το 
βασικό ζητούµενο - την αξιοποίησή τους κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Η 
δηµιουργία τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη των ∆ήµων στην ωρίµανση 
των έργων είναι χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της νέας εποχής για τη ΜΟ∆.



Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο πήχης τίθεται πλέον πολύ ψηλά το 2021, χρονιά που προβάλλει µια  ιστορι-
κή ευκαιρία για την χώρα µας: συµποσούµενοι οι πόροι Ταµείου Ανάκαµψης και 
νέου ΕΣΠΑ αποτελούν µια πρωτοφανούς ισχύος δύναµη πυρός, που, µε σώφρο-
να και αποτελεσµατική αξιοποίηση, µπορεί να οδηγήσει στην επανεδραίωση της 
ελληνικής οικονοµίας σε γερά θεµέλια και τη µετεξέλιξή της σε µοντέρνα, 
ακµαία οικονοµία µε προοπτική 10ετιών.

Έχουµε µεγάλο και δύσκολο έργο µπροστά µας αλλά έχουµε αποδείξει ότι 
είµαστε για τα δύσκολα. Και θα πετύχουµε.

Καλή χρονιά!



Όταν στα τέλη του 2019 ο κορονοϊός SARS-CoV-2 
έκανε την εµφάνισή του στην Ασία, κανείς τότε δεν 
µπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη που έµελλε να 
διαγράφεται σήµερα από αυτόν τον αόρατο εχθρό σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Μια πρωτόγνωρη πραγµατικότητα 
βρίσκεται υπό διαρκή µετάλλαξη, µε ιδιαιτέρως σοβαρές 
υγειονοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες, η 
διαχείριση της οποίας χρειάζεται έναν άοκνο αγώνα για 
να µείνουµε όρθιοι και ενωµένοι, διαφυλάττοντας πρωτί-
στως το πολυτιµότερο αγαθό µας που είναι η υγεία.

Αντιµέτωποι, λοιπόν, µε την πανδηµία Covid-19 που δεν γνωρίζει σύνορα και 
πλήττει τους πάντες, από την πρώτη κιόλας µέρα εργαζόµαστε συστηµατικά και 
µεθοδικά για την ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα µας, λαµβά-
νοντας παράλληλα όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα προς όφελος της κοινωνίας, των 
πολιτών και της πραγµατικής οικονοµίας. Και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε διότι 
είµαστε µαζί σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια, η συµβολή του ΕΣΠΑ ήταν και είναι 
καίρια και αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης όχι µόνο 
για την άµεση και έµπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, 
αλλά εξίσου για τους τοµείς της υγείας και της παιδείας.

Στην ίδια κατεύθυνση, σκοπεύουµε να κινηθούµε και κατά τη νέα προγραµµα-
τική περίοδο 2021-2027, όντας όλοι µας ήδη απολύτως προετοιµασµένοι να 
αξιοποιήσουµε και πάλι τη διαχειριστική και κανονιστική ευελιξία που διακρί-
νουν τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ να προσαρµόζονται στα κοινωνικά και οικονο-
µικά δεδοµένα και χωρίς, όπως πράττουµε έως σήµερα, να διαταράσσουµε τον 
υπάρχοντα προγραµµατισµό τους.

Και σε αυτή την προσπάθεια, είµαι βέβαιος, πως θα συνεχίσουµε να είµαστε 
σύµµαχοι. Και τη µάχη αυτή θα την κερδίσουµε.

Καλή χρονιά από καρδιάς, µε υγεία πρωτίστως και δύναµη σε εσάς και τις 
οικογένειές σας!

Γιάννης Τσακίρης
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων



Ζούµε σε δύσκολους, ανησυχαστικούς καιρούς. 
Η πανδηµία του Covid-19 επιφέρει µεταβολές στην 
οικονοµία και οξύνει ανισότητες στην κοινωνία, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλούµαστε να προστατεύ-
σουµε τη δηµόσια υγεία κρατώντας ταυτόχρονα 
όρθια την οικονοµία.

Σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον οι Ειδικές Υπηρεσίες και τα στελέχη της ΜΟ∆ 
ανταποκρίθηκαν αποτελεσµατικά. Οι ρυθµοί υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων επιταχύνθηκαν σηµαντικά το περασµένο έτος, ενώ πρόσθετοι 
πόροι για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της 
πανδηµίας αξιοποιήθηκαν στον µέγιστο δυνατό βαθµό.

Το 2021 συνιστά ακόµη µία πρόκληση για όλους µας. Θα είναι το έτος που θα 
αφήσουµε πίσω µας την επιδηµιολογική κρίση και θα πρέπει να ανακτήσουµε τον 
παραγόµενο πλούτο που χάθηκε. Σε ό,τι µας αφορά, τα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα καλούνται να συµβάλουν στην ταχεία ανάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας, µέσω της απορρόφησης των διαθέσιµων κοινοτικών πιστώσεων 
αλλά και µέσω της προώθησης των κατάλληλων συνεργειών µε τους πόρους του 
νεοσύστατου Ταµείου Ανάκαµψης.

Και βέβαια, το 2021 σηµατοδοτεί την έναρξη της νέας προγραµµατικής 
περιόδου 2021-2027 µε ολοκληρωµένα προγράµµατα που θα συµβάλουν στον 
παραγωγικό µετασχηµατισµό της χώρας στην κατεύθυνση της «πράσινης», 
ψηφιακής, καινοτοµικής και εξωστρεφούς οικονοµίας, την ενδυνάµωση του 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτή-
των.

Πυλώνας της εφαρµογής των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα 
παραµείνει προφανώς η ΜΟ∆, τα στελέχη της οποίας έχουν επανειληµµένα 
καταθέσει διαπιστευτήρια τεχνοκρατικής επάρκειας και διάθεσης προσφοράς. Ο 
αναβαθµισµένος ρόλος τους θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση των 
προσπαθειών µας.

Εύχοµαι σε όλες και όλους ένα αισιόδοξο, δηµιουργικό και υγιές 2021.

∆ηµήτρης Σκάλκος
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ



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

«Με την παραδοχή ότι οι προκλήσεις είναι µπροστά 
µας και είναι πολλές…».

Όταν έγραφα την παραπάνω φράση στον χαιρετισµό 
µου στο περυσινό ηµερολόγιο της ΜΟ∆ αε, δεν µπορούσα 
να φανταστώ ότι η παγκόσµια κοινότητα θα ερχόταν 
αντιµέτωπη όχι µε µία πρόκληση, αλλά µε µία µάχη 
επιβίωσης απέναντι σε έναν ιό, τον Covid-19, που θα 
άλλαζε δραµατικά τα δεδοµένα σε κάθε έκφανση της 
ζωής µας.

Το κράτος µας, µπροστά στην απειλή για τη δηµόσια υγεία και τις συνέπειες 
στην οικονοµία, κλήθηκε να προσαρµόσει τις προτεραιότητές του και να ρίξει 
στη µάχη έκτακτα χρηµατοδοτικά όπλα, πέρα από τα τακτικά Επιχειρησιακά και 
Περιφερειακά Προγράµµατα, για να στηρίξει το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα.

Η ΜΟ∆ αε κατέβαλε µε επιτυχία µεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθεί 
στις αυξηµένες απαιτήσεις αυτών των παρεµβάσεων του Υπουργείου µας, χωρίς 
να υστερήσει στον καταστατικό της ρόλο, που είναι η υποστήριξη του συστήµα-
τος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, συµβάλλοντας µε το εξειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό της στην αύξηση του ρυθµού απορρόφησής του.

Αξιοποιήσαµε στον µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες της τηλεργασίας και µε 
συνέπεια ενισχύσαµε ∆ήµους και Περιφέρειες της χώρας στην ωρίµανση και 
υλοποίηση έργων, συστήνοντας και ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας και παρέχο-
ντας Νοµική Υποστήριξη κυρίως σε αδύναµους δικαιούχους. 

Για τη χρονιά που έρχεται, το αποτέλεσµα των προσπαθειών της παγκόσµιας 
ιατρικής κοινότητας µας επιτρέπει να είµαστε αισιόδοξοι. Θέλω να σας διαβεβαι-
ώσω ότι τα στελέχη και το ∆Σ της ΜΟ∆ θα σταθούν για µία ακόµη φορά στο 
πλευρό του Υπουργείου, των Περιφερειών και των ∆ήµων, διαµορφώνοντας το 
κατάλληλο περιβάλλον έτσι ώστε να στηρίξουν αποτελεσµατικά, µε αιχµή το νέο 
ΕΣΠΑ, την ανάκαµψη της χώρας.

Θα είµαστε παρόντες, µε εξειδικευµένο προσωπικό, εκπαίδευση, τεχνογνω-
σία, συστήµατα οργάνωσης, πληροφοριακά συστήµατα, υποδοµές και άλλες 
υπηρεσίες για να κερδίσουµε όλοι µαζί αυτό το στοίχηµα. 

Με την πεποίθηση ότι τα πολύ δύσκολα πέρασαν, εύχοµαι καλή χρόνια, µε 
υγεία και προκοπή.



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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και Επενδυτικά Ταµεία

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

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

Ο προϋπολογισµός της ΜΟ∆ συγχρηµατοδοτείται κατά 92% από πόρους των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων. 

Ως ο µεγαλύτερος δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τεχνική Βοήθεια, οι 
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις της ΜΟ∆ είναι:
↳ Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟ∆ και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ
↳ Τεχνική υποστήριξη της εύρυθµης λειτουργίας των δοµών του ΕΣΠΑ
↳ Ενέργειες τεχνικής βοήθειας µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
↳ Πληροφοριακά συστήµατα, κατάρτιση, µεταφορά τεχνογνωσίας
↳ Προµήθεια και αναβάθµιση υποδοµών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Η ΜΟ∆ ως ∆ικαιούχος ΕΣΠΑ



Το στελεχιακό δυναµικό της 
ΜΟ∆ σήµερα αριθµεί 1.039 
άτοµα µε υψηλό επίπεδο 
επιστηµονικής κατάρτισης. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΜΟ∆ αποσπάται στις ΕΥ του ΕΣΠΑ (776 άτοµα). Τα 
αποσπασµένα στελέχη υπάγονται διοικητικά σε αυτές και αναλαµβάνουν καθήκοντα 
προγραµµατισµού, διαχείρισης, εφαρµογής και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ. ∆ιαθέτουν µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. Το µισθολογικό κόστος του αποσπασµένου στις ΕΥ προσωπικού της ΜΟ∆ 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ΜΟ∆ διαχειρίζεται και διοικητικά 
θέµατα, όπως αποσπάσεις, υπηρεσιακές µεταβολές κ.λπ.

★ 918 άτοµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
★ 82 άτοµα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
★ 39 άτοµα ∆ευτεροβάθµιας / Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης

96%
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1.039
ΣΤΕΛΕΧΗ

εξ αυτών
52% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

∆ΙΠΛΩΜΑ
522 MASTER

60 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ

Ενιαία ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού

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

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

▶ Κινητικότητα προσωπικού
▶ Εναλλαγή προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις
▶ Επιλογή προϊσταµένων
▶ Απόσπαση στελεχών από τον δηµόσιο τοµέα
▶ Αξιολόγηση προσωπικού
▶ Παρακολούθηση υπαλληλικής κατάστασης του συνόλου των εργαζοµένων στο σύστηµα ΕΣΠΑ
▶ Καταβολή υπερωριών και ειδικών επιδοµάτων.

Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών



Στη νέα πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης http://mylearning.mou.gr φιλοξενούνται µαθήµατα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε θέµατα ΕΣΠΑ και διοικητικών δεξιοτήτων, καθώς και οι 
λειτουργίες διαχείρισης της σύγχρονης εξ αποστάσεως και παραδοσιακής εκπαίδευσης.

Στην πλατφόρµα έχουν πρόσβαση 3.000 στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και των 
∆ικαιούχων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.

Η εικονική τάξη επέτρεψε τη συνέχιση της κανονικής ροής των εκπαιδεύσεων χωρίς 
διακοπή, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή που δεν επιτρέπονται οι εκπαιδεύσεις σε τάξη.

Το 2020 διοργανώθηκαν συνολικά 30 εκπαιδεύσεις (παραδοσιακές και εξ αποστάσεως) µε 
πάνω από 1.000 συµµετέχοντες.

Το σύστηµα τηλεκπαίδευσης και ιδιαίτερα η εικονική τάξη, υπηρετώντας τις ανάγκες του 
ψηφιακού µετασχηµατισµού των υπηρεσιών, έθεσε τα θεµέλια για την εξ αποστάσεως συνερ-
γασία και επικοινωνία των στελεχών και των φορέων και διευκόλυνε την απρόσκοπτη 
καθηµερινή λειτουργία τους. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε από τη διοίκηση της ΜΟ∆ για τη 
διενέργεια των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας.

Φέτος, περισσότερο από ποτέ 
αξιοποιήθηκε το σύστηµα 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

• 45 webinars ≈ 2.500 
συµµετέχοντες

• 30 συναντήσεις εργασίας
& διοικητικά συµβούλια

• 20 συνεντεύξεις επιλογής
προσωπικού

Η ΜΟ∆ από την ίδρυσή της δίνει έµφαση στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού των 
Ειδικών Υπηρεσιών αλλά και των ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ είτε µέσω παραδοσιακής εκπαίδευσης 
είτε µέσω του συστήµατος τηλεκπαίδευσης. 

Στην περίοδο που διανύουµε και λόγω των έκτακτων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας 
του Covid-19 σχεδόν το σύνολο των εκπαιδεύσεων της ΜΟ∆ µεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, µε 
έµφαση στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (αλλιώς: εικονική τάξη).

Στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης διοργανώνονται σεµινάρια και υποστηρίζονται εξ αποστάσεως συναντήσεις και εκπαιδεύσεις

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

mylearning.mou.gr



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει τους φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων αναπτύσσο-
ντας πρότυπα, εργαλεία, συστήµατα και οργανωτικές µελέτες. Το 2020 εκπονήθηκαν:

Η µελέτη αφορά αναζήτηση, συγκέντρωση και καταγραφή 
πρωτογενούς αρχειακού υλικού που βρίσκεται διάσπαρτο σε διάφορα 
αρχεία που έχουν σχέση µε το θέµα της Εθνικής Αντίστασης.
Τα τεκµήρια θα αξιοποιηθούν για τις ιστορικές και µουσειολογικές 
µελέτες που απαιτούνται για την επικείµενη δηµιουργία του µουσείου.

∆ιερευνητική µελέτη για την ενθάρρυνση χρήσης 
τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης από τους ΟΤΑ

Μελέτη για τη συγκέντρωση τεκµηριωτικού υλικού για το 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του ∆ήµου Παύλου Μελά

Οδηγός Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Μελετών και Έργων

Εργαλείο στη διάθεση των δήµων, ιδιαίτερα των µικρών και αποµονωµένων, για 
την υποβοήθησή τους στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, ώστε η εκτέλεση µιας 
δηµόσιας σύµβασης τεχνικού έργου ή µελέτης να είναι σύννοµη και αποτελεσµατι-
κή, αποφεύγοντας τα συνήθη προβλήµατα και τυχόν καθυστερήσεις.

Εισηγητική µελέτη για τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) «ΜΑΤΙ ΞΑΝΑζώ»

Εργαλείο για τη συστηµατοποίηση του τρόπου λειτουργίας και των παρεµβάσεων 
της ΑΜΚΕ, ώστε αυτή να φέρει εις πέρας το έργο µε το οποίο έχει επιφορτιστεί 
τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει.

Οδηγός επιβίωσης για την εξ αποστάσεως εργασία

Οδηγός εφαρµογής για την εξ αποστάσεως εργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της 
συνέχισης της αποτελεσµατικής λειτουργίας των δοµών του ΕΣΠΑ και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟ∆ σε συνέχεια της έκδοσης του θεσµικού πλαισίου για 
την εφαρµογή έκτακτων µέτρων αναχαίτισης της πανδηµίας του Covid-19.

Μελέτες - Εγχειρίδια - Εργαλεία



Η ΜΟ∆ επιδιώκει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη 
συστηµατική διάχυση της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί µε δράσεις δικτύωσης και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας:

Γραφείο
Πληροφόρησης

Κοινού
ΕΠΑνΕΚ

Με στόχο την εύρυθµη λειτουργία των 
Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, η ΜΟ∆ 
καλύπτει σήµερα τις ανάγκες στέγασης 40 
ΕΥ σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις 
σε όλη την επικράτεια, συνολικού εµβαδού 
45.000 τ.µ. µε πλήρη υλικοτεχνική υποδοµή, 
υποδοµή δικτύων και τεχνική υποστήριξη. 
Παράλληλα, παρέχει εξοπλισµό πληροφορι-
κής και εξοπλισµό γραφείου, µεριµνά για 
την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων 
διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραµµά-
των και καλύπτει τις λειτουργικές τους 
δαπάνες. 

Από το 2014, η ΜΟ∆ πέτυχε εξοικονόµη-
ση ενοικίων κατά 20,8%, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ποιότητα του εργασιακού 
περιβάλλοντος. 

Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα

∆ιεθνείς
συνεργασίες
µε κράτη µέλη

∆ιάχυση 
τεχνογνωσίας
στους φορείς ΕΣΠΑ

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

(Ευρωπαϊκά ∆ιορθωτικά & Επενδυτικά Ταµεία)

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

Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση 
και υλοποίηση του ΕΣΠΑ

Λειτουργία, Στέγαση και Υλικοτεχνική Υποδοµή



Στο τεχνολογικά εξελιγµένο υψηλών προδιαγραφών, ασφαλές και λειτουργικό data center της 
η ΜΟ∆ εξασφαλίζει την απαραίτητη υποδοµή ώστε να φιλοξενεί ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΑ (ΟΠΣ)
Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται όλα τα δεδοµένα που αφορούν τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Ο κύριος κόµβος του ΟΠΣ λειτουργεί από το 2012 στο 
Data Center της ΜΟ∆, σε ασφαλές περιβάλλον και σύγχρονες υποδοµές. Η 
ΜΟ∆ έχει συγκροτήσει εξειδικευµένη οµάδα για την υποστήριξή του και την 
ανάπτυξη νέων λειτουργιών, η οποία συστεγάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία 
ΟΠΣ, που έχει και τη θεσµική ευθύνη σχεδιασµού και διαχείρισης του 
συστήµατος. Η ΜΟ∆ υποστηρίζει επίσης το help desk του ΟΠΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΡΕΥΣΗ
Παρακολουθεί τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται για τη διασφάλιση της 
νοµιµότητας παροχής τους. Η ΜΟ∆ αναπτύσσει νέες λειτουργίες και 
διασυνδέσεις µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα, υποστηρίζει τους χρήστες και 
παρέχει επιτελική πληροφόρηση.

e-Π∆Ε
Πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. Η ΜΟ∆ µεριµνά για τη φιλοξενία και την υποστήριξη του 
συστήµατος, µέσω εξειδικευµένης οµάδας στελεχών.

∆ΙΑΥΛΟΣ
Εσωτερικό δίκτυο (intranet) για τη διασύνδεση των στελεχών των Ειδικών 
Υπηρεσιών και τη διενέργεια επίσηµων διαβουλεύσεων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ)
Το ΠΣΚΕ, η τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη του οποίου είναι ευθύνη της ΜΟ∆, 
είναι το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης του κύκλου ζωής όλων των 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων καθώς και πολλών 
εθνικών. Το σύστηµα επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών 
σχεδίων από το στάδιο της υποβολής µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.

Πληροφοριακά Συστήµατα



Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Χρησιµοποιεί εξειδικευµένες ροές διαχείρισης 
ανά πρόγραµµα, κληρονοµικότητα δεδοµένων, 
ιστορικότητα των ενεργειών χρηστών, έλεγχο των 
δικαιωµάτων των χρηστών ανά ρόλο, µητρώα 
αξιολογητών / ελεγκτών µε επιλογές ανάθεσης 
µέσω κλήρωσης, διαλειτουργικότητα µε τρίτα 
ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα (ΕΣΠΑ, 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΑΕ∆, ΤΠ∆, 
ΕΤΕΑΝ) και εξελιγµένο σύστηµα Επιχειρησιακής 
Ευφυΐας. Το ΠΣΚΕ φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο 
περιβάλλον υποδοµών στο datacenter της ΜΟ∆.

Το σύστηµα υποστηρίζει κατά την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο 197 προγράµµατα 
διαφόρων φορέων (ΕΠΑνΕΚ, ΟΑΕ∆, ΓΓΕΤ, 
Περιφέρειες, ΠΑΑ κ.λπ.). Έχουν αναπτυχθεί 
συνολικά 2.022 υποσυστήµατα (υποβολή σχεδίου 
επένδυσης, αξιολόγηση, γνωµοδότηση, έλεγχος, 
εκταµίευση κ.λπ.) ενώ έχουν υποβληθεί προς 
αξιολόγηση και διαχείριση 611.405 αιτήσεις 
χρηµατοδότησης.

Τους τελευταίους µήνες, το σύστηµα έχει παίξει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρµογή µέτρων για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας 
Covid-19 µε µεγάλα προγράµµατα που απευθύνο-
νται στο σύνολο των πληττόµενων επιχειρήσεων 
της χώρας (εγγυοδοτικά προγράµµατα δανείων 
κίνησης µέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
προγράµµατα επιδότησης τόκων υφιστάµενων 
δανείων, προγράµµατα µη επιστρεπτέας επιχορή-
γησης κεφαλαίων κίνησης µέσω περιφερειών 
κ.λπ.) υποστηρίζοντας τη διαχείριση δεκάδων 
χιλιάδων αιτήσεων στήριξης.

Το ΠΣΚΕ υποστηρίζει τους χρήστες σε 
τεχνικά θέµατα. Ως το τέλος Οκτωβρίου 
2020 το Help Desk απάντησε:

• πάνω από 55.000 ηλεκτρονικά αιτήµατα

• πάνω από 20.000 τηλεφωνικά αιτήµατα

support@mou.gr

Έτος

Σωρρευτικός
Αριθµός
Υποβεβληµένων
Αιτήσεων

Σωρρευτικός
Αριθµός Σταδίων
∆ιαχείρισης

2006 14.220 26.722
2007 60.474 102.774
2008 60.815 234.022
2009 141.854 405.227
2010 144.581 622.223
2011 155.675 675.918
2012 156.248 730.271
2013 187.933 933.601
2014 187.933 1.048.570
2015 188.122 1.140.061
2016 249.316 1.340.619
2017 287.190 1.488.967
2018 299.983 1.740.859
2019 526.522 1.960.662
2020 611.405 2.512.634

Αγροτική Ανάπτυξη (10)

Interreg (1)

Leader (53)

Αλιεία (10)

ΓΓΕΤ/ΕΤΑΚ (15)

ΕΠΑΝΕΚ (13)

ΕΥ∆ ΒΕΚ (1)

Κοιν. Οικ. (1)

Ν. 4399 (6)

ΟΑΕ∆ (3)

Περιφέρειες (79)

ΤΕΠΙΧ ΙΙ (2)
Ψηφ. Πολ. (3)

Αριθµός Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2014-2020



56
αποφάσεις

26,07 εκατ. €
Συνολικές
επενδύσεις

674.300€
Εγγυητικές
επιστολές

8,8 εκατ. €
Επιχορήγηση

10,20MWatt

Συνολική
Ισχύς

Η ΜΟ∆ από το 2016 µε σχετική νοµική ρύθµιση εξουσιοδοτήθηκε να υποστηρίξει το σύστηµα 
ολοκλήρωσης και ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε καθεστώς κινήτρων. Η 
υποστήριξη έχει απώτερο στόχο να αναβαθµίσει και να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα των διαδικασιών που εφαρµόζονται.

Στα πρώτα 4 χρόνια της πλήρους λειτουργίας της, ειδική Οµάδα της ΜΟ∆ ανέλαβε τους 
διοικητικούς ελέγχους για την πιστοποίηση περισσότερων από 250 επενδυτικών έργων στον τοµέα 
της παραγωγής ενέργειας, επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε συνολικά 177 επενδυτικά έργα ΜΜΕ 
προϋπολογισµού άνω των 100 εκατ. ευρώ, και κρατικής ενίσχυσης 28 εκατ, συνολικής 
δυναµικότητας 15 εκατοµµυρίων KWATTh/έτος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την αρχή, η ΜΟ∆ 
τήρησε απαρέγκλιτα την τεθείσα από τη νοµοθεσία προθεσµία των 15 ηµερών για την απόκρισή της 
στα ανατεθέντα καθήκοντα ολοκλήρωσης.

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

2020

Υποστήριξη Αναπτυξιακών Νόµων



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

Παράλληλα, υποστηρίζει δηµόσιους φορείς, όπως ΟΑΕ∆, ΤΕΕ, ΑΣΕΠ, Επιτελική ∆οµή Ενέργειας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ 
(προώθηση της απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας).

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

Υποστήριξη ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου

«Σχολείο Ροµά, ∆ήµος Βέλου-Βόχας»



Τεχνική Υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες

∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας:
Τηλ.: 2131310170, karvanitis@mou.gr

Τµήµα Μελετών:
Τηλ.: 2131310277, eboutsikou@mou.gr

Τµήµα Εκτέλεσης Έργων:
Τηλ.: 2131310273, aaxeimastos@mou.gr

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

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως την

 ✓ Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών µελετών
 ✓ ∆ηµοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων

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

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι:
▶ η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης για τις υπό εκπόνηση µελέτες και για το υπό εκτέλεση έργο
▶ η εξασφάλιση της αναγκαίας ωριµότητας για τη διενέργεια των διαγωνισµών ανάθεσης των

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

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

Τι προσφέρει η ΜΟ∆ στον υποστηριζόµενο φορέα;

Τα νέα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας



Τεχνική Υπηρεσία - Τα βήµατα της συνεργασίας στην πράξη

∆ιασφάλιση χρηµατοδότησης

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης, σχέδιο της οποίας ετοιµάζει η ΜΟ∆

• Προετοιµασία φακέλου δηµόσιας σύµβασης µελέτης
• ∆ηµοπράτηση & έλεγχος µελετών

Έγκριση µελετών και παραλαβή τους

• Έλεγχος τευχών δηµοπράτησης
• ∆ηµοπράτηση έργου, επίβλεψη & περαίωση

Παραλαβή και οικονοµική ολοκλήρωση του έργου.
Οι πληρωµές διενεργούνται από τον υποστηριζόµενο φορέα.

Παράδοση στον φορέα του φακέλου δηµόσιας σύµβασης.

Υποβολή αιτήµατος ∆ιερεύνηση ωριµότητας
& προτεραιοποίηση αιτήµατος

Φορέας ΜΟ∆ / Τεχνική Υπηρεσία



Η ΜΟ∆ στηρίζει τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε τοπικό 
επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή και συντονίζοντας όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Το 2020 
υποστηρίχτηκαν και ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 

▶ 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

Εξάλλου, στο πλαίσιο υποστήριξης του ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδίου Θεσσαλονίκη 
2030, ολοκληρώθηκαν οι µελέτες αποκατάστασης του εµβληµατικού διατηρητέου κτίσµατος Α2 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά καθώς και οι µελέτες επανάχρησής του ως κέντρο 
επιτελικής διοίκησης του ∆ήµου και ως εκθεσιακός χώρος στη θεµατική της Εθνικής Αντίστασης.

Το 2021 συνεχίζεται η υποστήριξη που παρέχει η ΜΟ∆ στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα (ΟΧΕ) 
για τη Νότια Κέρκυρα.

Μέσω εξειδικευµένων 
οµάδων, η ΜΟ∆ παρέχει 
συµβουλευτική και τεχνική 
στήριξη σε φορείς 
υλοποίησης αναπτυξιακών 
έργων και δράσεων 
προκειµένου να 
σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν αναπτυξιακά 
έργα. Οι ίδιες οµάδες 
υποστηρίζουν τις Ειδικές 
Υπηρεσίες στη σύνταξη και 
υλοποίηση των «Σχεδίων 
δράσης για την 
υποστήριξη δικαιούχων». 

Υποστήριξη
αδύναµων φορέων

του ∆ηµοσίου

Υποστήριξη
δράσεων για

αποκλεισµένες
κοινωνικές

οµάδες

Μηχανισµός
υλοποίησης

έργων σε µικρά
νησιά

Μηχανισµός
υλοποίησης

έργων
σε ορεινούς

δήµους

Υποστήριξη
στην

αποκατάσταση
ΧΑ∆Α

Παρακολούθηση
έργων

επεξεργασίας
λυµάτων οικισµών

Υποστήριξη ∆ικαιούχων

Σχεδιασµός Ολοκληρωµένων Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο



Ειδικά για τους ∆ήµους της χώρας, η ΜΟ∆ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, µε έµφαση σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, παρέχοντας χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση για τους ∆ήµους συµβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ 
αποστάσεως), εκπαίδευση/ κατάρτιση, εξειδικευµένους οδηγούς, εγχειρίδια και τεχνικά εργαλεία. 
Στόχοι είναι:
▶ Ταχεία παρέµβαση για την επιτάχυνση του σχεδιασµού και της υλοποίησης των έργων των  
    ∆ήµων
▶ Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
▶ Έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων και αδυναµιών

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

Οι Οµάδες της ΜΟ∆ το 2020 υποστήριξαν 279 έργα σε 99 ∆ήµους.

Ωρίµανση

Ένταξη έργου

Άλλο

Υποβολή πρότασης

Ανάθεση σύµβασης

Υλοποίηση έργου

Αντικείµενο Στήριξης

0 50 100 150 200

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

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

Υποστήριξη ∆ήµων

∆είτε στο χάρτη
έργα ∆ήµων που υποστηρίζει η ΜΟ∆
http://otasupport.mou.gr



Προκειµένου η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυµάτων των οικισµών Α’, Β’ 
και Γ’ προτεραιότητας, υιοθετήθηκε µε πρωτοβουλία των αρµόδιων Υπουργείων και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα ενιαίο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδοµών Λυµάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό, είχαν εγκριθεί το 2018 τα 13 Περιφερειακά Σχέδια Λυµάτων για τους οικισµούς Γ’ 
προτεραιότητας και διασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση για όλα τα έργα που έχουν ωριµότητα 
κατασκευής ως το 2023.

∆εδοµένου ότι ο «αναγκαίος όρος» (enabling condition) για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 
προβλέπει να τεθεί σε εφαρµογή ένα «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Λύµατα», το οποίο να 
αναφέρεται στο σύνολο των υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα 
αστικά λύµατα, ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Σχεδίων ώστε να περιλάβουν το σύνολο των οικισµών προτεραιότητας (Α’, Β’ και Γ’) και τις 
ανάγκες υποδοµών µέχρι το τέλος του 2027. Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί συναντήσεις 
διαβούλευσης (είτε επί τόπου είτε µέσω τηλεδιασκέψεων) µε τους αρµόδιους φορείς για όλες τις 
Περιφέρειες και προβλέπεται να εγκριθούν τα Επικαιροποιηµένα Περιφερειακά Σχέδια Λυµάτων 
και να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2020, ώστε έγκαιρα να καλυφθεί ο εν λόγω 
αναγκαίος όρος.

Η ΜΟ∆ αποτελεί τον κύριο πυλώνα της Τεχνικής Γραµµατείας Λυµάτων, του επιχειρησιακού 
µηχανισµού που έχει συσταθεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, παρεµβαίνει για να τα 
ξεµπλοκάρει και καταθέτει προτάσεις για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία τους όταν αυτά 
ολοκληρωθούν.

Επεξεργασία λυµάτων Καβάλας

Οι 482 οικισµοί της επικράτειας µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων πρέπει να 
εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων σύµφωνα µε την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

∆ιαχείριση Λυµάτων Οικισµών



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

Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Έργων

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)
Υποστηρίζει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των ΧΑ∆Α, µε στόχο την 
εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και την 
αποµείωση της σχετικής χρηµατικής ποινής που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

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

∆ιαχείριση Λυµάτων
Υποστηρίζει ∆ήµους και ∆ΕΥΑ στην ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και στην 
υλοποίηση έργων κατασκευής/επέκτασης/αναβάθµισης δικτύων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων, τα οποία συµβάλλουν στην προστασία της υγείας των πολιτών 
και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τους.

Προστασία βιοποικιλότητας
Υποστηρίζει τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
καθώς και τους εποπτευόµενους από το ΥΠΕΝ 36 Φορείς 
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών ως δικαιούχους έργων 
ΕΣΠΑ, στον τοµέα δράσεων προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας.

Αστικές αναπλάσεις
Υποστηρίζει ∆ήµους στην ένταξη και υλοποίηση έργων 
επανάχρησης δηµοτικών κτιρίων και αναζωογόνησης των 
πόλεων µε περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Πόσιµο νερό
Υποστηρίζει τη Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην 
εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιµο 
Νερό. Το ΕΕΣ θα έχει περιφερειακό χαρακτήρα και στόχος είναι να 
έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


