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Θέμα: Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο 
«Δημιουργία εφαρμογής - συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση 
σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:

1.1.του Π.Δ.  81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 

και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

1.2.  του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/A’/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ,

1.3.  του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ  123/Α’/17-07-2019), «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

1.4.  του Π.Δ. 40/2020 (ΦΕΚ  85/Α’/15-04-2020) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης»,

1.5.  του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» και ιδίως τα άρθρα 5 παρ. 1 και 6 

αυτού,
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1.6.το άρθρο 105 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 /Α’/24.3.2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για 

την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις.».

2. Την υπ’ αριθ. Υ6/2019 (ΦΕΚ 2902/Β’/09-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».

3. Την υπ’ αριθ. 187/2019 (ΥΟΔΔ 524/05.08.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

4. Την υπ’ αριθ. 120301 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2894/Β’/05-07-2021) απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας με θέμα «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού», με την οποία εγκρίνεται η 

εθνική ψηφιακή στρατηγική 2020 – 2025.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το ν. 4624/2019.

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 547/27-02-2019 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο ‘«Έλεγχος κι Επιβολή (αρ.76 του 

Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 2 στοιχεία (α) έως (δ) και (στ) έως (ιβ))» - Δράσεις για την 

συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους 

στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(κωδ.: 76.03, ΑΔΑ: ΨΩΓΣ4653ΠΓ-ΡΡΧ).

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΨηΔ 6661 ΕΙ 2022/23-02-2022 έγγραφο του Υπ. Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση 

επιμέρους δράσεων της Πράξης «Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης 

αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και προμήθεια 

400 tablets», αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ».

8. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΨηΔ 7320 ΕΞ 2022/28-02-2022 και 14498 ΕΞ 2022/13-04-2022 έγγραφα 

του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Εφαρμογή Συστήματος Καταχώρησης 

Αλιευτικών Επιυεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, Smartphones και tablets και προμήθεια 

400 tablets.».
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9. Το σύνολο της επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.

10. Το από 24/05/2022 ενημερωτικό σημείωμα προς το Τμήμα B’ Παρακολούθησης Τομεακών 

Έργων της Διεύθυνσης Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα.

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ

α) Την εναρμόνιση του Έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο 

«Δημιουργία εφαρμογής - συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε 

Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets», με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.  

β) Η συνολική διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ΓΓΨΔΑΔ όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και οι οποίες παρατίθενται 

στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος της παρούσας βεβαίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

ανωτέρω οδηγίες η Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου αυτοδίκαια παύει να ισχύει.

O Υπουργός Επικρατείας 

Κυριάκος Πιερρακάκης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
Email: atsouros@mou.gr , gkatis@mou.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της ΓΓΨΔΑΔ για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών εκδίδονται 
οι παρούσες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δημιουργία εφαρμογής - 
συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και 
tablets και Προμήθεια 400 tablets».

Για τη σύνταξη των οδηγιών ελήφθησαν υπόψη ο συστατικός νόμος της ΓΓΨΔΑΔ, η Βίβλος 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) 2020-2025 αλλά και ένα ενιαίο και δεσμευτικό μοντέλο 
διακυβέρνησης που εφαρμόζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο καλύπτει 
οριζόντια το σύνολο των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης. Ο συντονισμός της 
διαμόρφωσης και της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού εκτελείται από ένα κεντρικό 
σημείο διοίκησης και υποστηρίζεται από κατάλληλες διοικητικές και εκτελεστικές δομές και 
συντονιστικά όργανα, τα οποία εξασφαλίζουν την αποδοτική συνεργασία μεταξύ των φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της οριζόντιας κυβερνητικής 
προτεραιότητας.

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται:
1. σε σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την 

παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, 
χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου,

2. να λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την ανθεκτικότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων όπως αυτές περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας» 
της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και

3. σε σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο (human centered design), 
μέσα από τεκμηριωμένη διαδικασία συμμετοχής των τελικών χρηστών στην εξειδίκευση της 
ανάγκης και την ποιότητα της ψηφιακής υπηρεσίας που λαμβάνει (service design/ design 
thinking).
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