
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία



Το 2023 έρχεται όσον αφορά στο ΕΣΠΑ ως ο τέταρτος 
κρίκος σε µια αλυσίδα µεγάλων προκλήσεων, οι οποίες, χάρις 
στην εποικοδοµητική συνεργασία, την εργώδη προσπάθεια και 
την υποδειγµατική αποτελεσµατικότητα όλων µας, έχουν 
εξελιχθεί - µέχρι τώρα - σε ιστορικές επιτυχίες για τη χώρα µας.

Το 2020, παρά την πανδηµική κρίση, καταφέραµε να 
απορροφήσουµε από το ΕΣΠΑ 2014-20 διπλάσιους πόρους 
από τους αρχικά προϋπολογισθέντες µε αποτέλεσµα να 
στηρίξουµε αποφασιστικά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 
νευραλγικές υπηρεσίες και να µειώσουµε την ύφεση κατά 
τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ.

Το 2021 καταγράψαµε διπλό ιστορικό ρεκόρ: πρώτη θέση για
πρώτη φορά στα χρονικά τόσο στην απορρόφηση των πόρων

του ΕΣΠΑ 2014-20 όσο και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου ΕΣΠΑ 
2021-27. 

Το 2022 σταθεροποιηθήκαµε στις δύο πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
2014-20 µεταξύ των 27 χωρών - µελών της ΕΕ και εξασφαλίσαµε πρώτοι, επίσης για πρώτη 
φορά στην ιστορία µας, την έγκριση όλων των, τοµεακών και περιφερειακών, επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2021-27 προχωρώντας µάλιστα και στις πρώτες προκηρύξεις 
δράσεων.

Το 2023 φέρνει τώρα µια καινούργια διπλή πρόκληση: αφ’ ενός να ολοκληρώσουµε την 
απορρόφηση των εναποµεινάντων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 κι αφ’ ετέρου να 
παροχετεύσουµε σηµαντικούς πόρους στην πραγµατική οικονοµία από το ΕΣΠΑ 2021-27 
προχωρώντας στην ενεργοποίηση σειράς δράσεων νευραλγικής σηµασίας από όλα τα 
προγράµµατα.

Πιστεύω ακράδαντα ότι όπως µέχρι τώρα έτσι και την επόµενη χρονιά θα επιτύχουµε τους 
στόχους µας στον απόλυτο βαθµό επιτυγχάνοντας νέα ιστορικά ρεκόρ. Προς την κατεύθυνση 
αυτή η συµβολή της ΜΟ∆ είναι – κυριολεκτώ – ανεκτίµητη, όπως άλλωστε ήταν αυτά τα 
τρεισήµισι χρόνια και οφείλω να εξάρω γι’ αυτό τον Πρόεδρο, κ. Γ. Παπαδηµητρίου, το ∆Σ και 
όλα τα στελέχη της.

Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι στην καθεµιά και τον καθένα σας υγεία, οικογενειακή και 
προσωπική ευτυχία και προκοπή.

Ας είναι το 2023 µια καλύτερη χρονιά για την πατρίδα µας και τον πλανήτη σε όλα τα 
επίπεδα.

Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων



Το 2022 αναδεικνύεται για ακόµη µια φορά µια 
αναπτυξιακή χρονιά, αλλά και µια χρονιά που θα µπορούσαµε 
να την χαρακτηρίσουµε ορόσηµο για την χώρα µας όσον 
αφορά τον τοµέα των  επενδύσεων. 

Και γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί η Ελλάδα παρά την 
παγκόσµια ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει στην γειτονιά 
της Ευρώπης, στην Ουκρανία κατάφερε όχι µόνο να 
διατηρήσει σταθερή την οικονοµία της αλλά να ανακάµψει και 
να ανθίσει επενδυτικά.

Φυσικά σε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία που έχει εισέλθει 
τα τελευταία χρόνια η χώρα µας έχουν συµβάλει οι 
ευρωπαϊκοί πόροι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στη σύγχρονη 
ιστορία της έχει στη διάθεσή της τόσους πολλούς πόρους 

προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την οικονοµία της τα επόµενα χρόνια. Οι πόροι του νέου 
ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας µαζί µε ένα αριθµό άλλων 
χρηµατοδοτικών εργαλείων (όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η Πρωτοβουλία CEF II) 
αθροιστικά πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν σε δυόµισι φορές την οικονοµική 
ενίσχυση που έλαβε µεταπολεµικά η χώρα µας στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. 

Ήδη το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση των πρώτων προσκλήσεων που 
στοχεύουν να αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής επιχειρηµατικότητας σε πιο πράσινη και πιο 
ψηφιακή, καθιστώντας τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές στην 
ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσµια αγορά.

Σε αυτήν την προσπάθεια και ειδικότερα στα θέµατα που αφορούν τα προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ δεν θα τα είχαµε καταφέρει χωρίς τη συµβολή της ΜΟ∆, που αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους µηχανισµούς στην υλοποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτό µέσω του νέου νόµου για το Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
που ψηφίστηκε τον περασµένο Μάρτιο αποδείξαµε έµπρακτα την εµπιστοσύνη µας στη ΜΟ∆ 
και στα στελέχη της καθιστώντας την αναπόσπαστο κρίκο για την εύρυθµη λειτουργία του.

Είµαι βέβαιος ότι τα στελέχη της ΜΟ∆ θα δικαιώσουν αυτή την επιλογή µας, όπως άλλωστε 
πράττουν τόσα χρόνια µε το πολύτιµο έργο της.

Θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα στελέχη της ΜΟ∆ και στις οικογένειές τους 
καλή χρονιά µε υγεία, ευηµερία και ανάπτυξη σε όλους τους προσωπικούς και 
επαγγελµατικούς τοµείς!

Γιάννης Τσακίρης
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων



Το 2022 υπήρξε µια χρονιά ιδιαίτερα σηµαντικών 
προκλήσεων για την ελληνική οικονοµία, µε τις διαδοχικές 
κρίσεις να επιβάλλουν την προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Το «σύστηµα ΕΣΠΑ» χωρίς αµφιβολία αντεπεξήλθε µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεχίσαµε τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και της απασχόλησης για τη δυναµική ανάταξη 
της οικονοµίας µετά την πανδηµία, σχεδιάζοντας στοχευµένες 
δράσεις και κινητοποιώντας ικανό αριθµό  χρηµατοδοτικών 
εργαλείων, καθώς επίσης συµβάλαµε στην αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα ολοκληρώσαµε την 
προετοιµασία για την εφαρµογή της νέας προγραµµατικής 
περιόδου µε την ψήφιση του νέου νόµου 4914/2022 

«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2021-2027», ενώ προχωρήσαµε στην αναδιάρθρωση των νέων δοµών διαχείρισης 
και στην εισαγωγή νέων διαχειριστικών εργαλείων και πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο 
την αποτελεσµατική και ταχεία υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

Το 2023 είναι ακόµη µία χρονιά αυξηµένων απαιτήσεων καθώς πρόκειται για το τελευταίο 
έτος εφαρµογής της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Η καλή πορεία των 
τελευταίων χρόνων πρέπει να αποτυπωθεί στο ασφαλές «κλείσιµο» των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, µε την αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου χρηµατοδοτικού πόρου. Ταυτόχρονα 
πρόκειται να ενεργοποιηθεί πλήρως το σύνολο των τοµεακών και περιφερειακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 µε τις πρώτες προσκλήσεις για τα νέα έργα και τις 
δράσεις της νέας προγραµµατικής περιόδου.   

Σήµερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, αναγνωρίζεται στη χώρα 
µας η πολύπλευρη συµβολή των κοινοτικών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή σε µία περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, γεγονός που ανεβάζει τον 
πήχη των προσδοκιών και για όλους µας τις απαιτήσεις. Απέναντι στους νέους στόχους είµαι 
βέβαιος ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και τα στελέχη της ΜΟ∆, µε τον υψηλό 
επαγγελµατισµό και το αίσθηµα ευθύνης που διαχρονικά τα διακρίνει, θα ανταποκριθούν για 
ακόµη µία φορά στον ρόλο τους. 

Εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, δηµιουργία και ευηµερία!

∆ηµήτρης Σκάλκος
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ



Με αντίπαλο πέρα από την πανδηµία και µια παγκόσµια 
ενεργειακή κρίση, η ΜΟ∆ µε επίγνωση του ρόλου της, 
υποστήριξε µε την επιχειρησιακή της εµπειρία, την τεχνογνωσία 
και την αποτελεσµατικότητά της την εθνική προσπάθεια 
απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, δίνοντας στην πρώτη 
γραµµή τη µάχη ενίσχυσης της οικονοµίας.

Με το Υπουργείο να καθοδηγεί και να συγχρονίζει τις 
δράσεις, έτσι ώστε και ο ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας να 
µην υστερούν σε δυνατότητες χρηµατοδότησης, η ΜΟ∆ 
στήριξε συντονισµένα και στοχευµένα όλες τις δοµές και τις 
δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η ΜΟ∆, αυτός ο “αφανής εργάτης” είναι ένας σηµαντικός 
πυλώνας στο εθνικό οικοδόµηµα για την υλοποίηση ποιοτικών 

έργων µε ουσιαστικό αναπτυξιακό και µετρήσιµο αποτύπωµα, κάτι που έχει άµεσο ή έµµεσο 
θετικό αντίκρισµα στη ζωή όλων.

Ο πυλώνας αυτός έχει ψυχή και αυτή είναι οι άνθρωποί της που αδιάκοπα συµβάλλουν στην 
υπεραξία της εταιρείας.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της ΜΟ∆, σηµειώνοντας ότι ήταν τιµή, χαρά και 
εµπειρία να δουλεύω µαζί τους επί τρία και πλέον χρόνια.

Τα ίδια συναισθήµατα έχουν και τα µέλη του ∆.Σ, τους οποίους επίσης ευχαριστώ θερµά για 
τη συµβολή τους στην προσπάθειά µου να δικαιώσω την επιλογή και να ανταποκριθώ στους 
στόχους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου µας.

Κλείνω τη θητεία µου µε την πεποίθηση ότι συνέβαλα ουσιαστικά, ώστε η ΜΟ∆ να συνεχίσει 
την πορεία της δηµιουργικά και παραγωγικά και να ασκεί µε επιτυχία τον επιτελικό ρόλο που 
της έχει αναθέσει η πολιτεία και η ΕΕ.

Εύχοµαι σε όλους για τη νέα χρονιά υγεία, χαρές και προκοπή.

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



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΜΟ∆ ως ∆ικαιούχος ΕΣΠΑ
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∆ την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 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».
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∆ράσεις ΜΟ∆
συγχρηµατοδοτούµενες

από την 
“Τεχνική Βοήθεια”
ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατάρτιση και µεταφορά τεχνογνωσίας
Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα των στελεχών της ΜΟ∆ και των Ειδικών Υπηρεσιών του 
ΕΣΠΑ, καθώς και καταβολή ειδικών επιδοµάτων και µη µισθολογικών παροχών των ∆Υ 
που απασχολούνται σε δοµές ΕΣΠΑ
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τεχνική υποστήριξη της εύρυθµης λειτουργίας των 
δοµών του ΕΣΠΑ
Υποστήριξη µε ενέργειες τεχνικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
σε δικαιούχους φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρειες κ.λπ.)
Προµήθεια και αναβάθµιση υποδοµών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο προϋπολογισµός της 
ΜΟ∆ συγχρηµατοδοτείται 
κατά 88% από πόρους 
των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταµείων.

Ως ο µεγαλύτερος 
δικαιούχος του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Τεχνική 
Βοήθεια», οι 
συγχρηµατοδοτούµενες 
πράξεις της ΜΟ∆ 
περιλαµβάνουν:

↳ 
↳ 

↳ 

↳ 

↳ 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία



Το δυναµικό της ΜΟ∆ σήµερα 
αριθµεί 1.001 στελέχη µε 
υψηλό επίπεδο επιστηµονικής 
κατάρτισης. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της ΜΟ∆ αποσπάται στις ΕΥ του ΕΣΠΑ. 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.

885 στελέχη Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
78 στελέχη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
38 στελέχη ∆ευτεροβάθµιας / Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης

Ενιαία ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
των ∆οµών ΕΣΠΑ

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

Σε εφαρµογή του Ν.4808/2021 και της ΕΣΣΕ για τη δηµιουργία «Σηµείου Επαφής 
εργαζοµένων» και µε στόχο να κυριαρχεί στο εργασιακό περιβάλλον η ασφάλεια και ο σεβασµός 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια µε µηδενική ανοχή σε κάθε µορφή βίας και παρενόχλησης, η ΜΟ∆ 
εισήγαγε ολιστικό πρόγραµµα µε ευρύ και σύνθετο µείγµα υπηρεσιών διαµόρφωσης σχετικής 
πολιτικής, ευαισθητοποίησης, συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους άξονες βία 
και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, εργασιακές σχέσεις και προαγωγή ψυχικής υγείας 
εργαζοµένων.

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
▶ Επιλογή στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα 

Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών

▶ Αξιολόγηση προσωπικού
▶ Παρακολούθηση υπαλληλικής κατάστασης

εργαζοµένων στο σύστηµα ΕΣΠΑ
▶ Καταβολή υπερωριών και ειδικών 

επιδοµάτων.

>
>
>

1.001
ΣΤΕΛΕΧΗ

96,2%
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

εξ αυτών
59,5% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
∆ΙΠΛΩΜΑ
514 MASTER
59 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

My Learning

■ 15 χρόνια λειτουργίας του
συστήµατος e-learning της ΜΟ∆

■ 2.900 άδειες χρήσης
■ >18.000 εγγραφές
■ >400 εικονικές τάξεις

Κατά το 2022 η ΜΟ∆ υλοποίησε 51 προγράµµατα εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 675 
ωρών, στα οποία συµµετείχαν περίπου 1.600 άτοµα. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν 
προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε διοικητικές δεξιότητες για Προϊσταµένους και 
στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών, ενώ ολοκληρώθηκε πρόγραµµα ενίσχυσης δεξιοτήτων διοίκησης 
έργου, το οποίο απευθύνθηκε σε στελέχη των δοµών του ΕΣΠΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας. 
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.

Με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ανταπόκριση 
στις ανάγκες της νέας προγραµµατικής περιόδου σε γνωστικό περιεχόµενο και επίκαιρες 
δεξιότητες, το σύστηµα τηλεκπαίδευσης περνάει στο cloud βελτιστοποιώντας τόσο τη 
λειτουργία του όσο και την πρόσβαση των χρηστών σε επίκαιρο και έγκυρο περιεχόµενο. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 
πλέον µια “νέα κανονικότητα” για όλους 
µας. Το σύστηµα τηλεκπαίδευσης, πέραν της 
εκπαίδευσης, συνεχίζει να υποστηρίζει την 
εξ αποστάσεως επικοινωνία, τη συνεργασία 
και τη διοίκηση των οµάδων εργασίας.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει τους φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και τη λειτουργία της ίδιας της εταιρείας, 
αναπτύσσοντας πρότυπα, εργαλεία, συστήµατα και οργανωτικές µελέτες. To 2022 εκπόνησε:

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για το Πράσινο Ταµείο 
Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στο Πράσινο Ταµείο, η 

ΜΟ∆ συνέταξε σχέδιο Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του 
φορέα, το οποίο περιλαµβάνει:

• ανάλυση και περιγραφή των Επιχειρησιακών ∆ιεργασιών,
καθώς και

• κατηγοριοποίηση, βήµατα και Τεκµηρίωση των ∆ιεργασιών
αυτών.

Το σχέδιο εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσινου 
Ταµείου για πιλοτική εφαρµογή ως τα τέλη Μαρτίου 2023,  ενώ 
από τον Απρίλιο 2023 αναµένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή.

Μελέτες - Εγχειρίδια - Εργαλεία

Μεθοδολογικά εργαλεία της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου της ΜΟ∆ 

Πρόκειται για µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµεύουν στην 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της Μονάδας και καθορίζουν και 
εξειδικεύουν τα θέµατα λειτουργίας της, τον τρόπο άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της και υλοποίησης του έργου της, τα καθήκοντα του 
προσωπικού της, καθώς και το πλαίσιο αρχών που θα πρέπει να 
διέπουν τη διεξαγωγή των εσωτερικών ελέγχων, ώστε να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η αντικειµενικότητα και διαφάνεια του 
αποτελέσµατος.  Τα εργαλεία αυτά είναι:

• Κανονισµός Λειτουργίας
• Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών.

Μελέτη για την εφαρµογή κριτηρίων ESG στη ΜΟ∆
Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη για την εφαρµογή πρακτικών που υποστηρίζουν τη 
βιώσιµη ανάπτυξη µέσω προώθησης ενός τρόπου λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και των δηµόσιων οργανισµών, ο οποίος εναρµονίζεται µε τις 
αρχές ESG (Environmental – Social – Governance), εκπονήθηκε µελέτη για 
τη διερεύνηση της δυνατότητας ενσωµάτωσης των Ευρωπαϊκών Αρχών 
Βιώσιµης Λειτουργίας στη ΜΟ∆ µέσω αξιολόγησης κριτηρίων ESG.



Μεταφορά Τεχνογνωσίας
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:

∆είτε τις εκδηλώσεις στη ∆ΕΘ

Συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα

∆ιάχυση τεχνογνωσίας
στους φορείς ΕΣΠΑ

∆ιεθνείς συνεργασίες
µε κράτη µέλη

• IQ-NET για θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής συνοχής
• INFORM για θέµατα πληροφόρησης και επικοινωνίας Ευρωπαϊκών

∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων

Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων για την αποτελεσµατική 
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ

Οργάνωση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέµατα 
διαχείρισης / υλοποίησης προγραµµάτων και έργων

To 2022, η ΜΟ∆ συµµετείχε µε περίπτερο σε 3 διεθνείς εκθέσεις: 

στην 86η ∆ΕΘ (10 - 18/9) 
οργάνωσε 3 ενηµερωτικές εκδηλώσεις που µεταδόθηκαν ζωντανά στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
• Η ΜΟ∆ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-2027
• ΕΣΠΑ και περιβάλλον, η συµβολή της ΜΟ∆ σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα της Αυτοδιοίκησης
• ∆ράσεις επιχειρηµατικότητας ανοικτές σε όλους

στη 2η έκθεση Καινοτοµίας & Τεχνολογίας BEYOND 4.0 (29/9 - 1/10)
έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενηµερωθούν για τις δράσεις της ΜΟ∆ στην υποστήριξη 
του Πληροφοριακού Σύστηµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και για το σύστηµα τηλεκπαίδευσης 
της εταιρείας.

στην 29η έκθεση Agrotica (20 - 23/10)
ενηµέρωσε τους επισκέπτες για την υποστήριξη που παρέχει στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
καθώς και στα υποσυστήµατα του ΠΣΚΕ για δράσεις αγροτικής ανάπτυξης.



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.

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
H ΜΟ∆ σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού 
ανέπτυξε από το 2005 το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, ένα 
εξαρχής εµβληµατικό έργο. Σήµερα, το ΠΣΚΕ είναι το κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης του κύκλου ζωής όλων των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων καθώς και πολλών εθνικών δράσεων ενίσχυσης.

Πληροφοριακά Συστήµατα

support@mou.gr



Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Το σύστηµα επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων από το στάδιο 
της υποβολής µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, τον έλεγχο και την εκταµίευση και αποτελεί ένα 
ισχυρό εργαλείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.

Το σύστηµα φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο περιβάλλον υποδοµών στο datacenter της ΜΟ∆ 
και 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 κατά µέσο
όρο 2.000 τηλεφωνικές κλήσεις και 7.500 γραπτά αιτήµατα

▶ 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.).
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Κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο:

791.000 προτάσεις

>3.670 υποσυστήµατα διαχείρισης για 306 Προγράµµατα Π/Υ >11 δισ. Ευρώ
(34 προγράµµατα για αντιµετώπιση συνεπειών πανδηµίας Covid)

3.750.000 ολοκληρωµένα διαχειριστικά στάδια

791.000 προτάσεις

>3.670 υποσυστήµατα διαχείρισης για 306 Προγράµµατα Π/Υ >11 δισ. Ευρώ
(34 προγράµµατα για αντιµετώπιση συνεπειών πανδηµίας Covid)

3.750.000 ολοκληρωµένα διαχειριστικά στάδια

ΠΣΚΕ: Αριθµός Προγραµµάτων



Από το 2016 ανατέθηκε στη ΜΟ∆ να υποστηρίξει τις παρεµβάσεις ενίσχυσης ιδιωτικών 
επενδύσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράµµατα στην Ελλάδα. Η υποστήριξη 
παρέχεται µε ενέργειες συστηµικής βελτίωσης ή και ανάληψη καθηκόντων διαχείρισης των 
ενισχύσεων. Στο διάστηµα από το 2018 µέχρι σήµερα ολοκλήρωσε περισσότερα από 260 
επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, ωρίµασε σχέδια Προσκλήσεων 
ενίσχυσης 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.

Υποστήριξη Σχεδίου
Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η ΜΟ∆ παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή του 
Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ) και συγκεκριµένα για την κατάρτιση και 
υλοποίηση του Σ∆ΑΜ, τον προγραµµατισµό ενεργειών ωρίµανσης, διαδικασιών ένταξης και τη 
διαχείριση δράσεων για την υλοποίησή του. Επίσης, παρέχει στη Συντονιστική Επιτροπή 
συµβουλευτική υποστήριξη, καθώς και την αναγκαία διαχειριστική, διοικητική και οργανωτική 
τεχνογνωσία.

Η ΜΟ∆ εκπόνησε και παρέδωσε στην Ειδική Υπηρεσία Σ∆ΑΜ το «Ευρετήριο Όρων Σ∆ΑΜ» 
που περιλαµβάνει άνω των 500 όρων που χρησιµοποιούνται στα προγραµµατικά και 
επιχειρησιακά κείµενα της δίκαιης µετάβασης.

Υποστήριξη Παρεµβάσεων
Κρατικών Ενισχύσεων



Η ΜΟ∆ έχει 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 και ειδικότερα τις µελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης του

εµβληµατικού διατηρητέου κτίσµατος Α2 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά
▶ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα (ΟΧΕ) για τη νότια Κέρκυρα
▶ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα (ΟΧΕ) για την περιοχή του Αµβρακικού

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

Υποστήριξη ∆ικαιούχων

Σχεδιασµός Ολοκληρωµένων
Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο
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Είπαν για µaς:

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. H ΜΟ∆ παρέχει 
επιπλέον εξειδικευµένη νοµική υποστήριξη σε φορείς 
υλοποίησης, κυρίως σε µικρούς και αδύναµους ∆ήµους.

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.

Υποστήριξη ∆ήµων

∆ήµαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Κωνσταντίνος Βρατσάνος
«Η ΜΟ∆ για εµάς έχει σταθεί πολύτιµος συνοδοιπόρος καθώς µας έχει συνδράµει 
ουσιαστικά στην προετοιµασία και ωρίµανση πολύ σηµαντικών για το νησί µας έργων και 
ευελπιστώ πως θα συνεχίσει και στο µέλλον. (...) Έχουµε λάβει όλες τις δυνατές βοήθειες, 
αναφέροµαι στα διαδικτυακά µαθήµατα, συµβουλευτική υποστήριξη, νοµική βοήθεια, µε 
κορωνίδα τη σύσταση της τεχνικής υπηρεσίας».

∆ήµαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κοµηνέας
«Οι µικροί ∆ήµοι έχουν εναποθέσει πολλές ελπίδες στη ΜΟ∆, διότι είναι 
υποστελεχωµένοι και για αυτό θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟ∆ να ενδυναµωθεί 
για να καταστεί αναπτυξιακός µοχλός για τα µικρά νησιά».

∆ήµαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος
«Έχουµε την πρόθεση και διάθεση να λύσουµε τα προβλήµατα µόνοι µας, τα θέµατα είναι 
πολύπλευρα και δύσκολα και έτσι εξαρτόµαστε από τη ΜΟ∆ και την χρειαζόµαστε».

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
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2022

∆ίκτυο Ύδρευσης Ποισών στην Κέα

Αγροτική Οδοποιία
στο Λασίθι

∆ίκτυο Ύδρευσης
στη Β. Κυνουρία



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει ενεργά τους ∆ήµους, τις Περιφέρειες και το κεντρικό κράτος στην υλοποίηση 
των δράσεων κοινωνικής πολιτικής για έργα που χρηµατοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί πιλοτικά σχέδια και οδηγούς 
υλοποίησης – εφαρµογής σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, υποστηρίζει δηµόσιους φορείς όπως η ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ενώ παράλληλα µετέχει στη στήριξη της  Ειδικής 
Υπηρεσίας Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου για την υλοποίηση 
της πιλοτικής δράσης µετεγκατάστασης Ροµά στον ∆ήµο Κατερίνης.

Τέλος, ανταποκρινόµενη σε έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στηρίζει φορείς και υπηρεσίες, 
για παράδειγµα την Επιτελική ∆οµή του Υπουργείου Υγείας σε δράσεις όπως η αντιµετώπιση της 
πανδηµίας Covid-19 και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ειδικό Πρόγραµµα Φυσικών 
Καταστροφών του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης κ.λπ.

Υποστήριξη ∆ράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου

Στέγη
Υποστηριζόµενης

∆ιαβίωσης
∆ήµου Βόλου



Η ΜΟ∆ υποστηρίζει τον σχεδιασµό, ωρίµανση και υλοποίηση έργων και δράσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει ∆ήµους, ∆ΕΥΑ, Φο∆ΣΑ, υπηρεσιακές µονάδες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας δικαιούχους έργων ΕΣΠΑ, ∆ιαχειριστικές Αρχές και 
φορείς πολιτικής κ.λπ.

Υποστήριξη στον Τοµέα του Περιβάλλοντος

Στον τοµέα αυτό, η ΜΟ∆ αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στον 
σχεδιασµό, ωρίµανση και υλοποίηση συστηµάτων και υποδοµών 
χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, όπως Πράσινα Σηµεία, δίκτυα 
χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών και βιοαποβλήτων, 
Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων κ.λπ. Πάνω από 15 ∆ήµοι 
έχουν λάβει υποστήριξη για αντίστοιχα έργα την τελευταία 3ετία. 

Τοµέας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Εγχειρίδια για
Πράσινα Σηµεία
και για ∆ιαχείριση
Βιοαποβλήτων

∆ήµαρχος Πέλλας, Γρηγόρης Στάµκος
«Σε κάθε εµπόδιο που αντιµετωπίσαµε 
βρήκαµε τη σωστή λύση µε την υποστήριξη 
της ΜΟ∆. Η εµπειρία των στελεχών της 
είναι τεράστια. Το 2018, για τη σύνταξη 
της πρότασης για τα Πράσινα Σηµεία, 
προστρέξαµε στη βοήθεια της ΜΟ∆ και 
εκείνη µας υποστήριξε απλόχερα τόσο 
στον σχεδιασµό του Πράσινου Σηµείου 
όσο και, το δυσκολότερο, στη σύνταξη της 
µελέτης Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού 
Συµφέροντος. Η πρόταση µας επιλέχθηκε 
ως η 2η καλύτερη - και τα έργα 560.000
 ευρώ θα είναι έτοιµα του χρόνου.»

∆ήµαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος
«Η προσφορά της ΜΟ∆ είναι άκρως σηµαντική. Οι προκλήσεις για 
τους ∆ήµους είναι µεγάλες, ειδικά στον σύνθετο και δυναµικά 
µεταβαλλόµενο τοµέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο 
∆ήµος µας έχει αρκετά χρόνια συνεργαστεί µε τη ΜΟ∆, αρχικά για 
τις αποκαταστάσεις των ΧΑ∆Α και στη συνέχεια για έργα 
διαχείρισης αστικών λυµάτων, δίκτυα αποχέτευσης και εγκατα- 
στάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Πρόσφατα η ΜΟ∆ συνέδραµε τον 
δήµο και στην ανάπτυξη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
και ανακύκλωσης καθώς υποστήριξε το πράσινο σηµείο 
Πολυγύρου (€1,4 εκατ.) και το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης 
(€1 εκατ.). Η ΜΟ∆ έχει εξαιρετικά και εξειδικευµένα στελέχη που 
µας στηρίζουν απλόχερα αλλά οι ανάγκες των δήµων σε έµπειρα 
στελέχη είναι τεράστιες».

Είπαν για µaς:

           Προς δημοπράτηση το έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας”

===========================
Στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης εισέρχεται το έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Χωριστής Συλλογής 
Βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας”, το οποίο έχει ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στο «Ε.Π. 
Κρήτη 2014-2020» με επιλέξιμο προϋπολογισμό 599.242,09 € και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της διαλογής στην 
πηγή των βιοαποβλήτων του Δήμου (αποβλήτων κουζίνας, πρασίνων κήπων και πάρκων), ώστε να μην οδηγούνται σε 
ταφή, αλλά να μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμα υλικά.
Για το σχεδιασμό του έργου και την υποβολή του φακέλου της αίτησης χρηματοδότησης, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 
συνεργάστηκε και έλαβε υποστήριξη από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος της ΜΟΔ ΑΕ, προς την οποία 
εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας - Municipality of Minoa Pediadas
April 19 



Τοµέας Υδάτων
Υποστηρίζει ∆ήµους και ∆ΕΥΑ στην ένταξη έργων και δράσεων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 

καθώς και στην υλοποίησή τους (κυρίως δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων και έργα ύδρευσης).

Εθνικά Επιχειρησιακά Σχέδια (ΕΕΣ) Λυµάτων και Πόσιµου Νερού
Η ΜΟ∆ αποτελεί τον κύριο πυλώνα της Τεχνικής Γραµµατείας Λυµάτων καθώς και της 

επιχειρησιακής Οµάδας Έργου για το Πόσιµο Νερό που έχουν εκπονήσει αντίστοιχα το ΕΕΣ 
∆ιαχείρισης Λυµάτων Οικισµών Προτεραιότητας που εγκρίθηκε το 2020 και το ΕΕΣ για το Πόσιµο 
Νερό που εγκρίθηκε το 2022.

Κάλυψη του αναγκαίου όρου της ΠΠ 2021-2027
Τεκµηριώθηκαν επαρκώς, µε βάση τα ΕΕΣ Λυµάτων και Πόσιµου Νερού τα κριτήρια που τέθηκαν 

από τις υπηρεσίες της DG Regio για να προχωρήσει η συγχρηµατοδότηση έργων λυµάτων και 
ύδρευσης την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027. Οι σχετικές εγκρίσεις της ΕΕ για την κάλυψη 
του αναγκαίου όρου αναµένονται ως το τέλος του 2022 ή τις αρχές 2023. 

Ανάπλαση Κεντρικής
Πλατείας Καρδίτσας

Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Μυτιλήνης
(∆ΕΥΑ Λέσβου)

Πρόεδρος Ε∆ΕΥΑ και ∆ήµαρχος Ρεθύµνης, Γιώργης Μαρινάκης
«∆ιαχρονικά η συνεργασία της Ε∆ΕΥΑ µε τη ΜΟ∆ είναι εξαιρετική και αυτό 
οφείλεται στην ποιότητα των στελεχών της. Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 
Πόσιµο Νερό, σε συνεργασία µε τις 13 Περιφέρειες, έχουµε καταγράψει όλα τα έργα 
που απαιτούνται για την επόµενη δεκαετία για την ύδρευση της χώρας µας και το 
κόστος ανέρχεται σε 6,5 δισ. Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και γι΄αυτό τον λόγο 
προτεραιοποιούµε τα έργα µε τη ΜΟ∆ ώστε να υπάρχει βέλτιστη αξιοποίηση των 
διαθέσιµων πόρων».

Είπαν για µας:
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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 χρηµατοδοτούνται από το συγχρηµατοδοτούµενο κατά 
προτεραιότητα ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων ή από άλλα 
προγράµµατα.

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.

Ταυτόχρονα η Τεχνική Υπηρεσία αναλαµβάνει µέσω πόρων Τεχνικής Βοήθειας των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ενέργειες επιτάχυνσης των έργων αδύναµων δικαιούχων 
που θα συµφωνηθούν µε την οικεία αρχή διαχείρισης. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη 
ενεργοποιηθεί για το ΠΑΑ και τα ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου.

Τέλος η ΜΟ∆ µέσω της ΤΥ 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.

Τεχνική Υπηρεσία

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως την

✓ Ανάθεση και επίβλεψη/παραλαβή τεχνικών µελετών

✓ ∆ηµοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων

✓ Υποστήριξη της επίβλεψης µε βοηθό επιβλέποντα από το Μητρώο της

Τι προσφέρει η ΜΟ∆ στον υποστηριζόµενο φορέα;



Τεχνική Υπηρεσία
Τα βήµατα της συνεργασίας στην πράξη

Η Τεχνική Υπηρεσία παρέχει σήµερα συνολικά 100 ενέργειες υποστήριξης
σε 90 φορείς (κυρίως δήµους):

▶ Εκπόνηση 30 τεχνικών µελετών µε χρηµατοδότηση που εξασφάλισαν οι φορείς
▶ Εκπόνηση 46 µελετών ωρίµανσης έργων µε χρηµατοδότηση που εξασφάλισε η ΜΟ∆
▶ Εκτέλεση 14 τεχνικών έργων
▶ Υλοποίηση 10 ενεργειών τεχνικής φύσης για την υποστήριξη υλοποίησης έργων

Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπογράψει ως τώρα 32 προγραµµατικές συµβάσεις.

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
∆ιερεύνηση ωριµότητας &

προτεραιοποίηση αιτήµατος

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Σύνοψη προγραµµατικής

σύµβασης, σχέδιο της οποίας
ετοιµάζει η ΜΟ∆

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Έγκριση µελετών

και παραλαβή τους

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆ - ΦΟΡΕΑΣ
Παραλαβή και οικονοµική

ολοκλήρωση του έργου.
Οι πληρωµές διενεργούνται από

τον υποστηριζόµενο φορέα.

ΦΟΡΕΑΣ
Υποβολή αιτήµατος

ΦΟΡΕΑΣ
∆ιασφάλιση χρηµατοδότησης

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
• Προετοιµασία φακέλου

δηµόσιας σύµβασης µελέτης.
• ∆ηµοπράτηση & έλεγχος µελετών.

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
• Έλεγχος τευχών δηµοπράτησης
• ∆ηµοπράτηση έργου,

επίβλεψη & περαίωση

Τεχνική Υπηρεσία ΜΟ∆
Παράδοση του φακέλου
έργου όπως ολοκληρώθηκε

1

2

3

5

7

9

∆είτε ενηµερωτικό βίντεο
στο κανάλι της ΜΟ∆ στο YouTube.



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία


