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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36844/ΟΠΣ 887 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 

(ΦΕΚ Β΄ 340/28.3.2001) κοινής υπουργικής απόφα−
σης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την αναδι−
άρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του 
ν. 3614/2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/ 
22.4.2005).
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β. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

γ. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα 
τα άρθρα 5 και 9 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 1389/28.3.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι−
χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
της Ελλάδας.

4. Την υπ’ αριθμ. E(2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 2000−2006, όπως αυτή τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 
(ΦΕΚ Β΄ 340/28.3.2001) κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 
144/23.3.2001 (ΦΕΚ Β΄ 340/28.3.2001), 49221/ΕΥΣ 4513 (ΦΕΚ 
Β΄ 103/23.1.2004) και 32178/ΟΠΣ 1426/5.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 
1296/15.9.2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

1. Η συσταθείσα με την υπ’ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 144/ 
23.3.2001 (ΦΕΚ Β 340/28.3.2001) κοινή υπουργική απόφα−
ση Ειδική Υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)», στο Υπουργείο Οι−
κονομίας και Οικονομικών, η οποία υπάγεται στο Γενικό 
Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών (Εθνική Αρχή Συντονισμού), ασκεί αρμοδιότητες 
για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα−
φοράς (ΕΣΠΑ), του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), 
του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ−
σεων (ΠΔΕ) και των Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΙΕ). Επίσης 
δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ανάπτυξης και 
υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για τις ανάγκες 
παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έρ−
γων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή 
χρηματοδοτούμενων από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού.

2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του άρθρου 9 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 
267/3.12.2007).

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Υπηρεσίας

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που περιγράφονται στο 

άρθρο 9 του ν. 3614/2007, εξειδικεύονται και ασκούνται 
από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, 
ως εξής:

Α. Μονάδα Α΄ Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη−
στών.

Β. Μονάδα Β΄ Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό−
τητας ΟΠΣ.

Γ. Μονάδα Γ΄ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών 
ΟΠΣ.

Δ. Μονάδα Δ΄ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή−
ριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων Υπηρεσίας

Α. Μονάδα Α΄ Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη−
στών

1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
των απαιτήσεων χρηστών του ΟΠΣ και των παράλ−
ληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών.

2. Σχεδιάζει και περιγράφει με διαχειριστικούς όρους 
τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΟΠΣ και των πα−
ράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών, καθώς και τους ρόλους στο ΟΠΣ, των 
διαφόρων τύπων χρηστών, με τα αντίστοιχα δικαιώματα 
πρόσβασης.

3. Αναλαμβάνει την καταχώρηση στο ΟΠΣ των στοι−
χείων που αφορούν στο ΕΣΠΑ, το ΚΠΣ και το ΕΠΑ.

4. Μεριμνά για την απαιτούμενη κωδικοποίηση της 
πληροφορίας του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρι−
κών συστημάτων ή εφαρμογών.

5. Μεριμνά για τον σχεδιασμό των τυποποιημένων αρ−
χείων και αναφορών και τον προσδιορισμό των στοιχεί−
ων που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση 
του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών για το ΕΣΠΑ, 
το ΚΠΣ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΠΔΕ, το 
ΕΠΑ το ΤΣ και τις ΙΕ.

6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού για την ανάλυση των απαι−
τήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως 
αυτό ισχύει.

7. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» 
και την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την ανάλυση των 
απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των ελέγχων, των πιστοποιήσεων και των 
αιτήσεων πληρωμής, καθώς και για την επαλήθευση 
της πληρότητας και εγκυρότητας των στοιχείων που 
προκύπτουν από τους ελέγχους του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ 
των ΕΠ και του ΤΣ.

8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της 
διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ 
(help desk) και αφορούν το σχεδιασμό του ΟΠΣ και των 
παράλληλων εφαρμογών, τα κωδικοποιημένα στοιχεία 
και την υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣ.

9. Προβαίνει σε ανάλυση των αναγκών και των προ−
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ειδικές Υπηρεσίες 
Διαχείρισης, η Αρχή Πληρωμής, η ΕΔΕΛ, οι Ενδιάμεσοι 
Φορείς, οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες για το ΠΔΕ και 
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τις ΙΕ υπηρεσίες και επεξεργάζεται λύσεις, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της για τη σωστή ενημέρωση και 
χρήση του ΟΠΣ.

10. Επεξεργάζεται τρόπους υποστήριξης των γραφείων 
ΟΠΣ, των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής, 
της Αρχής Ελέγχου, και των αρμόδιων για το ΕΠΑ, το 
ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσιών, σε θέματα ΟΠΣ, και συντονίζει 
τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

11. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής», 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονι−
σμού και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων για το 
σχεδιασμό λειτουργιών του ΟΠΣ που επιτρέπουν τη 
διασταύρωση των στοιχείων των ενταγμένων στα Επι−
χειρησιακά Προγράμματα πράξεων, με τα αντίστοιχα 
στοιχεία του ΠΔΕ.

12. Παρέχει, όταν απαιτείται, βοήθεια, σε θέματα αρ−
μοδιότητάς της, προς τη Μονάδα Β΄.

13. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη 
στη μονάδα Δ΄, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και 
των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την πλη−
ρότητα, ποιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων και 
την κάλυψη των διαχειριστικών απαιτήσεων.

14. Παρέχει στη Μονάδα Δ΄ τις απαιτούμενες περιγρα−
φές και στοιχεία, όσον αφορά τις λειτουργίες και τη 
χρήση του ΟΠΣ, για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών 
σε θέματα ΟΠΣ καθώς και για την προετοιμασία και 
επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

15. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα−
τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και 
πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, για πράξεις αρμο−
διότητάς της, και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με 
την μονάδα Δ.

16. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο−
διότητάς της.

Β. Μονάδα Β΄ Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό−
τητας ΟΠΣ

1. Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που κα−
ταχωρίζονται στο ΟΠΣ με πάσης φύσεως εργαλεία, με 
σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, 
των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, σε θέματα 
ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και 
επίλυσης προβλημάτων.

2. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά 
περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη 
μορφή, προς τις άλλες ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι−
κές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, την 
Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» και την Ε.Δ.ΕΛ., σχετικά με 
τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση 
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την 
ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των πρά−
ξεων, τους ελέγχους, την πιστοποίηση δαπανών και τη 
διενέργεια των αιτήσεων πληρωμής.

3. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά 
περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη 
μορφή, προς τις αρμόδιες για το ΕΠΑ, το ΠΔΕ και τις 
ΙΕ υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

4. Παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο 
ΟΠΣ, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, 

του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των 
ΙΕ, σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, 
εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.

5. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
κάθε μορφής αξιοποίησης των δεδομένων, στους ανά 
περίπτωση αποδέκτες ή για τη δημοσίευσή τους στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

6. Προετοιμάζει τις διαχειριστικές προδιαγραφές 
πρότυπων αναφορών του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την 
άντληση και αξιοποίηση των δεδομένων και τις προωθεί 
προς υλοποίηση στη Μονάδα Γ΄.

7. Μεριμνά για τα θέματα που αφορούν την δημο−
σιότητα – επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας και του 
ΟΠΣ.

8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που 
της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης (Help 
Desk) του ΟΠΣ και αφορούν στη δημιουργία αναφορών, 
στην παροχή στοιχείων του ΟΠΣ και εν γένει στην αξι−
οποίηση δεδομένων.

9. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη 
στη μονάδα Δ΄, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και 
των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την αντα−
πόκρισή τους σε θέματα αναφορών και γενικότερης 
αξιοποίησης των δεδομένων.

10. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα−
τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και 
πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο−
διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με 
την μονάδα Δ.

11. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμοδι−
ότητάς της.

Γ. Μονάδα Γ΄ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών 
ΟΠΣ

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρ−
μογών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πλη−
ροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών.

2. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρ−
μογών διασύνδεσης του ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά 
Συστήματα.

3. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α, σε θέματα ανάλυσης 
απαιτήσεων χρηστών και σχεδιασμού των εφαρμογών 
του ΟΠΣ, των παράλληλων επικουρικών συστημάτων 
και των αντίστοιχων προσαρμογών τους και με την 
Μονάδα Β΄ σε αντίστοιχα θέματα πρότυπων αναφορών 
του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την άντληση και αξιοποίηση 
των δεδομένων.

4. Μεριμνά για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγρα−
φών των εφαρμογών του ΟΠΣ, των παράλληλων επι−
κουρικών συστημάτων και των αντίστοιχων προσαρ−
μογών τους, με βάση το σχεδιασμό και την περιγραφή 
διαχειριστικών απαιτήσεων που παραλαμβάνει από τις 
Μονάδες Α΄ και Β΄.

5. Μεριμνά για την επιλογή και την απόκτηση κα−
τάλληλων λογισμικών για το ΟΠΣ και τα παράλληλα 
πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές, καθώς και για 
την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, ενημερώσεων, μετα−
πτώσεων ή αναβαθμίσεων των λογισμικών.

6. Μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών για 
την απόκτηση ή την επικαιροποίηση υλικού (Hardware) 
που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλ−
ληλων πληροφοριακών συστημάτων.
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7. Εποπτεύει το σύνολο των Υποδομών του ΟΠΣ και 
των παράλληλων επικουρικών συστημάτων, με σκοπό 
την καλή λειτουργία τους και προβαίνει στις απαιτούμε−
νες για το σκοπό αυτό ενέργειες, σε συνεργασία με τη 
ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ.

8. Μεριμνά για τις μετρήσεις απόδοσης του ΟΠΣ και 
των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για 
τον καθορισμό τρόπων βελτίωσής τους.

9. Μεριμνά για την τεκμηρίωση του ΟΠΣ και των παράλ−
ληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

10. Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Η/Υ και των 
πάσης φύσεως λογισμικών που χρησιμοποιούνται από 
την ΕΥ ΟΠΣ.

11. Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και όλων των 
παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για την 
ορθή διαμόρφωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των 
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη 
ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ.

12. Μεριμνά για την ασφάλεια της πρόσβασης στο ΟΠΣ 
και στις παράλληλες εφαρμογές, τις απαιτούμενες γι’ 
αυτό τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο χρηστών, με 
βάση την περιγραφή των ρόλων που παραλαμβάνει από 
την Μονάδα Α, καθώς και για τη δημιουργία των αντίστοι−
χων κωδικών πρόσβασης. Επίσης παρακολουθεί την ορθή 
εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης δεδομένων.

13. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου 
Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα, όσον 
αφορά τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στη 
βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007, που υπο−
βάλλονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Αρχές 
Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

14. Συντηρεί τον ιστοτόπο του ΟΠΣ.
15. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη 

στη μονάδα Δ΄, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και 
των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά τα λογι−
σμικά και τις υποδομές.

16. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που 
της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του 
ΟΠΣ και τους λοιπούς χρήστες και αφορούν την αντιμε−
τώπιση δυσλειτουργιών του ΟΠΣ και των παράλληλων 
εφαρμογών.

17. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα−
τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και 
πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο−
διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με 
την μονάδα Δ.

18. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο−
διότητάς της.

Δ. Μονάδα Δ΄ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή−
ριξης

1. Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σε συνεργασία με 
τις άλλες μονάδες, και την υποβολή του προς έγκριση. 
Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας με τελικό δικαιούχο 
την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

2. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμμα−
τος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε 
συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του 
προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης 
της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και 

τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των έργων αυτών.

3. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμματι−
σμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και 
πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρ−
μοδιότητάς της.

4. Είναι υπεύθυνη για τις διενέργειες διαγωνισμών, τη 
διαχείριση των συμβάσεων και την οικονομική διαχείρι−
ση όλων των πράξεων της υπηρεσίας.

5. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης μέχρι την 30 Νοεμβρίου 
εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το 
επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, 
με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκε−
ψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 
Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα, σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε 
συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.

6. Μεριμνά για την τυποποίηση και την παρακολού−
θηση των διαδικασιών λειτουργίας της υπηρεσίας και 
τον ποιοτικό έλεγχό τους.

7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ειδικής 
υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων 
και την εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 
των μονάδων και του προσωπικού της.

8. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας

9. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

10. Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) των 
χρηστών του ΟΠΣ.

11. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με 
το ΟΠΣ, μεριμνά για την προετοιμασία και επικαιροποίη−
ση του εκπαιδευτικού υλικού και τηρεί τη διαδικασία και 
τους εκπαιδευτικούς φακέλους. Για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες 
της υπηρεσίας.

12. Αναλαμβάνει τη διενέργεια τακτικού ποιοτικού 
ελέγχου του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, 
συνεργαζόμενη με τις άλλες μονάδες της υπηρεσίας 
και με άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

13. Έχει την ευθύνη σύνταξης διατάξεων και οδηγιών 
για την υποστήριξη, σε θέματα ΟΠΣ, των υπηρεσιών 
διαχείρισης και άλλων αρμόδιων αρχών του ΕΣΠΑ, του 
ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, 
καθώς και των Υπηρεσιών «Αρχή Πληρωμής» και Ε.Δ.ΕΛ., 
σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες.

14. Διαχειρίζεται τα αιτήματα και την παροχή κωδικών 
πρόσβασης στο ΟΠΣ.

15. Οργανώνει και συντονίζει τα θέματα συνεργασίας 
της υπηρεσίας με τη ΜΟΔ Α.Ε. και συνεργάζεται μαζί 
της για θέματα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Υπηρεσίας

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του ν. 3614/2007.
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2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 41 άτομα, 
τα οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προ−
σωπικού, 30 άτομα.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 5 άτο−
μα.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 
άτομα.

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 
άτομο.

Άρθρο 5
Ορισμός προϊσταμένου της Υπηρεσίας

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ),
προϊσταμένων των μονάδων της και αναπλήρωση αυτών

1. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της 
εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

2. Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της 
Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο 
οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της 
και ο οποίος προσδιορίζεται στην υπουργική απόφαση 
ορισμού του προϊσταμένου της.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(2)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟ−
ΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2085/Π10/5/193/Ε/ν. 3299/2004/ 
25.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 
και ισχύει, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.».
Είδος επένδυσης: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας με−

τάλλου με σκοπό την κατασκευή μεταλλικών σκελε−
τών κτηρίων, κουφωμάτων και διαφόρων δεξαμενών 
και δοχείων.

Τόπος εγκατάστασης: Θέση «Καμπανι», Δήμος Ακρω−
τηρίου, Νομός Χανίων.

Συνολικό κόστος: 766.000,00 €.
Επιχορήγηση: (34%) 260.440,00 €.
Νέες ΕΜΕ: 6.
Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 51η συνεδρί−

αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 στις 24.7.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
(3)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «Μιχαλάκης Δημ.» που υπήχθη στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/1508/Π10/4/391/ν. 3299/2004/ 
25.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: «Μιχαλάκης Δημ.».
Είδος επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης 

μορφής ξενοδοχείου Διόνυσος 2* 41 δωματίων−76 κλι−
νών.

Τόπος εγκατάστασης: Μάλλια, Δ. Μαλλίων.
Συνολικό επιλέξιμο κόστος: 200.000,00 €.
Ίδια συμμετοχή: 120.000.
Επιχορήγηση: 80.000.
Δάνειο: 0.
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίσθηκαν στην εγκριτική από−

φαση: 0.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12.7.2007.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας: 

6.2.2008.
Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: 40.000.
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί−

αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, 
στις 24.7.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης 
«Κρητικός Αστήρ ΑΕ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2260/Π10/4/160/Ε/ν. 3299/2004/ 
25.7.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης ολοκληρώθηκε η 
επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως 
εξής:

Επωνυμία: «Κρητικός Αστήρ ΑΕ».
Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής 

μονάδας 4*.
Τόπος εγκατάστασης: Σκαλέτα Δ. Γεροποτάμου Ν. 

Ρεθύμνου.
Κόστος οριστικοποίησης: 2.185.000.
Ίδια συμμετοχή: 546.250 (25%).




