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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: Λιάνα Γρηγοριάδου
Τηλέφωνο:  210 909 8298
E-mail:  l.grigoriadou@mindigital.gr
 

ΠΡΟΣ: Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου
           Μακεδονίας
email: barbo@uom.edu.gr  
      

Θέμα: Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας».

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»,

ΥΨηΔ 26/09/2022
Α. Π.: 38357 ΕΞ 2022

Απάντηση στο έγγραφο: 33046 ΕΙ 2022

mailto:barbo@uom.edu.gr
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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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».

3. Την υπ’ αρ. 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’ αρ. 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 τον ν. 4624/2019.

6. Την πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ194 (ΑΔΑ: 9ΒΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΚ) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου 

Μάθηση» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΨηΔ  33046 ΕΙ 2022/28-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «ΕΔΒΜ194 

- 'Έκδοση Βεβαίωσης Εναρμόνισης Έργου».

8. Το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ΓΓΨΔΑΔ και του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

9. Το από 14/09/2022 ενημερωτικό σημείωμα προς το Τμήμα Β’ Παρακολούθησης 

Τομεακών Έργων της Διεύθυνσης Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα.

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ

α) Την εναρμόνιση του Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας» με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7l_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-xpQ-pVBAM-xfZr79XddQdHIRKe8XDUUNS8LXheBNS
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β)  Η συνολική διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 

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 αυτοδικαίως 

παύει να ισχύει.

Ο Υπουργός Επικρατείας

Κυριάκος Πιερρακάκης

Κοινοποίηση: 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση»
Email:  info@epeaek.gr, mokstant@epeaek.gr   

mailto:info@epeaek.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & 

Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών εκδίδονται οι 

παρούσες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

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:

 να διασφαλίσει την προσβασιμότητα στο πληροφοριακό σύστημα που θα 

αναπτυχθεί  σε άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η’  

“Ψηφιακή Προσβασιμότητα” του ν. 4727/2020,

 σε σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο (human 

centered design), μέσα από τεκμηριωμένη διαδικασία συμμετοχής του πολίτη ή της 

επιχείρησης και γενικότερα των τελικών χρηστών στην εξειδίκευση της ανάγκης και 

την ποιότητα της ψηφιακής υπηρεσίας που λαμβάνει (service design/ design 

thinking),

 να προβλέψει την εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στη λειτουργία του νέου 

συστήματος (πχ. διαχειριστές, τελικοί χρήστες) καθώς και την παράδοση του υλικού 

εκπαίδευσης και των εγχειριδίων χρήσης για όλες τις προσφερόμενες εφαρμογές, 

συστήματα και χρήστες,

 στα τελικά παραδοτέα να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικές λειτουργικές 

προδιαγραφές, αναλυτικός τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος, ο πηγαίος 
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κώδικας που αναπτύχθηκε και τεκμηρίωση χρηστών, διαχειριστών και 

προγραμματιστών,

 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,

 το σύνολο του λογισμικού που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να καταχωρηθεί στο 

μητρώο του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 και να διατίθεται σε δημόσια προσβάσιμο 

αποθετήριο με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,  

 στην τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα 

για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους 

διαδικτυακούς τόπους, καθώς και συμμόρφωση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Communication COM (2017) 134),

 σε ότι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο της 

Πράξης να ακολουθεί την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των 

δημοσίων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του 

κεφαλαίου Ι’ “Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου 

τομέα” του ν. 4727/2020,

 σε υιοθέτηση/ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής για τη λήψη και διαχείριση των 

αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα 

πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, 

για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia
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