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Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Έχοντας υπόψη:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία : 16/11/2009
Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Ένταξη της Πράξης  "Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελική δομή του ΕΣΠΑ " με κωδικό 

MIS 270963 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Το Π.Δ. 182/2009 (ΦΕΚ 211/Α’/7.10.2009) περί διορισμού του Πρωθυπουργού.

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, 

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας? 

Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 

της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής».

Ταχ. Δ/νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10557
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3256453 210 3256453
Fax : 210 3256465
Email : k.papagian@mnec.gr

ΜΟΔ Α.Ε.Προς:

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Ταχ. Δ/νση : Λ.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
T.K : 11524
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Αποφασίζει

την Ένταξη της πράξης "Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελική δομή του ΕΣΠΑ" 

4. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών

5. Την με α.π. E(2007) 1389/28.03.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας

6. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007)5444/06.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής »

7. Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.01.2002).

8. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

9. Την Υπουργική Απόφαση 31168/ΕΥΣΣΑΑΠ 1751/8.07.2008 περί καθορισμού των στοιχείων των

Ετησίων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και 

εγκρισής τους όπως ισχύει. 

10. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 

όπως ισχύει,

11. Την με αρ. πρωτ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ166/29.01.08 ( ΦΕΚ 333/τΒ/29.02.08) τροποποίηση ( 

αναδιάρθρωση)  της απόφασης σύστασης  της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής , Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007

12. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής »,

που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα  Προτεραιότητας του 

Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

13. Την με αρ.πρωτ. 49523/ΕΥΣΣΑΑΠ 3662/ 02.10.2009 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»  για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01 Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων

φορέων» 

14. Την με αρ. πρωτ. 1405/09/ΔΑ/ΙΠ/σμ/05.11.2009 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του 

Δικαιούχου «ΜΟΔ Α.Ε» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 

Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των 

στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που

έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

16. Το με α.πρ 38186/ΕΥΣΣΑΑΠ 1992/29.07.2009 Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το έτος 2009.

17. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Τεχνική

Υποστήριξη Εφαρμογής».
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

2709631. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΜΟΔ Α.Ε. 3. Δικαιούχος:

10413 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Σε αυτή την πράξη θα περιληφθούν δράσεις που αφορούν στην 
υποστήριξη της  οργάνωσης , στελέχωσης και λειτουργίας  των 
επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος 
διοίκησης  και συντονισμού  της υλοποίησης των Ε.Π.  της 
προγραμματικής περιόδου  2007-2013.
 Η ΜΟΔ  Α.Ε. λόγω της σημαντικής της εμπειρίας σε θέματα που 
άπτονται  την διαδικασία στελέχωσης , διοικητικής οργάνωσης , 
υποστήριξης , κάλυψης  με υλικοτεχνική υποδομή των υπηρεσιών των
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων , είναι ικανή   με 
αποτελεσματικότητα να:
• Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης των Ειδικών Υπηρεσιών  και τις 
υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία.  
• Εκπαιδεύει και καταρτίζει τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και 
των Δικαιούχων .
• Δημιουργεί συστήματα οργάνωσης και ειδικά εργαλεία για να 
υποστηρίξει το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
• Υποστηρίζει τους Δικαιούχους των προγραμμάτων  στην ωρίμανση 
και υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει. 
• Υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας καθώς και  τις αρμόδιες υπηρεσίες στην αξιολόγηση της 
διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και 
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
• Μεταφέρει τεχνογνωσία σε φορείς που διαχειρίζονται 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα στην Ελλάδα όσο και 
σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Μεριμνά επίσης για την ενημέρωση των 
πολιτών αξιοποιώντας και  τις δυνατότητες ηλεκτρονικής 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων 

φορέων" του Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής".

Ε0198

2. Κωδικός ΠΔΕ 
Πράξης:

Κωδικός ΣΑ:

Κωδικός Πράξης 
ΣΑ:

2009ΣΕ01980025

Φορέας ΣΑ: 1010400

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



Σελίδα 4 από 6

 6. Παραδοτέα πράξης:

 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

8007 Επιτελικές δομές που επωφελούνται από 
ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής 

Αριθμός  1.00

πληροφόρησης
• Καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής των 
Ειδικών Υπηρεσιών και όλων των εμπλεκομένων φορέων
• Παρέχει ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα στις 
Ειδικές Υπηρεσίες και μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωσή τους με 
στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση
• Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρμογής
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί του στόχοι  του ΕΣΠΑ .
Συγκεκριμένα κατηγορίες δαπανών που πρόκειται να περιληφθούν 
είναι οι  :
• τις αμοιβές  και τα έξοδα του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ  α.ε. 
•  τα  λειτουργικά έξοδα  που απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ  Α.Ε. (μισθώσεις  και 
διαμορφώσεις χώρων, προμήθειες εξοπλισμού , δαπάνες 
κοινοχρήστων φωτισμού ύδρευσης τηλεφωνικών εξόδων και εξόδων 
διαδικτύου , φόροι και τέλη και άλλες δαπάνες ) .
• προμήθειες εξοπλισμού  ( Η/Υ  , άδειες χρήσης , έπιπλα , 
φωτοτυπικά κ.α. ) για όλες τους επιτελικούς φορείς και 
υποστηρικτικών δομών του ΕΣΠΑ .

Πρόκειται στην παρούσα  δράση να περιληφθούν δαπάνες :
Για  το πρώτο υποέργο από την 1/1/2007 έως 31/10/2009  
(1083/2006 άρθρο 56)  .Κατηγορίες δαπανών που θα περιληφθούν 
είναι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές έχουν 
ήδη πληρωθεί από τον λογ/σμο  επιχορηγήσεων της ΜΟΔ α.ε. 
23/231/3101101900040017
Για το δεύτερο υποέργο θα περιληφθούν οι αμοιβές , έξοδα 
προσωπικού και λειτουργικά έξοδα από 1/11/2009 έως την 
31/12/2015.
Για δε τις προμήθειες εξοπλισμού τα υποέργα θα διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις συμβάσεις  που θα συνάπτει η ΜΟΔ α.ε 
Η  κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.  έχει λάβει επιβεβαίωση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας προκειμένου να υλοποιεί έργα της 
κατηγορίας αυτής . Προϋποθέσεις εφαρμογής  αποτελούν  ο 
Ν3614/2007  ο κανονισμός προμηθειών της εταιρείας ΦΕΚ  
1441/Β/01/22.10.2001 καθώς  και οι λοιπές  διατάξεις που διέπουν 
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ  σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο 

Δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, 
στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και των 
υποστηρικτικων δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της
υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013, κυρίως της κεντρικής υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και 
αποδοτικά στις νέες υποχρεώσεις τους.
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οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας 
τους 

10. Δημόσια Δαπανη της Πραξης

Κατηγορίες Δαπανών Συνολική Δημόσια Δαπάνη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από 
Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες  59,256,000.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 108 (μήνες)

Σύνολα 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ανέρχεται σε 80,000,000.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 80,000,000.00

ΚΩΔ. ΣΑ:
1: Προϋπολογισμός Π/Υ(1): 80,000,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2009 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται 
σε 20,000,000.00 ευρώ

2: Προϋπολογισμός Π/Υ(2):  0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2009 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται 
σε 0.00 ευρώ

 59,256,000.00

 α.χωρίς ΦΠΑ
 β.ΦΠΑ

 80,000,000.00
 0.00

Ε0198

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:2009ΣΕ01980025

Φορέας ΣΑ:1010400
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο 
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Φορέας Χρηματοδότησης ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ )
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
3. Αρχή Πιστοποίησης
4. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών


