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3 Αυγούστου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33367 ΕΞ 2022
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «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» (Α’ 184) και
ιδίως του άρθρου 84.
2. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του άρθρου 16 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία
και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).
4. Του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού
πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
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7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
10. Του π.δ 200/2004 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας
του Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.» (Α’ 175).
11. Του άρθρου 64 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α’ 26).
12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπ’ αρ. 3134.5-3/48312/2022 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου
Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (e-Ν.Ε.Π.Α.)»
(B’ 3603).
Ε. Τα υπ’ αρ. 9593/16-09-2021, 9594/16-09-2021, 9595/
16-09-2021, 9498/10-09-2021 και 11680/01-02-2022
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 3000.0/42293/2022/15-06-2022, 3000.0/
42295/2022/15-06-2021, 3000.0/42298/2022/15-06-2022,
3000.0/42294/2022/15-06-2022 και 3000.0/44908/2022/
23-06-2022 έγγραφα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα την
ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών
υπηρεσιών.
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Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ως εξής:
α) διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από
Μητρώο ΓΕΜΗ» με τη μέθοδο «Βασικές Πληροφορίες
από το Μητρώο ΓΕΜΗ»,
β) διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού
Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» με τη μέθοδο «Αναζήτηση πληροφοριών από το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ»,
γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/
Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» με τις ακόλουθες μεθόδους:
- Αναζήτηση βάσει κωδικού παραβόλου, ΑΦΜ, ημερομηνίες από/έως, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημ. Γέννησης
- Υλοποίηση δέσμευσης ενός παραβόλου και επιστροφή νέας κατάστασης του παραβόλου (Δεσμευμένο)
δ) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv
oAuth 2.0» για την αυθεντικοποίηση Χρηστών με την
χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet,
ε) διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov.
gr και αποστολή σε θυρίδα» με τη μέθοδο «Δημιουργία
εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR».

Τεύχος B’ 4129/03.08.2022

2. Ο σκοπός χρήσης καθώς και το νομικό πλαίσιο στα
πλαίσια των οποίων διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών
και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακού συστήματος
του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον
σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02041290308220004*

