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ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α. Επί της αρχής

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ενσωµατώνε-
ται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία 2016/2102 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ο-
κτωβρίου 2016 περί της προσβασιµότητας των ιστότο-
πων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές των ορ-
γανισµών του δηµόσιου τοµέα (Ε.Ε. L327 της
2.12.2016). 
Η Οδηγία 2016/2102/Ε.Ε. συµπληρώνει το ευρωπαϊκό

κεκτηµένο στο πεδίο της ηλεκτρονικής προσβασιµότη-
τας. Πράγµατι, οι Κανονισµοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 και (Ε.Ε.)
αριθ. 1304/2013 περί του καθορισµού γενικών διατάξεων
για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία
περιέχουν διατάξεις συναφείς µε την προσβασιµότητα
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.). Ωστόσο, δεν περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις
για την προσβασιµότητα των ιστότοπων και των εφαρµο-
γών για φορητές συσκευές. Η Οδηγία 2016/2102/Ε.Ε.,
στην οποία προσαρµόζεται η ελληνική έννοµη τάξη µε
το παρόν σχέδιο νόµου, συµπληρώνει αυτό το κενό. Επι-
διώκει την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών επί των α-
παιτήσεων προσβασιµότητας των ιστότοπων και εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δη-
µόσιου τοµέα, µε σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώµατος
της ενεργού και ισότιµης πρόσβασης κάθε χρήστη στις
ανωτέρω ιστοσελίδες και εφαρµογές για φορητές συ-
σκευές. Οι απαιτήσεις προσβασιµότητας, όπως προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος, θεµελιώνονται
σε κοινούς για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) κανόνες προσβασιµότητας, προκειµένου να τερ-
µατιστεί ο κατακερµατισµός της εσωτερικής ευρωπαϊκής
αγοράς, να περιοριστεί η αβεβαιότητα για τους σχεδια-
στές ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές
και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα. 
Κατά συνέπεια, οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φο-

ρητές συσκευές που σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, λει-
τουργούν και συντηρούνται από οργανισµούς του δηµό-
σιου τοµέα πρέπει να συµµορφώνονται στις απαιτήσεις
προσβασιµότητας. Ο όρος «οργανισµοί του δηµόσιου το-

µέα» ερµηνεύεται εν ευρεία εννοία και περιλαµβάνει: α)
το Κράτος, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ήτοι την
Προεδρία της Δηµοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Αποκε-
ντρωµένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές που
δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, β) τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, ή-
τοι τους Δήµους και τις Περιφέρειες, γ) τους οργανι-
σµούς δηµόσιου δικαίου, σύµφωνα µε το γενικό ρυθµι-
στικό πλαίσιο που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις, και
δ) τις ενώσεις που σχηµατίζονται από µία ή περισσότε-
ρες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους α-
πό τους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου, εφόσον οι ενώ-
σεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό
της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έ-
χουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. 
Ο επιδιωκόµενος από τις διατάξεις του παρόντος σκο-

πός είναι διττός. Κατά πρώτον, ενισχύονται το δικαίωµα
της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στην επικρά-
τεια της Ε.Ε. του άρθρου 20 παράγραφος 2 περίπτωση
α΄ και άρθρου 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), η ελευθερία της εγκατά-
στασης του άρθρου 49 της Σ.Λ.Ε.Ε. και η ελεύθερη πα-
ροχή υπηρεσιών του άρθρου 56 της Σ.Λ.Ε.Ε., διότι κάθε
πολίτης επωφελείται από την ακώλυτη πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, µέσω ιστοσελίδων και ε-
φαρµογών για φορητές συσκευές, και γίνεται αποδέκτης
υπηρεσιών και πληροφοριών. Η παρεχόµενη, µέσω διαδι-
κτύου, προσβασιµότητα παγιώνει το δικαίωµα κάθε πολί-
τη της Ε.Ε. να εντάσσεται στο νέο κοινωνικό, πολιτικό
και οικονοµικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής και δι-
ευρύνει τη δυνατότητα του υποκειµένου της ελευθερίας
εγκατάστασης να συµµετέχει, µε σταθερό και συνεχή
τρόπο, στην οικονοµική ζωή άλλου κράτους-µέλους. 
Κατά δεύτερον, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο δικαίω-

µα της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των ατόµων µε
αναπηρίες. Η αναπηρία, σύµφωνα µε ορισµό που κατα-
γράφεται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, είναι έ-
να σύνθετο και µεταβαλλόµενο φαινόµενο που οφείλε-
ται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών χαρακτηριστι-
κών του ατόµου και των χαρακτηριστικών του περιβάλ-
λοντος, εντός του οποίου το άτοµο ζει. Υφίσταται µία
αλληλένδετη σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και αναπη-
ρίας και πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο το άτοµο µε α-
ναπηρίες µπορεί να λειτουργήσει σε ένα συγκεκριµένο
περιβάλλον, φυσικό ή ηλεκτρονικό. Καθοριστικός, επο-
µένως, παράγοντας της ανωτέρω σχέσης είναι η προ-
σβασιµότητα, η οποία καθορίζει το εύρος και τη µορφή
απόλαυσης των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία. 
Το δικαίωµα συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρίες

στην κοινωνία της πληροφορίας, πέραν των πολιτικών
και οικονοµικών εκφάνσεων αυτού, παρουσιάζει κοινωνι-
κές διαστάσεις. Το δικαίωµα πρόσβασης των ατόµων µε
αναπηρίες στις ηλεκτρονικά διακινούµενες πληροφο-
ρίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος,
είναι κρίσιµης σηµασίας. Η κατασκευή, η λειτουργία και
η συντήρηση ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συ-
σκευές που δεν είναι προσβάσιµοι στα άτοµα µε αναπη-
ρίες ή η δοµή και το περιεχόµενό τους δεν είναι συµβατό
µε υποστηρικτικές τεχνολογίες προσβάλλουν το δικαίω-
µα συµµετοχής τους στην ψηφιακή κοινωνία. Η λειτουρ-
γία ιστοσελίδων και εφαρµογών για φορητές συσκευές
που δεν συµµορφώνονται στις κοινές για τα κράτη-µέλη
απαιτήσεις προσβασιµότητας θίγει το κοινωνικό δικαίω-



µα στην κοινωνική πρόνοια. Είναι υποχρέωση του κρά-
τους να λαµβάνει θετικά µέτρα για την προστασία των α-
τόµων µε αναπηρίες που αφορούν σε υπηρεσίες και θε-
σµικές παρεµβάσεις, όπως είναι η διαµόρφωση των ιστό-
τοπων κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβα-
ση για τα άτοµα µε αναπηρίες. 
Εξάλλου, η αυξηµένη προστασία για τα άτοµα µε ανα-

πηρίες, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος,
συνδέεται άρρηκτα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Το άρθρο 19 παράγραφος 1 της Σ.Λ.Ε.Ε. συνιστά γενική
ρήτρα περί µη διάκρισης και σκοπεί την προστασία της α-
ξιοπρέπειας και της αυτονοµίας των προσώπων που ανή-
κουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως τα άτοµα µε
αναπηρίες. Το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιω-
µάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.) θεσπίζει δι-
καίωµα µε ευρύ περιεχόµενο, απαγορεύοντας οποιαδή-
ποτε διάκριση, ιδίως λόγω αναπηρίας. Το άρθρο 26 του
Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. ενσωµατώνει τις σύγχρονες κοινωνικές και ε-
πιστηµονικές αντιλήψεις επί των δικαιωµάτων των ατό-
µων µε αναπηρίες, απαγορεύοντας κάθε µορφή διάκρι-
σης εις βάρος τους και προωθώντας την κοινωνική τους
ενσωµάτωση. Τα άρθρα 9 και 21 της Σύµβασης των Ηνω-
µένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπη-

ρίες, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4074/2012 (Α΄ 88), προ-
βλέπουν την ίση πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες
στην πληροφορία, στις νέες τεχνολογίες και στα συστή-
µατα πληροφορίας και επικοινωνιών, συµπεριλαµβανο-
µένου και του Διαδικτύου, µε σκοπό το σεβασµό της α-
ξιοπρέπειας και της διαφορετικότητάς τους, καθώς και
την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή.
Εν κατακλείδι, µε τις διατάξεις του παρόντος σκοπού-

νται: α) η ρύθµιση οµοιογενούς πλαισίου για τον κλάδο
του σχεδιασµού και της ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές, β) η ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής, δίνοντας έµφαση στο δικαίωµα της ισότι-
µης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες, και γ) η δια-
φάνεια στη δηµόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, µέσω της διασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών,
οικονοµικών και νοµικών όρων που καθιστούν δυνατή,
µέσω των ιστοτόπων και των εφαρµογών για φορητές
συσκευές, την εύρεση και την απόληψη της επιθυµητής
πληροφορίας. 
Επισυνάπτεται κάτωθι πίνακας αντιστοιχίας των διατά-

ξεων του παρόντος Μέρους προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2016/2102/Ε.Ε.. 
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Β. Επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ προσδιορίζεται µε
σαφήνεια ο επιδιωκόµενος από την ενσωµάτωση της Ο-
δηγίας 2016/2102/Ε.Ε. στην ελληνική έννοµη τάξη σκο-
πός, καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής του Πρώτου Μέ-
ρους και οι περιπτώσεις που εκφεύγουν αυτού και απο-
σαφηνίζονται συγκεκριµένοι ορισµοί, οι οποίοι, εννοιο-
λογικά και κανονιστικά, είναι απαραίτητοι για την εφαρ-
µογή του. 

Άρθρο 1
Αντικείµενο

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Με την προτεινόµενη ρύθµιση σκοπείται η εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2016/2102/Ε.Ε.
στο πεδίο της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, ήτοι της
δυνατότητας πρόσβασης κάθε πολίτη σε ιστότοπους και
εφαρµογές για φορητές συσκευές που αναπτύσσονται
και λειτουργούν από οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα ή
υπό την εποπτεία αυτών. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

(άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Επιδιωκόµενος σκοπός της παραγράφου 1 είναι η εξα-
σφάλιση ότι οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές
συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα καθίστανται
περισσότερο προσβάσιµοι εν γένει στους χρήστες και ει-
δικότερα στα άτοµα µε αναπηρίες, βάσει συγκεκριµένων
απαιτήσεων και προϋποθέσεων τεχνικού χαρακτήρα. Ως
χρήστες νοούνται κάθε φυσικό πρόσωπο, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των υπαλλήλων και λειτουργών των ορ-
γανισµών του δηµόσιου τοµέα που χρησιµοποιούν τους
ιστότοπους και τις εφαρµογές για φορητές συσκευές
στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. Ο καθορι-
σµός των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη ι-
στοσελίδων και εφαρµογών για φορητές συσκευές είναι
αναγκαίος για τη συνοχή της οικείας εσωτερικής αγοράς
και αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή για τους σχεδιαστές
των ως άνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι οργανισµοί του
δηµόσιου τοµέα που αναπτύσσουν είτε µε ιδία µέσα είτε
µέσω τρίτων ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συ-
σκευές οφείλουν να διασφαλίζουν την ακώλυτη εφαρ-
µογή του συγκεκριµένου ρυθµιστικού πλαισίου. 
Περαιτέρω, µε την προτεινόµενη ρύθµιση των παρα-

γράφων 2 και 3 εισάγονται δύο κατηγορίες περιπτώσε-
ων, οι οποίες εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής του πα-
ρόντος Μέρους. Κατά πρώτον, οι ιστότοποι και οι εφαρ-
µογές για φορητές συσκευές δηµόσιων ραδιοτηλεοπτι-
κών φορέων ή αναδόχων παραχωρηθείσης δηµόσιας υ-
πηρεσίας όµοιου περιεχοµένου εξαιρούνται από την ε-
φαρµογή των διατάξεων του παρόντος, διότι θα αποτε-
λέσει, σύµφωνα µε το προοίµιο της Οδηγίας
2016/2102/Ε.Ε., αντικείµενο µελλοντικής νοµοθετικής
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περί-
πτωση, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 67 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), οι πάροχοι υπηρε-

σιών διαδικτύου υποχρεούνται να αξιοποιούν τις νέες
τεχνολογίες, δίδοντας έµφαση στο δικαίωµα πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρίες. Επίσης, εκφεύγουν του παρό-
ντος ρυθµιστικού πλαισίου οι ιστοσελίδες και οι εφαρµο-
γές για φορητές συσκευές που αναπτύσσουν µη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), στην περίπτωση που οι τε-
λευταίες, ανεξαρτήτως της φύσεως, κοινωφελούς ή µη,
των παρεχόµενων υπηρεσιών, δεν εµπίπτουν στην έν-
νοια του «οργανισµού δηµόσιου δικαίου» και δεν παρέ-
χουν υπηρεσίες συναφείς µε την εξυπηρέτηση αναγκών
ατόµων µε αναπηρίες. Κατά δεύτερον, για λόγους τεχνι-
κής φύσεως, εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του πα-
ρόντος Μέρους περιεχόµενο ιστότοπων και εφαρµογών
για φορητές συσκευές. 
Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, επαφίεται στη

διακριτική ευχέρεια των συναρµόδιων Υπουργών, µέσω
της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, κατόπιν πα-
ροχής απλής γνώµης από την Εθνική Συνοµοσπονδία Α-
τόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε Α.), η εξαίρεση από την ε-
φαρµογή του παρόντος Μέρους ιστότοπων και εφαρµο-
γών για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων και
παιδικών σταθµών. Σε κάθε περίπτωση, δυνάµει του
πνεύµατος του παρόντος ρυθµιστικού πλαισίου και των
διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του ν. 2101/1992 (Α΄ 192)
περί κύρωσης της διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα
του παιδιού, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση πρέπει να
λαµβάνει πρωτίστως υπόψη τη προάσπιση του βέλτιστου
συµφέροντος του παιδιού µε αναπηρίες. 

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζονται εννοι-
ολογικά όροι, οι οποίοι καθίστανται ιδιαιτέρως χρηστικοί
για την καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή του κανονι-
στικού και τεχνικού περιεχοµένου του παρόντος Μέ-
ρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄: α) προσδιορίζο-
νται οι απαιτήσεις προσβασιµότητας, στις οποίες πρέπει
να συµµορφώνονται οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα
που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και λειτουργούν ιστότο-
πους και εφαρµογές για φορητές συσκευές, β) προβλέ-
πονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, δυνάµει των ο-
ποίων µπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οργανι-
σµοί του δηµόσιου τοµέα να απέχουν εν όλω ή εν µέρει
από τη συµβατότητα µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
και γ) καθορίζονται τα τεκµήρια συµµόρφωσης στις τε-
χνικές προδιαγραφές και στις απαιτήσεις, όπως προβλέ-
πονται από τον παρόντα. 

Άρθρο 4
Απαιτήσεις για την προσβασιµότητα των ιστότοπων 

και των εφαρµογών για φορητές συσκευές
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά την κατευθυντήρια
οδηγία προς τους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα στο
πλαίσιο της διασφάλισης του δικαιώµατος της ηλεκτρο-
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νικής προσβασιµότητας. Επί τη βάσει των αρχών που
συνθέτουν την έννοια της προσβασιµότητας, ήτοι της α-
ντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιµό-
τητας και της στιβαρότητας, όπως αυτές περιγράφονται
στο στοιχείο 17 του προοιµίου της Οδηγίας
2016/2102/Ε.Ε., οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα οφεί-
λουν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να λειτουρ-
γούν, µε ιδία µέσα ή µέσω τρίτων υπό την εποπτεία τους,
ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευές. Οι ως
άνω ιστοσελίδες ή εφαρµογές πρέπει να πληρούν τα κρι-
τήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Για λόγους
σαφήνειας και προβλεψιµότητας της παρούσας ρύθµι-
σης, επισηµαίνεται ότι ως «πράκτορας χρήστη» νοείται
οποιοδήποτε λογισµικό που ανακτά και παρουσιάζει πε-
ριεχόµενο ιστού σε χρήστες, όπως λογισµικό πλοήγη-
σης στον ιστό (web browser). 

Άρθρο 5
Δυσανάλογη επιβάρυνση

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να ε-
φαρµόζουν τις απαιτήσεις προσβασιµότητας στο βαθµό
που δεν συνεπάγονται για αυτούς δυσανάλογη επιβά-
ρυνση (παράγραφος 1). Εκτιµούν, βάσει συγκεκριµένων
παραγόντων, κατά πόσο µπορούν να συµµορφώνονται,
εν όλω ή εν µέρει, στα προαπαιτούµενα του παρόντος
Μέρους (παράγραφοι και 3). Ως µέτρα που συνεπάγο-
νται δυσανάλογη επιβάρυνση για έναν οργανισµό του
δηµόσιου τοµέα νοούνται, ιδίως εκείνα που προκαλούν
υπέρµετρο οργανωτικό ή οικονοµικό ή δηµοσιονοµικό
βάρος και θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα του οικείου
οργανισµού δηµόσιου τοµέα να ασκεί τις προβλεπόµε-
νες, κατά περίπτωση, αρµοδιότητες ή να εκπληρώνει
τους καταστατικούς ή οργανικούς σκοπούς του. Σε κάθε
περίπτωση, η µερική ή ολική αποχή από τη συµµόρφωση
στις απαιτήσεις προσβασιµότητας πρέπει να συντρέχει
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αιτιολογείται ειδικώς και
να προτείνονται εναλλακτικές επιλογές προσβασιµότη-
τας (παράγραφος 4). 

Άρθρο 6
Τεκµήριο συµµόρφωσης 

µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Για λόγους διευκόλυνσης της συµµόρφωσης των ιστό-
τοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές οργα-
νισµών του δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασι-
µότητας, προτείνεται µε την παρούσα ρύθµιση η πρόβλε-
ψη τεκµηρίων συµµόρφωσης στα εναρµονισµένα πρότυ-
πα ή τις ρήτρες αυτών που καταρτίζονται και δηµοσιεύο-
νται, σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο, στην Επίσηµη Ε-
φηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄
σκοπούνται η διασφάλιση και η επιβεβαίωση της συµ-
µόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορη-

τές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στα προ-
απαιτούµενα του παρόντος Μέρους, µέσω της υποβολής
δήλωσης προσβασιµότητας από τους οικείους οργανι-
σµούς. Προβλέπονται: α) η µορφή και το περιεχόµενο
της δήλωσης αυτής, β) η δηµιουργία και τήρηση Μητρώ-
ου Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)
στις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, ως µηχανισµού πιστοποίησης
εφαρµογής των απαιτήσεων προσβασιµότητας, και γ) η
υποχρέωση των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα να δη-
µοσιοποιούν κάθε στοιχείο σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος Μέρους. 

Άρθρο 7
Μορφή και περιεχόµενο της δήλωσης προσβασιµότητας

(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η υ-
ποχρέωση των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα να χο-
ρηγούν δήλωση προσβασιµότητας περί της συµβατότη-
τας των ιστότοπών τους και των εφαρµογών τους για
φορητές συσκευές µε τις προβλεπόµενες από τον παρό-
ντα νόµο απαιτήσεις και προϋποθέσεις. Επιπλέον, υπο-
χρεούνται να επικαιροποιούν την ανωτέρω δήλωση. Με
τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 καθορίζονται η µορφή και
το περιεχόµενο της δήλωσης προσβασιµότητας. 

Άρθρο 8
Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών

Με την προτεινόµενη ρύθµιση ( παράγραφοι 1 και 2),
στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώσεων του Υ-
πουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δηµιουργείται
και τηρείται Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµο-
γών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται υπο-
χρεωτικά οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συ-
σκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, εφόσον πλη-
ρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας του παρόντος Μέρους. Προς επίρρω-
ση της υποχρεωτικής ένταξης, επισηµαίνεται ότι, σύµ-
φωνα µε το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4412/2016, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να συνά-
δουν µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας στην περίπτω-
ση των ατόµων µε αναπηρίες. Για την ανωτέρω ένταξη
στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται µε
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθιερώνεται, ως ουσιώδης τύπος της παρούσας διαδι-
κασίας, η προηγούµενη χορήγηση απλής γνώµης από
την Ε.Σ.Α.µε Α.. Προκειµένου να διασφαλίζονται τόσο η
κατάλληλη εφαρµογή των κανόνων για τη συµµόρφωση
στις απαιτήσεις προσβασιµότητας όσο και η προστασία
των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες σε ζητήµατα
ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, προτείνεται η συµµετο-
χή της Ε.Σ.Α.µε Α. στη διαδικασία της πιστοποίησης, µέ-
σω της λειτουργίας του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.. Η Ε.Σ.Α.µε Α. κατέ-
χει τη θέση του κοινωνικού εταίρου της πολιτείας σε ζη-
τήµατα καταπολέµησης των διακρίσεων σε βάρος των α-
τόµων µε αναπηρίες και προστασίας των συνταγµατικών
και διεθνών δικαιωµάτων τους. Για την αποτελεσµατικό-
τητα και την αποδοτικότητα του ως άνω µητρώου, κρίνε-
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ται απαραίτητη η χορήγηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, ως φορέα παρακολούθησης της εφαρ-
µογής του παρόντος Μέρους, στοιχείων συναφών µε τις
απαιτήσεις της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας (παρά-
γραφοι 3 και 4). Περαιτέρω, ο κάθε οργανισµός του δη-
µόσιου τοµέα που αναπτύσσει, µε ιδία µέσα ή µέσω τρί-
του, ιστοσελίδες και εφαρµογές για φορητές συσκευές
οφείλει να ορίζει ένα σηµείο επαφής και συνεργασίας µε
τα συναρµόδια Υπουργεία για τη βέλτιστη εφαρµογή
των απαιτήσεων της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας
(παράγραφος 5). 

Άρθρο 9
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης στοιχείων

Για λόγους διαφάνειας επί ζητηµάτων πρόσβασης σε
διακινούµενες µέσω ιστοσελίδων και εφαρµογών για
φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα
πληροφορίες, καθώς και προστασίας των δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας, προβλέπεται η υποχρέωση των οργα-
νισµών του δηµόσιου τοµέα, πέραν των δεσµεύσεων
που απορρέουν από τη δήλωση προσβασιµότητας, να α-
ναρτούν στον οικείο ιστότοπο στοιχεία συναφή µε την
κατάσταση συµµόρφωσης ιστότοπου ή εφαρµογής για
φορητή συσκευή στις διατάξεις του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Δ΄ απο-
σκοπούν στην ενίσχυση του δικαιώµατος αναφοράς κά-
θε χρήστη προς τους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα
που αναπτύσσουν και λειτουργούν ιστότοπους και εφαρ-
µογές για φορητές συσκευές, καθώς και στην προώθηση
προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού των οικείων
οργανισµών και στην εν γένει ευαισθητοποίηση του κοι-
νού για θέµατα ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. 

Άρθρο 10
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτηµάτων 

για παροχή πληροφοριών και αναφορών
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέµπτο και άρθρο 9 

της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 προβλέ-
πεται η σύσταση σε κάθε ιστότοπο και εφαρµογή για φο-
ρητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα ενός
µηχανισµού αναφορών, παρατηρήσεων και αναζήτησης
πληροφοριών, προκειµένου κάθε χρήστης να παρεµβαί-
νει ενεργά στη διαδικασία συµµόρφωσης του οικείου ι-
στότοπου στις απαιτήσεις προσβασιµότητας και να αιτεί-
ται πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών και
κειµένων. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα υποχρεού-
νται, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, να αποφαίνονται
επί των αιτηµάτων των χρηστών. Εξάλλου, η παθητική
πληροφόρηση συνδέεται µε τα διαδικαστικά δικαιώµατα
που απορρέουν από την έννοια του ενεργού πολίτη, ό-
πως το δικαίωµα αναφοράς στις αρχές ή στην έγκαιρη α-

πάντηση της διοίκησης σε αιτήµατα πολιτών για παροχή
πληροφοριών. Τόσο οι αιτήσεις όσο και οι αντίστοιχες α-
παντήσεις που προβλέπονται από το παρόν πρέπει να
κοινοποιούνται στην αρµόδια οργανική µονάδα του Υ-
πουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για λόγους ε-
νηµέρωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
(παράγραφος 4). Πέραν της αυτονόητης εφαρµογής των
ισχυουσών διατάξεων περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολού-
θησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ί-
σης µεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πά-
θησης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (άρθρο
14 παρ. 1 του ν. 4443/2016), ειδικώς για ζητήµατα δικαι-
ωµάτων ηλεκτρονικής προσβασιµότητας ή συµµετοχής
εν γένει στην Κοινωνία της Πληροφορίας ατόµων µε α-
ναπηρίες, η παράγραφος 5 παραπέµπει ρητά στο άρθρο
72 του ν. 4488/2017. Η διάταξη αυτή θεσπίζει το Πλαίσιο
Προαγωγής για την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνω-
µένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπη-
ρίες. Αποστολή του Πλαισίου, το οποίο αποτελείται από
το Συνήγορο του Πολίτη και την Ε.Σ.Α.µεΑ., είναι, µετα-
ξύ άλλων, ο χειρισµός και η διερεύνηση αναφορών που
υποβάλλονται ενώπιον του επί ζητηµάτων παραβίασης
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες. 

Άρθρο 11
Επιµόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση 

του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Με την παράγραφο 1, οι οργανισµοί του δηµόσιου το-
µέα που αναπτύσσουν ιστότοπους και εφαρµογές για
φορητές συσκευές οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα
µέτρα κατάρτισης και επιµόρφωσης του προσωπικού
τους σε θέµατα ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. Για το
λόγο αυτό, η εκπόνηση και διαχείριση σχετικών προ-
γραµµάτων ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το οποίο καλεί-
ται να συνεργαστεί µε την Ε.Σ.Α.µεΑ. Η αποστολή του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 105/2018
(Α΄ 203), έγκειται, µεταξύ άλλων, στο διαρκή εκσυγχρο-
νισµό της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοί-
κησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και
στην υποστήριξη µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων για
την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του δηµόσι-
ου τοµέα. Παράλληλα, η Ε.Σ.Α.µεΑ., ως η πλέον αντι-
προσωπευτική τριτοβάθµια οργάνωση που εκπροσωπεί
τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των ατόµων µε αναπη-
ρίες (άρθρο 2 του ν. 2430/1996, Α΄ 156), καλείται να υ-
ποστηρίξει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε την εξειδικευµένη τεχνο-
γνωσία της. Η εµπειρία των ανωτέρω εµπλεκόµενων φο-
ρέων είναι καθοριστική για την εκπόνηση προγραµµάτων
περί της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας και για την α-
ποτελεσµατικότητα αυτών. Σύµφωνα µε την παράγραφο
2, οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα καλούνται, για λό-
γους διαφάνειας και ενηµέρωσης, να ευαισθητοποιούν
το ευρύ κοινό σχετικά µε την ηλεκτρονική προσβασιµό-
τητα και τον σεβασµό των δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ καθορίζονται ζητή-
µατα εποπτείας επί της συµµόρφωσης των ιστότοπων
στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, µε-
θοδολογίας παρακολούθησης και υποβολής σχετικών
εκθέσεων. Επιπλέον, προβλέπονται µεταβατικές, κατά
περίπτωση, ρυθµίσεις ως προς την έναρξη ισχύος των α-
παιτήσεων προσβασιµότητας. 

Άρθρο 12
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 
της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Με την παράγραφο 1 ορίζεται η Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ως αρµόδια για
την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των ιστότοπων
και εφαρµογών για φορητές συσκευές οργανισµών του
δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας. Με
τις παραγράφους 2, 3 και 4 διασαφηνίζεται η µορφή και
το περιεχόµενο της µεθοδολογίας παρακολούθησης. Α-
πό την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι η Γενική Γραµµα-
τεία Ψηφιακής Πολιτικής, ως φορέας παρακολούθησης
της εφαρµογής των διατάξεων της ηλεκτρονικής προ-
σβασιµότητας, αναλαµβάνει να διευκολύνει την ενσωµά-
τωση στο παρόν ρυθµιστικό πλαίσιο ιστότοπων και εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου
τοµέα που διέπονται από την ισχύουσα εθνική νοµοθε-
σία. Επισηµαίνεται, ενδεικτικώς, η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 α-
πόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301/12.4.2012)

περί κύρωσης πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, στο Παράρτηµα Ι της οποίας ορίζο-
νται, στο πεδίο της προσβασιµότητας, συγκεκριµένες
προδιαγραφές, στις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται
οι δικτυακοί τόποι. Με τις παραγράφους 6, 7, 8 και 9
σκιαγραφούνται το περιεχόµενο των σχετικών εκθέσε-
ων και η διαδικασία υποβολής αυτών προς την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και τη Βουλή των Ελλήνων. 

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Ορίζονται, κατά περίπτωση, προθεσµίες έναρξης συµ-
µόρφωσης των ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές
συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στις απαιτή-
σεις προσβασιµότητας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΕΕ) 2017/2455 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Με τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους ενσωµατώνο-
νται στο εσωτερικό µας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συµβουλίου, των οποί-
ων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη-µέλη α-
πό 1.1.2019. Η ενσωµάτωση των εν λόγω διατάξεων εί-
ναι αναγκαία προκειµένου η χώρα µας να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της για την εφαρµογή της κοινοτικής νο-
µοθεσίας στο εσωτερικό της δίκαιο. Οι διατάξεις του πα-
ρόντος αντιστοιχούν ως ακολούθως στις διατάξεις της
Οδηγίας:
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Γενικά

Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται από
1.1.2019 οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. του (ν.
2859/2000) και του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα που αφορούν:
Πρώτον, τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνια-

κών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών που παρέχονται από πολύ µικρές επιχειρήσεις
σε µη υποκείµενους στον φόρο (π.χ. ιδιώτες, µη υποκεί-
µενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστη-
µένοι σε άλλα κράτη-µέλη. Θεσπίζεται όριο σε κοινοτικό
επίπεδο, µέχρι το οποίο οι παροχές των εν λόγω υπηρε-
σιών συνεχίζουν να υπόκεινται σε Φ.Π.Α. στο κράτος-µέ-
λος εγκατάστασης των παρόχων αντί να φορολογούνται
στον τόπο εγκατάστασης του µη υποκειµένου στον φό-
ρο λήπτη.
Δεύτερον, τη χρησιµοποίηση του ειδικού καθεστώτος

της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας του άρθρου 47β
του Κώδικα Φ.Π.Α. από τους υποκείµενους στον φόρο
που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση αλλά διαθέ-
τουν αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε κράτος-
µέλος, π.χ. για τη διενέργεια περιστασιακών συναλλα-
γών που υπάγονται στον Φ.Π.Α. σε αυτό το κράτος-µέ-
λος, και οι οποίοι έως σήµερα δεν µπορούσαν εξ αυτού
του λόγου να χρησιµοποιήσουν το εν λόγω ειδικό καθε-
στώς. 
Τρίτον, τους κανόνες που διέπουν την τιµολόγηση των

υποκείµενων στον φόρο που χρησιµοποιούν τα ειδικά
καθεστώτα παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών προς µη υ-
ποκείµενους στο φόρο. Το κόστος συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις τιµολόγησης κάθε κράτους-µέλους θεωρεί-
ται αποτρεπτικό για τη δραστηριοποίηση των πολύ µι-
κρών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά της Ένωσης.
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για τις ε-
πιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι κανόνες τιµολόγησης που
ισχύουν στο κράτος-µέλος εγγραφής της οντότητας που
παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες και χρησιµοποιεί τα ειδι-
κά καθεστώτα της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας. 

Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Δεύτερου
Μέρους ενσωµατώνονται στο εσωτερικό µας δίκαιο οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της οδηγίας
2017/2455 και αντικαθίσταται η παράγραφος 13 του άρ-
θρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Με τη νέα διάταξη παραµέ-
νει ο κανόνας της φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών που παρέχονται προς µη υποκείµενο στο φόρο λή-
πτη στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη αυτού, αλλά ο-
ρίζεται ότι στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστηµένες µόνο στην Ελλάδα και όχι και
σε κάποιο άλλο κράτο-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε µη υποκείµε-

νους στον φόρο που είναι εγκατεστηµένοι σε οποιοδή-
ποτε άλλο κράτος-µέλος, οι εν λόγω υπηρεσίες φορολο-
γούνται στο εσωτερικό της χώρας µας και όχι στον τόπο
εγκατάστασης του µη υποκειµένου λήπτη, εφόσον η συ-
νολική τους αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα
(10.000) ευρώ. Ωστόσο, παρέχεται στις εν λόγω ελληνι-
κές επιχειρήσεις το δικαίωµα να επιλέγουν τη φορολό-
γηση των υπηρεσιών τους στον τόπο εγκατάστασης των
πελατών τους, το οποίο θα καταλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
δύο (2) ηµερολογιακά έτη. Τα ανωτέρω προβλέπονται
κατά ανάλογο τρόπο και για τους µη εγκατεστηµένους
στο εσωτερικό της χώρας παρόχους των υπηρεσιών αυ-
τών προς λήπτες µη υποκείµενους στον φόρο, εγκατε-
στηµένους εντός Ελλάδος.
Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 ενσωµα-

τώνονται στο εθνικό µας δίκαιο οι διατάξεις των παρα-
γράφων 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455 και
αντικαθίστανται αντίστοιχα η περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 1 και η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α.. Με τις νέες διατάξεις αίρε-
ται ο περιορισµός ως προς τη δυνατότητα των υποκείµε-
νων στον φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε
κράτος-µέλος, να χρησιµοποιούν το ειδικό καθεστώς της
Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας του άρθρου 47β του
Κώδικα Φ.Π.Α..
Με το άρθρο 16 ενσωµατώνεται στο εθνικό µας δίκαιο

η τροποποίηση που επέρχεται - επί της ουσίας - στις δια-
τάξεις του άρθρου 219α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455,
µε την προσθήκη νέας παρ. 1α στο άρθρο 8 του
ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά η
υπαγωγή στους κανόνες τιµολόγησης των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων των οντοτήτων που είναι εγγε-
γραµµένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα της Μικρής
Μονοαπευθυντικής Θυρίδας των άρθρων 47β και 47γ του
Κώδικα Φ.Π.Α., µε σκοπό την απλοποίηση των κανόνων
τιµολόγησης για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Κατά
τα λοιπά το υφιστάµενο εθνικό νοµικό πλαίσιο είναι ήδη
εναρµονισµένο µε τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 219α
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως αυτό αντικαθίσταται µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 ορίζεται η 1η Ια-

νουαρίου 2019 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των δια-
τάξεων του Δεύτερου Μέρους.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ν. Παππάς Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης Αικ. Παπανάτσιου
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

 

 

Άρθρο15, παράγραφος 1 - Παράγραφος 13 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (αντικατάσταση) 

 

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 

Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, προς μη 

υποκείμενο στο φόρο: 

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος 

ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας. 

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι 

εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός του εσωτερικού της 

χώρας. 

Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.  

 

 

Άρθρο 15, παράγραφος 2 – Περίπτωση α΄ της παραγράφου 1  του άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ 

(αντικατάσταση)  

 

«1. …  

 

α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στο φόρο», ο υποκείμενος στο φόρο που δεν 

έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος 

της Ένωσης και δεν απαιτείται να εγγράφει, για σκοπούς ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της 

Ένωσης,» 

 

Άρθρο 15, παράγραφος 3 - Περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ 

(αντικατάσταση) 

 

«4. …  

 

ε) δήλωση ότι δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ εντός της Ένωσης.» 

 

 

Άρθρο 16 – Παράγραφος 1α του άρθρου 8 του ν.4308/2014 (προσθήκη νέας διάταξης) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία: α) της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προ-
σβασιµότητα των ιστότοπων και των εφαρµογών για
φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου το-
µέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του
Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2017

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι η ενσωµάτω-
ση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2016/2102
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2016 (Ε.Ε. L 327), για την προσβασιµό-
τητα σε ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευ-
ές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, για να κατα-
στούν περισσότερο προσβάσιµοι στους χρήστες και ι-
δίως στα άτοµα µε αναπηρίες. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

(άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους θεσπίζονται
οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις
για την κατασκευή, το περιεχόµενο και τη λειτουργία
των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευ-
ές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτοί ορί-
ζονται στο άρθρο 3, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι,
ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιµοποιείται για την
πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρµογές για φορητές συ-
σκευές, τις οποίες χρησιµοποιούν για την παροχή των υ-
πηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιµότη-
τας του άρθρου 4 και είναι περισσότερο προσβάσιµοι
στους χρήστες και ιδίως στα άτοµα µε αναπηρίες.

2. Εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος: 
α) οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευ-

ές των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυ-
γατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρι-
κών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής
εκποµπής δηµόσιας υπηρεσίας,
β) οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευ-

ές των µη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν
παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες
που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατό-
µων µε αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτοµα αυτά. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο
περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών για φο-

ρητές συσκευές που ακολουθεί: 
α) µορφότυποι αρχείων γραφείου που δηµοσιεύτηκαν

πριν από τις 23 Σεπτεµβρίου 2018, εκτός αν το περιεχό-
µενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές
διαδικασίες των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τον
οικείο οργανισµό του δηµόσιου τοµέα,
β) προεγγεγραµµένα µέσα µε διάσταση χρόνου (pre-

recorded time based media) που δηµοσιεύτηκαν πριν από
τις 23 Σεπτεµβρίου 2020, 
γ) µέσα µε διάσταση χρόνου σε ζωντανή µετάδοση

(live time-based media),
δ) επιγραµµικοί χάρτες (online maps) και υπηρεσίες

χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληρο-
φορίες µε προσβάσιµο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που
προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης,
ε) περιεχόµενο τρίτων που ούτε χρηµατοδοτείται ούτε

επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανι-
σµό του δηµόσιου τοµέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, 
στ) αναπαραγωγές αντικειµένων συλλογών κληρονο-

µιάς που δεν µπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιµα, λό-
γω είτε: 
αα. της ασυµβατότητας των απαιτήσεων προσβασιµό-

τητας είτε µε τη συντήρηση του οικείου αντικειµένου εί-
τε µε την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής,
ββ. της µη διαθεσιµότητας αυτοµατοποιηµένων και οι-

κονοµικά αποδοτικών λύσεων που θα µπορούσαν εύκο-
λα να εξάγουν το κείµενο χειρογράφων ή άλλων αντικει-
µένων συλλογών κληρονοµιάς και να το µετατρέψουν
σε µορφή περιεχοµένου συµβατή µε τις απαιτήσεις προ-
σβασιµότητας,
ζ) το περιεχόµενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδι-

κτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά δια-
θέσιµων σε µια κλειστή οµάδα ατόµων και όχι στο ευρύ
κοινό, περιεχόµενο το οποίο δηµοσιεύτηκε πριν από τις
23 Σεπτεµβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριµένοι ιστότο-
ποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση,
η) το περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών

για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία
(archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλει-
στικά περιεχόµενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές
διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι
πλέον ενεργό µετά την 23η Σεπτεµβρίου 2019. Η αµιγώς
τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του
περιεχοµένου του ιστότοπου ή της εφαρµογής για φο-
ρητές συσκευές. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Συνο-
µοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.), µπορεί να
εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ι-
στότοποι και εφαρµογές για φορητές συσκευές σχολεί-
ων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθµών, πλην του περιε-
χοµένου που σχετίζεται µε βασικές επιγραµµικές (οn
line) διοικητικές λειτουργίες, και µε την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρία.

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ε-
ξής ορισµοί: 

1. «Οργανισµός του δηµόσιου τοµέα»: το κράτος, κατά
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την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές
αρχές (Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού), οι οργανι-
σµοί δηµοσίου δικαίου της περίπτωσης 4 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή οι ενώσεις µίας ή
περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότε-
ρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ε-
φόσον οι ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκε-
κριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέρο-
ντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα.

2. «Εφαρµογές για φορητές συσκευές»: το λογισµικό
εφαρµογών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από ορ-
γανισµούς του δηµόσιου τοµέα ή για λογαριασµό τους
για χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζο-
µένους στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, σε φο-
ρητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταµπλέτες.
Οι εφαρµογές για φορητές συσκευές δεν περιλαµβά-
νουν το λογισµικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές
(λειτουργικά συστήµατα για φορητές συσκευές) ή το ί-
διο το λογισµικό.

3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύµφωνα µε το σηµείο 1
του άρθρου 2 του Κανονισµού (Ε.Ε.)  υπ’ αριθµ.
1025/2012 (Ε.Ε. L 316). 

4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύµ-
φωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 1) στοιχείο β) του κανονι-
σµού (Ε.Ε.) υπ’ αριθµ. 1025/2012.

5. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: το εναρµονισµένο πρό-
τυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 1) στοιχείο γ΄ του
κανονισµού (Ε.Ε.) υπ’ αριθµ. 1025/2012.

6. «Μέσα µε διάσταση χρόνου» (time-based media): τα
µέσα µίας από τις εξής µορφές: αποκλειστικά ήχου, απο-
κλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασµό ήχου ή και
βίντεο µε διαδραστικότητα.

7. «Αντικείµενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά
που µπορεί να ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε ιδιώτη, τα ο-
ποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογι-
κό, αισθητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και α-
ποτελούν µέρος συλλογών που συντηρούνται από πολι-
τιστικά ιδρύµατα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και µουσεία.

8. «Δεδοµένα µέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσµατα
της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται,
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητα των ιστότο-
πων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές των ορ-
γανισµών του δηµόσιου τοµέα µε τις απαιτήσεις προ-
σβασιµότητας του άρθρου 4. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά µε το δείγµα ιστότοπων και εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται (όπως, ι-
δίως, αριθµός ιστότοπων και εφαρµογών δυνητικά µε
τον αριθµό επισκεπτών και χρηστών τους) και ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο προσβασιµότητας.

9. «Άτοµα µε αναπηρίες» (Α.µεΑ.): τα άτοµα µε µακρο-
χρόνιες σωµατικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηρια-
κές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση µε διάφο-
ρα εµπόδια, ιδίως θεσµικά, περιβαλλοντικά ή εµπόδια
κοινωνικής συµπεριφοράς, µπορεί να παρεµποδίσουν
την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων
αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση µε τους άλλους (άρ-
θρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α΄137, και άρθρο 1 της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των
Α.µεΑ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4074/2012, Α΄ 88).

10. «Προσβασιµότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που
πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή,
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ι-
στότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές, προ-
κειµένου να καθίστανται προσβάσιµοι στους χρήστες, ι-
δίως στα άτοµα µε αναπηρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4
Απαιτήσεις για την προσβασιµότητα των ιστότοπων

και των εφαρµογών για φορητές συσκευές
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα σχεδιάζουν, ανα-
πτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν ιστότοπους και ε-
φαρµογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές
της προσβασιµότητας, στις οποίες περιλαµβάνονται οι ε-
πιµέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότη-
τας, της κατανοησιµότητας και της στιβαρότητας. 

2. Οι επιµέρους αρχές της προσβασιµότητας έχουν
την ακόλουθη έννοια: 
α) αντιληπτικότητα, που σηµαίνει ότι οι πληροφορίες

και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής µε τον χρήστη
παρουσιάζονται στους χρήστες µε τρόπους που αυτοί
µπορούν να αντιληφθούν, 
β) χρηστικότητα, που σηµαίνει ότι τα συστατικά στοι-

χεία διεπαφής µε τον χρήστη και η πλοήγηση είναι εύ-
χρηστα, 
γ) κατανοησιµότητα, που σηµαίνει ότι οι πληροφορίες

και η λειτουργία της διεπαφής µε τον χρήστη είναι κατα-
νοητές, 
δ) στιβαρότητα, που σηµαίνει ότι το περιεχόµενο είναι

αρκετά στιβαρό, ώστε να ερµηνεύεται αξιόπιστα από ευ-
ρύ φάσµα πρακτόρων χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων
και υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Άρθρο 5
Δυσανάλογη επιβάρυνση

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα µπορεί να απέ-
χουν από τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµό-
τητας του άρθρου 4, αν η εφαρµογή των τελευταίων συ-
νεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς. 

2. Για να εκτιµηθεί ο βαθµός, στον οποίο η συµµόρφω-
ση µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας συνεπάγεται δυ-
σανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισµοί του δηµόσιου το-
µέα λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ακολούθων:
α) το µέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του ορ-

γανισµού του δηµόσιου τοµέα,
β) το εκτιµώµενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό

οργανισµό του δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τα εκτιµώ-
µενα οφέλη για τα άτοµα µε αναπηρίες, λαµβάνοντας υ-
πόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συ-
γκεκριµένου ιστότοπου ή της εφαρµογής για φορητές
συσκευές.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι οργανισµοί
του δηµόσιου τοµέα διενεργούν την αρχική εκτίµηση και
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αξιολόγηση του βαθµού, στον οποίο η συµµόρφωση στις
απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4 συνεπάγεται
δυσανάλογη επιβάρυνση. 

4. Όταν ένας οργανισµός του δηµόσιου τοµέα κάνει
χρήση της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 παρέκ-
κλισης για έναν συγκεκριµένο ιστότοπο ή εφαρµογή για
φορητές συσκευές, µετά τη διενέργεια της εκτίµησης
και αξιολόγησης της παραγράφου 2, διευκρινίζει, µε ειδι-
κή αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιµότητας του άρ-
θρου 7 τα µέρη των απαιτήσεων προσβασιµότητας, µε τα
οποία δεν ήταν δυνατή η συµµόρφωση και παρέχει τυ-
χόν προσβάσιµες εναλλακτικές επιλογές.

Άρθρο 6
Τεκµήριο συµµόρφωσης 

µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Το περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές που συµµορφώνονται στα εναρ-
µονισµένα πρότυπα ή στα µέρη τους και στα στοιχεία α-
ναφοράς που έχει δηµοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό (Ε.Ε.) 1025/2012, θεωρείται ότι
συµµορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του
άρθρου 4 των εν λόγω προτύπων ή των µερών τους. 

2. Εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς
των εναρµονισµένων προτύπων της παραγράφου 1, το
περιεχόµενο των εφαρµογών για φορητές συσκευές
που συµµορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα
µέρη τους θεωρείται ότι συµµορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιµότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι
τεχνικές προδιαγραφές ή τα µέρη τους, εφόσον ανταπο-
κρίνεται και είναι σύµφωνο προς τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. 

3. Εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς
του εναρµονισµένου προτύπου της παραγράφου 1, το
περιεχόµενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις
του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
ή µέρη τους θεωρείται ότι συµµορφώνεται στις απαιτή-
σεις προσβασιµότητας του άρθρου 4, και που καλύπτουν
οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή των µερών τους. Εφό-
σον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του ε-
ναρµονισµένου προτύπου της παραγράφου 1, ελλείψει
των τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 2, το πε-
ριεχόµενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτή-
σεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2
(2015-04) ή των µερών τους θεωρείται ότι συµµορφώνε-
ται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας που ορίζονται στο
άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτή-
σεις ή τα µέρη τους. 

4. Εφόσον έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που πα-
ραπέµπουν σε µια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊ-
κού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρω-
παϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρµόζεται η πιο
πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο
που το αντικαθιστά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 7
Μορφή και περιεχόµενο 

της δήλωσης προσβασιµότητας
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο 

και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα παρέχουν και ε-
πικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, µόλις επέλθει ουσιώ-
δης µεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση,
λεπτοµερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιµότη-
τας για τη συµµόρφωση των ιστότοπων και των εφαρµο-
γών τους για φορητές συσκευές στις διατάξεις του πα-
ρόντος Μέρους. 

2. Για τους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου
τοµέα, η δήλωση προσβασιµότητας παρέχεται σε προ-
σβάσιµη µορφή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης
προσβασιµότητας της παραγράφου 4, και αναρτάται
στον ιστότοπο του οικείου φορέα. 

3. Για τις εφαρµογές για φορητές συσκευές, η δήλωση
προσβασιµότητας παρέχεται σε προσβάσιµη µορφή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και το υπόδειγµα δήλω-
σης της παραγράφου 5, και είναι διαθέσιµη στον ιστότο-
πο του οργανισµού του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος ανέ-
πτυξε την οικεία εφαρµογή για φορητές συσκευές, ή
διατίθεται ταυτόχρονα µε άλλα πληροφοριακά στοιχεία
κατά την τηλεφόρτωση της εφαρµογής. 

4. Η δήλωση προσβασιµότητας περιλαµβάνει τα εξής: 
α) εξήγηση σχετικά µε τα εν λόγω τµήµατα του περιε-

χοµένου που δεν είναι προσβάσιµα και τους λόγους για
την απουσία προσβασιµότητας και, ενδεχοµένως, προ-
σβάσιµες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται, 
β) περιγραφή και σύνδεσµο προς τον µηχανισµό διαδι-

κασίας ενηµέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο ο-
ποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενη-
µερώνει τον οργανισµό του δηµόσιου τοµέα για τυχόν α-
δυναµία του ιστοτόπου του ή των εφαρµογών του για
φορητές συσκευές να συµµορφώνονται προς τις απαιτή-
σεις προσβασιµότητας του άρθρου 4 και να ζητεί τις πλη-
ροφορίες που ελλείπουν σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 2 και του άρθρου 5, 
γ) ενηµέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κά-

θε ενδιαφερόµενο µε θεσµικούς φορείς, όπως ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη, σε περίπτωση µη ικανοποιητικής απά-
ντησης στην ενηµέρωση ή στα αιτήµατα του άρθρου 10. 

5. Η δήλωση προσβασιµότητας διαµορφώνεται σύµ-
φωνα µε τα υποδείγµατα που καθορίζονται από εκτελε-
στικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έ-
χουν εκδοθεί. 

Άρθρο 8
Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών

1. Στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώσεων
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται
«Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών»
(ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). 

2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι ε-
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φαρµογές για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµό-
σιου τοµέα που συµµορφώνονται στις απαιτήσεις προ-
σβασιµότητας των άρθρων 4 και 6. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τη-
ρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιηµένες, σύµφω-
να µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7, δηλώσεις προ-
σβασιµότητας των οικείων φορέων. Οι ιστότοποι και οι ε-
φαρµογές για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµό-
σιου τοµέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα α-
πό γνώµη της Ε.Σ.Α.µεΑ.. Με όµοια απόφαση γίνεται η
διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρµογών
για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα,
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιµότητας. 

3. Ύστερα από αίτηµα της Γενικής Διεύθυνσης Δηµό-
σιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, οι αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης πα-
ρέχουν στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση των αποφά-
σεων της παραγράφου 2. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Σ.Α.µεΑ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η µορφή και η διαδικασία χο-
ρήγησης της γνωµοδότησης της παραγράφου 2 από την
Ε.Σ.Α.µεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βά-
σης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδια-
γραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ..

5. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οργανι-
σµού του δηµόσιου τοµέα, η οποία κοινοποιείται στα Υ-
πουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ορίζεται έ-
νας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνι-
κή, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανι-
σµού ως προς την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και
για τη συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες
των Υπουργείων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 9
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης στοιχείων

Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αναρτούν στον ι-
στότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συµ-
µόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών τους για
φορητές συσκευές στις διατάξεις του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 10
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτηµάτων για παροχή 

πληροφοριών και αναφορών
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέµπτο και άρθρο 9 

της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Κάθε ενδιαφερόµενος, µέσω του µηχανισµού της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, έχει δι-
καίωµα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενηµέ-
ρωση ως προς την κατάσταση συµµόρφωσης των ιστό-

τοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές οργα-
νισµών του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους, ή αίτηση για πληροφορίες που
ελλείπουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2
και το άρθρο 5. 

2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αποφαίνονται
για τα αιτήµατα της παραγράφου 1 µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αί-
τηση υποβάλλεται σε αναρµόδια υπηρεσία, η υπηρεσία
αυτή τη διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στον αρµό-
διο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει α-
πό την περιέλευση της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία. 

3. Αν η αίτηση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί στην προ-
βλεπόµενη από την παράγραφο 2 προθεσµία, λόγω αντι-
κειµενικής αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η αρµόδια
υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, γνω-
στοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο στον αιτούντα τους
λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιµη πληροφο-
ρία.

4. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της
παραγράφου 2 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, µε
µέριµνα των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, στη Γενι-
κή Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

5. Ειδικά για ζητήµατα δικαιωµάτων των ατόµων µε α-
ναπηρίες, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72
του ν. 4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την
εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες. 

Άρθρο 11
Επιµόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση 

του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για
την κατάρτιση και την επιµόρφωση του προσωπικού τους
σε θέµατα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και
των εφαρµογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η
διαχείριση και ο συντονισµός προγραµµάτων κατάρτισης
και επιµόρφωσης του προηγούµενου εδαφίου διενερ-
γούνται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία µε την
Ε.Σ.Α.µεΑ., ύστερα από σχετικό αίτηµα οργανισµού του
δηµόσιου τοµέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της
Ε.Σ.Α.µεΑ., καθορίζονται το περιεχόµενο των προγραµ-
µάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης, οι προϋποθέσεις
κατάρτισης και επιµόρφωσης και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τα προγράµµατα αυτά. 

2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα ενηµερώνουν και
ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
τους υπαλλήλους και τους εργαζοµένους τους, καθώς
και το κοινό, σχετικά µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
του άρθρου 4, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιο-
κτήτες ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευ-
ές, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης στις διατάξεις του παρό-
ντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΓΜΟΓΗΣ

Άρθρο 12
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 
της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών για
φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα
στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4.

2. α) Η µεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής,
συγκρίσιµη και εύχρηστη, διατίθεται και αναπαράγεται ε-
πί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισµικού, κα-
θώς και των ανοιχτών προτύπων και µορφότυπων. 
β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η µεθοδολογία παρα-

κολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ε-
κτελεστικές πράξεις. 

3. Μέχρι τον καθορισµό της µεθοδολογίας παρακολού-
θησης µε εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να λαµβάνει υπόψη εκ-
θέσεις εµπειρογνωµόνων και περιλαµβάνει: 
α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και

τη δειγµατοληψία των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθη-
ση,
β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγµατοληψία των ιστο-

σελίδων και του περιεχοµένου τους, 
γ) σε επίπεδο εφαρµογών για φορητές συσκευές, το

προς εξέταση περιεχόµενο, λαµβανοµένων υπόψη της
στιγµής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της εφαρµο-
γής και των µεταγενέστερων λειτουργικών ενηµερώσε-
ων, 
δ) την περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να

αποδεικνύεται επαρκώς η συµµόρφωση ή η παράλειψη
συµµόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του
άρθρου 4, µε άµεση παραποµπή, κατά περίπτωση, στις
σχετικές περιγραφές του εναρµονισµένου προτύπου ή,
ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 6 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της
παραγράφου 3 του άρθρου 6, 
ε) σε περίπτωση εντοπισµού αδυναµιών συµµόρφω-

σης των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, µηχανισµό για
την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη
συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρ-
θρου 4, σε µορφή που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
τους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα για τη διόρθωση
των αδυναµιών αυτών,
στ) τις κατάλληλες ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων,

εφόσον απαιτούνται, παραδειγµάτων και καθοδήγησης,
για αυτόµατες και χειροκίνητες δοκιµές και για δοκιµές
χρηστικότητας, σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους δειγ-
µατοληψίας, κατά τρόπο συµβατό µε την περιοδικότητα
της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων. 

4. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διευκο-
λύνει την εφαρµογή των απαιτήσεων προσβασιµότητας
του άρθρου 4 σε τύπους ιστότοπων και εφαρµογών για
φορητές συσκευές, πέραν των προβλεποµένων από την
παράγραφο 1 του άρθρου 2, και ειδικότερα σε ιστότο-

πους και εφαρµογές για φορητές συσκευές των οποίων
η λειτουργία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής διατάξεων
που ισχύουν για την προσβασιµότητα. 

5. Έως τις 23 Δεκεµβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά
τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης υποβάλλει έκθεση προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσµατα της παρακολού-
θησης της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των
δεδοµένων των µετρήσεων. Για το περιεχόµενο της έκ-
θεσης εφαρµόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα-
λύπτει, για τα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 7, 8, 9, 10 και 11, τα εξής: 
α) διαδικασίες για τη δηµοσιοποίηση εξελίξεων της

πολιτικής για την προσβασιµότητα σε ιστότοπους και σε
εφαρµογές για φορητές συσκευές, 
β) εµπειρίες και ευρήµατα από την εφαρµογή των κα-

νόνων για τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµό-
τητας του άρθρου 4, 
γ) πληροφορίες συναφείς µε την κατάρτιση των υπαλ-

λήλων και των εργαζοµένων των οργανισµών του δηµό-
σιου τοµέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποί-
ησης του κοινού, 
δ) πληροφορίες για την εφαρµογή της διαδικασίας υ-

ποβολής παρατηρήσεων και αναφορών, όπως προβλέπε-
ται από το άρθρο 10. 

7. Το περιεχόµενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαµβάνει απαραιτήτως τον
κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρµογών για φορητές
συσκευές ή των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που ε-
ξετάστηκαν, δηµοσιοποιείται σε προσβάσιµη µορφή
στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης. 

9. Μέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση α-
ποτελεσµάτων για τη συµµόρφωση των οργανισµών του
δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του
παρόντος. Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται
σε δηµόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) τουλάχι-
στον ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η
έκθεση αναρτάται στους ιστότοπους των Υπουργείων
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η έκθεση συζητείται
στις αρµόδιες Επιτροπές της Βουλής, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Βουλής. 

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα εφαρµόζουν τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους ως εξής:
α) στους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου

τοµέα που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σε-
πτεµβρίου 2018 από τις 23 Σεπτεµβρίου 2019, 
β) στους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου

τοµέα που δεν υπάγονται στην περίπτωση α΄ από τις 23
Σεπτεµβρίου 2020, 
γ) στις εφαρµογές για φορητές συσκευές των οργανι-

σµών του δηµόσιου τοµέα από τις 23 Ιουνίου 2021. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2017/2455 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Άρθρο 14
Αντικείµενο

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ενσωµατώνε-
ται στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455 του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου
2017 (EE L 348 της 29.12.2017), σχετικά µε τροποποιή-
σεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (EEL 347 της
11.12.2006).

Άρθρο 15
(άρθρο 1 παρ. 1, 3 και 4 της οδηγίας)

Τροποποίηση των άρθρων 14 και 47β του Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέµενης Αξίας στον Κώδικα Φόρου Προστιθέ-
µενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248 ), επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270), αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών
προς µη υποκείµενους στο φόρο.
α) Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνι-

κών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπη-
ρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτηµα
VII, προς µη υποκείµενο στο φόρο:
αα) είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υπο-

κείµενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή έχει
τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτε-
ρικό της χώρας,
ββ) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υ-

ποκείµενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή
έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός
του εσωτερικού της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης

επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν
σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρε-
χόµενη ηλεκτρονικά.
β) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-

πτωσης α΄, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι
το εσωτερικό της χώρας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την εγκατάστασή

του ή, ελλείψει εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη συ-
νήθη διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας και όχι και ε-
ντός άλλου κράτους-µέλους,
ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε µη υποκείµενους στον

φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τη µόνιµη κατοι-
κία ή τη συνήθη διαµονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κρά-
τος-µέλος, 
γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των παροχών που

αναφέρονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας πε-
ρίπτωσης δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του εκάστοτε
τρέχοντος ηµερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά

τη διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους.
Αν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε

άλλα νοµίσµατα, για τον υπολογισµό του ποσού σε ευρώ
λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που έχει
δηµοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις
5 Δεκεµβρίου 2017. 
Αν, κατά τη διάρκεια ενός (1) ηµερολογιακού έτους, το

συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των ανωτέρω παροχών υ-
περβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, από
το εν λόγω χρονικό σηµείο εφαρµόζεται η υποπερίπτω-
ση ββ΄ της περίπτωσης α΄. 
γ) Οι υποκείµενοι στο φόρο της υποπερίπτωσης αα΄

της περίπτωσης β΄ που παρέχουν υπηρεσίες µέχρι του
ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προς µη υποκει-
µένους στον φόρο, που είναι εγκατεστηµένοι, έχουν τη
µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε οποιοδή-
ποτε άλλο κράτος-µέλος, έχουν το δικαίωµα να επιλέ-
γουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους σύµφωνα
µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄. Η επιλογή
αυτή γίνεται µε υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλά-
χιστον για δύο (2) ηµερολογιακά έτη, µετά την πάροδο
των οποίων µπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει α-
πό το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
δ) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης αα΄ της περί-

πτωσης α΄, ο τόπος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών
προς µη υποκείµενο στον φόρο λήπτη που είναι εγκατε-
στηµένος ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή
του στο εσωτερικό της χώρας, δεν είναι το εσωτερικό
της χώρας, εφόσον ο υποκείµενος στον φόρο παρέχων
που είναι εγκατεστηµένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έ-
χει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του σε άλλο
κράτος – µέλος πληροί στο κράτος-µέλος αυτό προϋπο-
θέσεις ανάλογες αυτών που ορίζονται στην περίπτωση
β΄, εκτός αν ο εν λόγω παρέχων επιλέξει τον τόπο πα-
ροχής των υπηρεσιών του σύµφωνα µε την υποπερίπτω-
ση αα΄ της περίπτωσης α΄.» 

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
47β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 104 του ν. 4316/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) «µη εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπο-
κείµενος στον φόρο», ο υποκείµενος στον φόρο που δεν
έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ούτε
διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης,».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 47β
αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονοµικής
δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Άρθρο 16
(άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας)

Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4308/2014

Στο άρθρο 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) µετά την παρά-
γραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:

«1α) Τιµολόγιο εκδίδουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, και οι οντότητες που είναι εγγε-
γραµµένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων
47β και 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
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Άρθρο 17
Έναρξη Ισχύος

1. Οι διατάξεις του Πρώτου Μέρους ισχύουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέ-
ρους διατάξεις του. 

2. Οι διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος
νόµου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ν. Παππάς Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης Αικ. Παπανάτσιου

Αριθµ. 28/7/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία:
α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016,
για την προσβασιµότητα των ιστότοπων και των εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δη-
µόσιου τοµέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2017»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται τα ακό-
λουθα: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
(ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβα-
σιµότητα των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορη-
τές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα. Ει-
δικότερα, µεταξύ άλλων:

1.α. Προσδιορίζεται το αντικείµενο των προτεινοµέ-
νων διατάξεων, ορίζεται το πεδίο εφαρµογής αυτών και
δίδεται η έννοια των µνηµονευόµενων όρων.
β. Καθορίζονται οι απαιτήσεις για την προσβασιµότητα

των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευ-
ές (τήρηση των ειδικότερα αναφερόµενων αρχών αντι-
ληπτικότητας, χρηστικότητας κ.λπ.) και παρέχεται η δυ-
νατότητα στους εµπλεκόµενους οργανισµούς του δηµό-
σιου τοµέα, να απέχουν από αυτές, σε περίπτωση που η
εφαρµογή τους συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση
για τους εν λόγω οργανισµούς, κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόµενα.
γ. Εισάγεται το τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις ανωτέ-

ρω απαιτήσεις προσβασιµότητας, υπό τους ειδικότερα
µνηµονευόµενους όρους και προϋποθέσεις.(άρθρα 1-6)

2.α. Καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της δή-
λωσης προσβασιµότητας, την οποία παρέχουν και επι-
καιροποιούν οι υπόχρεοι οργανισµοί του δηµόσιου το-
µέα για τη συµµόρφωση των ιστότοπων και των εφαρµο-
γών τους για φορητές συσκευές.

Η εν λόγω δήλωση διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα υ-
ποδείγµατα που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πρά-
ξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.
β. Τηρείται, στη Εενική Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώ-

σεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Μητρώο Δηµόσιων Ιστοτόπων και Εφαρµογών
(ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.), στο οποίο εντάσσονται, µε υπουργική α-
πόφαση, οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συ-
σκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που συµµορ-
φώνονται µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας. Με όµοια
απόφαση, διαγράφονται από το εν λόγω Μητρώο οι ι-
στότοποι και οι εφαρµογές που δεν πληρούν τις ανωτέ-
ρω απαιτήσεις.
Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και

οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., τα όργανα
διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης και κάθε άλλο σχε-
τικό τεχνικό θέµα.
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Ορίζεται, µε απόφαση του οργάνου διοίκησης του αρ-
µόδιου οργανισµού, ένας υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφο-
ρικής, για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υπο-
στήριξη του οργανισµού και για τη συνεργασία µε τις αρ-
µόδιες οργανικές µονάδες των εµπλεκόµενων Υπουρ-
γείων (Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης).
γ. Εισάγεται η υποχρέωση των οργανισµών του δηµό-

σιου τοµέα να αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοι-
χεία, για την κατάσταση συµµόρφωσης µε τις προτεινό-
µενες διατάξεις.                                      (άρθρα 7-9)

2.α. Προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής, από κάθε
ενδιαφερόµενο, παρατηρήσεων ή αίτησης για ενηµέρω-
ση ως προς την κατάσταση συµµόρφωσης ή για πληρο-
φορίες που ελλείπουν, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Δι-

οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία
µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.µεΑ), προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης
του προσωπικού των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα
σε θέµατα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και
των εφαρµογών για φορητές συσκευές.
Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται το περιε-

χόµενο των εν λόγω προγραµµάτων, οι προϋποθέσεις
κατάρτισης και επιµόρφωσης καθώς και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα.(άρθρα 10,11)

3. α. Ορίζεται η Εθνική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης ως αρµόδια για την παρακολούθη-
ση της συµµόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρµο-
γών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσι-
ου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας και λαµβάνει
τα κατάλληλα µέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρµογής
αυτών.
β. Καθορίζεται το περιεχόµενο της µεθοδολογίας πα-

ρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το αρµόδιο Υπουργείο υποβάλλει, ανά τριετία, έκθεση

µε το οριζόµενο περιεχόµενο, προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, το ο-
ποίο δηµοσιοποιείται σε προσβάσιµη µορφή στους ιστο-
τόπους των συναρµόδιων Υπουργείων (Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και καθορίζεται η διαδικασία υποβο-
λής της εν λόγω έκθεσης.
γ. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την έ-

ναρξη εφαρµογής των προτεινοµένων ρυθµίσεων.
(άρθρα 12,13)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ενσωµατώνονται στο εσωτερικό δίκαιο ρυθµίσεις του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συµβουλίου
της 5ης Δεκεµβρίου 2017, οι οποίες τροποποιούν την Ο-
δηγία 2006/112/ΕΚ, σχετικά µε τον Φ.Π.Α., ως προς τα
κάτωθι:
α. Τίθενται οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να θεωρηθεί,

κατά παρέκκλιση των ισχυόντων, το εσωτερικό της χώ-
ρας ως ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνι-
κών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπη-
ρεσιών προς µη υποκείµενους σε Φ.Π.Α..
β. Αίρεται ο περιορισµός ως προς τη δυνατότητα των

υποκείµενων στο φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένοι ε-
ντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν λάβει
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε κράτος-µέλος, να ενταχθούν στο ειδι-

κό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες του άρθρου 47β
του Κώδικα Φ.Π.Α..
γ. Προβλέπεται η υπαγωγή των οντοτήτων που είναι

εγγεγραµµένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα (για τη-
λεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους
σε Φ.Π.Α. µη εγκατεστηµένους εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εγκατεστηµένους εντός της Ε.Ε. αλλά µη ε-
γκατεστηµένους στο κράτος - µέλος κατανάλωσης) των
άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. στους κανόνες
τιµολόγησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

(άρθρα 14 -16)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα (φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση

Δαπάνη, από την εν γένει υλοποίηση των απαιτήσεων
προσβασιµότητας των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές και συγκεκριµένα, την ανάπτυξη,
λειτουργία και συντήρηση ιστοτόπων και εφαρµογών,
την τήρηση του Μητρώου Δηµόσιων Ιστοτόπων και Ε-
φαρµογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) καθώς και τη λήψη κάθε κατάλ-
ληλου µέτρου για τη διευκόλυνση της εφαρµογής των α-
παιτήσεων προσβασιµότητας. 

(άρθρα 4 παρ. 1, 8 και 12 παρ. 4)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµα-

τικά γεγονότα (αριθµός ιστοτόπων και εφαρµογών, ερ-
γαλεία ανάπτυξης και κόστος αυτών κ.λπ.).

II. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Α.Α.Α. /
Ν.Π.Δ.Δ., φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους διενέργειας
προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης του προ-
σωπικού των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα σε θέµα-
τα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και των ε-
φαρµογών για φορητές συσκευές.   (άρθρο 11 παρ. 1)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµα-

τικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια προγραµµάτων, α-
ριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.).

III. Η εκτίµηση των επιπτώσεων από τις τροποποιήσεις
του Κώδικα Φ.Π.Α. στα δηµόσια έσοδα, δεν είναι δυνατή
δεδοµένου ότι και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη θα εφαρµο-
στούν οι ίδιες διατάξεις, ενώ παράλληλα δεν είναι γνω-
στός ο όγκος συναλλαγών των εν λόγω υπηρεσιών που
παρέχονται σε µη υποκείµενους στο φόρο.

(άρθρα 14 - 16)

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 2019

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία:
α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016,
για την προσβασιµότητα των ιστότοπων και των εφαρ-
µογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δη-
µόσιου τοµέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2017»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενού σχεδίου νόµου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα (φορείς
τικ Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση.

Δαπάνη, από την εν γένει υλοποίηση των απαιτήσεων
προσβασιµότητας των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές και συγκεκριµένα, την ανάπτυξη,
λειτουργία και συντήρηση ιστοτόπων και εφαρµογών,
την τήρηση του Μητρώου Δηµόσιων Ιστοτόπων και Ε-
φαρµογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.), καθώς και τη λήψη κάθε κα-
τάλληλου µέτρου για τη διευκόλυνση της εφαρµογής
των απαιτήσεων προσβασιµότητας.

(άρθρα 4 παρ. 1, 8 και 12 παρ. 4)
Η εν λόγω δαπάνη το ύψος της οποίας εξαρτάται από

πραγµατικά γεγονότα (αριθµός ιστοτόπων και εφαρµο-
γών, εργαλεία ανάπτυξης και κόστος αυτών κ.λπ.), θα α-
ντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού και των προϋπολογισµών των οργανισµών του
δηµόσιου τοµέα, κατά περίπτωση.

II.Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηστκ (Ε.Κ.Α.Α.Α. /
Ν.Π.Δ.Δ.. Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους διενέργειας
προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης του προ-
σωπικού των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα σε θέµα-
τα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και των ε-
φαρµογών για φορητές συσκευές.    (άρθρο 11 παρ. 1)
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από

πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια προγραµµά-
των, αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέ-
ντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 13 13 455 

E-MAIL: a.theodorou@ydmed.gov.gr 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για 

την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές 

των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για 

την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές 

των οργανισμών του δημόσιου τομέα 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η 

Οδηγία 2016/2102 σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ιδίως ως 

προς τα Άτομα με Αναπηρίες. Η δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να χορηγείται 

ετησίως από τους οργανισμούς του δημοσίου για την συμβατότητα του σχεδιασμού 

και της λειτουργίας των ιστότοπων ή των ως άνω εφαρμογών τους για φορητές 

συσκευές με βάση τις τέσσερις βασικές αρχές προσβασιμότητας, δηλ. την 
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αντιληπτικότητα, την χρηστικότητα, την κατανοησιμότητα και την στιβαρότητα. Στη 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του ΥΠ.Δ.Α. τηρείται «Μητρώο Δημόσιων 

Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) στο οποίο εντάσσονται υποχρεωτικά με 

Απόφαση του Υπουργού Δ.Α. κατόπιν χορήγησης γνώμης από την Ε.Σ.Α.με.Α. όλοι οι 

ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημοσίων οργανισμών που 

συμμορφώνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος. Κατοχυρώνεται, 

επίσης, για κάθε ενδιαφερόμενο δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή αίτησης για 

ενημέρωση ως προς την συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών και 

προβλέπεται, τέλος, η υποχρέωση επιμόρφωσης του προσωπικού των δημοσίων 

οργανισμών ως προς τα θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τους τόπων και 

των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την 

Ε.Σ.Α.με.Α..  

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Το πρόβλημα της προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων των δημοσίων 

οργανισμών και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές όπως κινητά 

τηλέφωνα, ταμπλέτες κ.α. οφείλεται τόσο στην ποικιλομορφία των εθνικών 

κανονισμών ως προς τις τεχνικές τους προδιαγραφές, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης 

και τυποποίησης όσο και στην έλλειψη ενός συνεκτικού πλαισίου ποιοτικών 

κριτηρίων σχεδιασμού και λειτουργίας των ως άνω εφαρμογών που οδηγεί σε 

χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. Ωστόσο, η πορεία των εσωτερικών 

αγορών των κρατών – μελών της ΕΕ προς μία ψηφιακή κοινωνία προϋποθέτει 

συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και υπηρεσιών ευρέως φάσματος εκ 

μέρους των παρόχων, δηλαδή εκ μέρους των οι οργανισμών του δημοσίου τομέα. 

Σε αυτό το επίπεδο, ο ρόλος των δημοσίων οργανισμών αφορά στην προώθηση της 

καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης επιγραμμικών υπηρεσιών και, επομένως, στην 

διασφάλιση της αξιοπιστίας τους μέσα από διαφανείς και αποτελεσματικές 

υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως και, ιδίως, στα άτομα με αναπηρίες.  
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Οι πολίτες της ΕΕ διευκολύνονται με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους 

επίσημους δικτυακούς τόπους του δημοσίου μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών που 

διασυνδέονται με το δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας, διαμονής, 

εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για την ευάλωτη 

πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρίες που βάσει της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών και του Πρωτοκόλλου της (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄88) σε αυτά 

περιλαμβάνονται κι «…εκείνα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, ψυχικά, 

διανοητικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, 

μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 

κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους…». Πιο συγκεκριμένα, για τα δικαιώματα των 

ΑμεΑ η προσβασιμότητα προϋποθέτει τον «….καθολικό σχεδιασμό προϊόντων, 

περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην μεγαλύτερη δυνατή έκταση …». Όπως προκύπτει από το 

προοίμιο της Οδηγίας υπό ενσωμάτωση «..η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων θα 

επιτρέψει στους οργανισμούς του δημοσίου να αποκτήσουν οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη από την επέκταση παροχής επιγραμμικών ή κινητών υπηρεσιών 

ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες και πελάτες….». Ειδικότερα: 

α) Θα αυξηθεί το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για σχετικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, 

β) Η μεγέθυνση της αγοράς θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας, 

γ) Θα καταστούν οι πιο ελκυστικές οι προϋποθέσεις για επενδύσεις εντός ΕΕ,  

δ) Θα μειωθεί το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών για τους 

οργανισμούς του δημοσίου,  

ε) Θα ενισχυθεί το δικαίωμα κάθε πολίτη στην ακώλυτη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

του δημόσιου τομέα, μέσω ιστοσελίδων και εφαρμογών για φορητές συσκευές,  

καθώς και  το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ε.Ε. να εντάσσεται στο νέο κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής και διευρύνει τη 

δυνατότητα του υποκειμένου της ελευθερίας εγκατάστασης να συμμετέχει, με 

σταθερό και συνεχή τρόπο, στην οικονομική ζωή άλλου κράτους μέλους.     
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στ) Θα ενισχυθεί η προστασία στο δικαίωμα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία. Ένα δικαίωμα που συνδέεται άρρηκτα με την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης ( Άρθρο 19 παρ. 1 της Σ.Λ.Ε.Ε..,  Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρα 9 και 21 της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες). 

Γενικότερα με το παρόν σχέδιο νόμου ενισχύεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο 

πεδίο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και 

διαμονής στην επικράτεια της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 περίπτ. α’ και 

άρθρο 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), η 

ελευθερία της εγκατάστασης του άρθρου 49 της Σ.Λ.Ε.Ε. και η ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών του άρθρου 56 της Σ.Λ.Ε.Ε.. 

 

Την αναγκαιότητα να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα κατά την παροχή των 

αγαθών και των υπηρεσιών του δημοσίου έχει επισημάνει η ΕΕ σε διάφορα θεσμικά 

της κείμενα όπως σε ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (πχ ΕΕ 1303/2013, ΕΕ L 347, 

20.12.2013), σε ανακοινώσεις της Επιτροπής (πχ «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

αναπηρία 2010-2020: Μία ανανεωμένη δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα»), 

στο Πρόγραμμα-Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ή στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την 

Ευρώπη». Ωστόσο, με την συγκεκριμένη Οδηγία επιχειρείται η συμβατότητα των 

ιστότοπων και των εφαρμογών του δημοσίου για φορητές συσκευές ως 

εξειδικευμένο πλαίσιο παροχής ψηφιοποιημένων υπηρεσιών. Επιπλέον, εφόσον οι 

απαραίτητες μετατροπές για την προσβασιμότητα των εφαρμογών των δημοσίων 

υπηρεσιών δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον φορέα που τις διενεργεί 

ενεργοποιείται σύμφωνα προς τις διατάξεις της Σύμβασης των Η.Ε. η ρήτρα της 

«εύλογης προσαρμογής» που επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου να 

αντιμετωπίζουν τα αδικαιολόγητα βάρη με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και 

ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζονται τα άτομα αυτά σε ίση βάση με τους άλλους, 

εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους ή χρήστες γενικά δημοσίων παροχών. Είναι δε 

ευνόητο ότι προσωρινοί ή μόνιμοι αποκλεισμοί από το πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας αφορούν σε ειδική τομεακή νομοθεσία που υπερισχύει όπως για τους 

ραδιοτηλεοπτικούς φορείς αλλά, σε κάθε περίπτωση, επανεξετάζονται με την 

εξέλιξη των ΤΠΕ.  

22



 

 

 

 

 

Τέλος, η συμμόρφωση προς την παρούσα Οδηγία ελέγχεται μέσω του Μητρώου 

Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) στο οποίο εντάσσονται όλοι οι 

ιστότοποι των δημοσίων οργανισμών συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μία 

μεθοδολογία ενός μηχανισμού παρακολούθησης για την διευκόλυνση υποβολής 

παρατηρήσεων ή αιτήσεων για ενημέρωση ως προς το επίπεδο συμμόρφωσης  από 

κάθε ενδιαφερόμενο. Δημιουργείται έτσι υποχρέωση των οργανισμών του 

δημοσίου για ανταπόκριση στα αιτήματα των ενδιαφερομένων εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Υποχρέωση άλλωστε προκύπτει για τους δημόσιους 

οργανισμούς ως προς την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού τους σε 

θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

τους τόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές ενώ οι σχετικοί 

θεματικοί κύκλοι επιμόρφωσης διενεργούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του δημοσίου οργανισμού και σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.με.Α.. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Οι διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου αποβλέπουν στην κατοχύρωση της 

προσβασιμότητας των επίσημων διαδικτυακών τόπων των δημοσίων οργανισμών 

της χώρας καθώς και των εφαρμογών για φορητές συσκευές με την εξασφάλιση 

κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των απαιτήσεων για μεγαλύτερη 

αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα. Επιπλέον, 

στοχεύουν: 

 

1. Να καταστούν τα οφέλη από τις ΤΠΕ διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 

ατόμων που αποτελεί κοινωνική, ηθική και πολιτική επιταγή (ηλεκτρονική 

κοινωνική ένταξη)1, 

                                                        
1 Βλ. COM (2005) 425 final, Βρυξέλλες, 13.9.2005. 
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2. Στην υπερπήδηση των φραγμών και των τεχνικών δυσκολιών που συναντούν, 

μεταξύ άλλων, τα άτομα με αναπηρίες που προσπαθούν να συμμετέχουν ισότιμα 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

3. Να προωθηθούν συνεκτικές πολιτικές εκ μέρους των κρατών – μελών στον τομέα 

της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, 

4. Να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια σε εφαρμόσιμα τεχνικά πρότυπα και τεχνικές 

προδιαγραφές. 

5. Στην ρύθμιση ομοιογενούς πλαισίου για τον κλάδο του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές,  

6. Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα της 

ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες, Συνεπώς η κατασκευή, η λειτουργία 

και η συντήρηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που δεν είναι 

προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρίες ή η δομή και το περιεχόμενό τους δεν είναι 

συμβατό με υποστηρικτικές τεχνολογίες προσβάλλουν το δικαίωμα συμμετοχής 

τους στην ψηφιακή κοινωνία, και  

7. Στην διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσω 

της διασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και νομικών όρων που 

καθιστούν δυνατή, μέσω των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, 

την εύρεση και την απόληψη της επιθυμητής πληροφορίας. 

 

Η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά 

κατακερματισμένη λόγω των διαφορών από κράτος σε κράτος και με προφανή την 

αναγκαιότητα για εναρμονισμένη νομοθεσία και ισχύοντα τεχνικά πρότυπα. Οι 

παράγοντες αυτοί δεν διευκολύνουν τη λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς και 

δημιουργούν συμπληρωματικό φόρτο εργασίας για τη βιομηχανία η οποία οφείλει 

να συμμορφώνεται με απαιτήσεις που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο 

άλλο. Άλλωστε, οι υποψήφιοι καταναλωτές των προϊόντων αυτών είναι το σύνολο 

του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων των ΑμεΑ ή σε, 

ορισμένες περιπτώσεις, των ηλικιωμένων2. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών ως γενεσιουργός ανάπτυξης. 

 
                                                        
2 Ibid. 
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Επιπλέον, σε συνθήκες επιδείνωσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ, 

οι ΤΠΕ αποτελούν πηγή ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Αποτελούν τον πιο 

σημαντικό τομέα καινοτομίας και έντασης έρευνας στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας 

ποσοστό 25% της συνολικής ερευνητικής προσπάθειας και 5,6% του ΑΕΠ, στο 

διάστημα 2000 και 2003. Κατά την περίοδο 2000-2004 συνέβαλαν τουλάχιστον κατά 

ποσοστό 45% στην αύξηση παραγωγικότητας της ΕΕ3.  

 

Βασιζόμενοι σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον βαθμό  

χρήσης στην χώρα μας των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους 

(5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών) επισημαίνουμε ως προς την 

περίοδο αναφοράς 01/01/2018 έως 31/03/20184 αύξηση 4,9% στο ποσοστό του 

πληθυσμού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με 

το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν. Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες 

υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές 

αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα 

έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες 

εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή 

ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας 

(προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό 

νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.). 

 

Τέλος, σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Ηλ. Διακυβέρνησης του 

ΥΠ.Δ.Α., οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές που σχεδιάζονται, 

αναπτύσσονται, λειτουργούν και συντηρούνται από οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος 

σχεδίου νόμου. 

Ειδικότερα οι απαιτήσεις της «Δήλωσης Προσβασιμότητας», του άρθρου 7 του 

παρόντος σχεδίου, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τμήματα όπως:  

 Compliance status 

                                                        
3 Βλ. COM (2006) 215 final, Βρυξέλλες, 19.05.2006. 
4 Με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. 
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και προαιρετικά πρόσθετη πληροφόρηση η οποία σχετίζεται με ημερομηνίες 

έναρξης λειτουργίας του νέου ή ουσιαστικά επανασχεδιασμένου ιστότοπου, με 

υπερσύνδεσμο ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του ιστότοπου εφ’ όσον 

δηλώνεται ότι το σύνολο του ιστότοπου συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις, 

με τηλέφωνα επικοινωνίας κ.α. 

Το δείγμα ελέγχου για την Ελλάδα ανάγεται σε 275 ιστότοπους για την 1η και 2η 

περίοδο παρακολούθησης και σε 375 ιστότοπους για τις μετέπειτα περιόδους. Εκ 

των παραπάνω, από την μεθοδολογία που προβλέπεται από την Οδηγία, σε 24 

ιστότοπους θα γίνει εις βάθος ετήσια ανάλυση για τα 2 πρώτα έτη και σε 29 

ιστότοπους εν συνεχεία για τις μετέπειτα περιόδους. Επίσης θα πρέπει να 

αξιολογηθούν εις βάθος 16 εφαρμογές για κινητά. Η εν λόγω εκτίμηση και 

αξιολόγηση των Φορέων ως προς την συμμόρφωση τους με την Οδηγία με βάση την 

μεθοδολογία που προβλέπεται από αυτήν, θα μπορούσε να επιτελεστεί με ένα 

διαδικτυακό εργαλείο το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, συναφώς βλ.   

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/oaw/descargas?idioma=en#.W1qs_bh9

iUk 

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής 

 

Σε ότι αφορά στις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα ή 

έμμεσα από τις προωθούμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επισημαίνουμε τους 

χρήστες των υπηρεσιών του δημοσίου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην ημεδαπή ή 

στην αλλοδαπή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ιδιώτες (νοικοκυριά), επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός εθνικών συνόρων, απασχολούμενοι στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί, 
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μαθητές/σπουδαστές, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου 

δημοσίου τομέα κ.α.. Στις ομάδες αυτές προστίθενται οι ευάλωτες πληθυσμιακές 

ομάδες των Ατόμων με Αναπηρίες, των ηλικιωμένων, των κατοίκων 

απομακρυσμένων περιοχών κλπ οι οποίοι ακριβώς λόγω των «ιδιαιτεροτήτων» της 

συναλλαγής τους με την δημόσια διοίκηση χρήζουν  επαυξημένης μέριμνας ως προς 

την ηλεκτρονική προσβασιμότητα στις εφαρμογές και στους επίσημους δικτυακούς 

τόπους του δημοσίου τομέα. Στα πλαίσια αυτά η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών 

οδηγιών – κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο αποπειράται να συγκεράσει και να 

ομογενοποιήσει στη βάση της αρχής της ισότητας τους κανόνες πρόσβασης στην 

διοικητική πληροφορία ώστε να επιτευχθεί η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη με 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την μέγιστη 

δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.  

 

2. Καταλληλότητα 

 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα 

επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση είναι και 

αυτό της «καλής νομοθέτησης» σε ότι αφορά νομοθετικές διατάξεις / κανονισμούς 

με τεχνικό περιεχόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. έκθεση ΟΟΣΑ για Δομικά 

Υλικά) έχουν διαπιστωθεί ασυμβατότητες μεταξύ του ισχύοντος εθνικού νομικού 

και κανονιστικού πλαισίου και του ευρωπαϊκού πλαισίου, μέρος του οποίου σε ότι 

αφορά την τεχνική εναρμόνιση, αποτελούν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι 

ασυμβατότητες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και εμπόδια 

στην υγιή επιχειρηματικότητα και η χώρα μας καλείται σήμερα να τις θεραπεύσει 

και μελλοντικά, να διασφαλίσει την επανεμφάνισή τους. Παρακάτω παρουσιάζονται 

παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ), ο οποίος σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι ο οργανισμός σε εθνικό 

επίπεδο με αποκλειστικές αρμοδιότητες έγκρισης, έκδοσης και διάθεσης των 
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Ελληνικών Προτύπων, καθώς επίσης, μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών Τυποποίησης (ISO/IEC/CEN/CENELEC), και της Ε.Σ.Α.με.Α..  

Με τον Ν. 4109/2013, ο ΕΛΟΤ εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 

(ΕΣΥΠ). Τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ισχύουν στη χώρα μας, λόγω της 

υιοθέτησής τους από τον ΕΛΟΤ και τις Τεχνικές Επιτροπές του ανά τεχνικό 

αντικείμενο και τομέα. Κάθε χρόνο υιοθετούνται και ενσωματώνονται στο εθνικό 

σύστημα τυποποίησης πλέον των 1.800 ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών 

προδιαγραφών. Πολλά δε από αυτά αποτελούν πρότυπα που υποστηρίζουν την 

εναρμόνιση της τεχνικής νομοθεσίας για τα προϊόντα και υπηρεσίες και την 

βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε (οδηγίες νέας προσέγγισης για προϊόντα που φέρουν 

την σήμανση CE). 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχει αναγνωριστεί ότι τα πρότυπα, ως προϊόν 

συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών που θεσμικά συμμετέχουν στις 

διαδικασίες τυποποίησης, αποτελούν το βέλτιστο μέσο για την οικονομική και 

βιομηχανική ολοκλήρωση και χρησιμοποιούνται ως τεχνική βάση εξειδίκευσης της 

νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων.  

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιέχει τεχνικές απαιτήσεις υλοποιείται μέσω 

παραπομπών της στα ευρωπαϊκά πρότυπα που υιοθετούνται από τους εθνικούς 

οργανισμούς τυποποίησης των Κρατών Μελών. Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα αποτελεί, κατά τεκμήριο, προϋπόθεση για την σύννομη δράση της 

εναρμονισμένης με το ευρωπαϊκό δίκαιο ελληνικής νομοθεσίας καθώς και την 

διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

καθιέρωση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων που υιοθετεί ο 

ΕΛΟΤ και ορθών πρακτικών στη χρήση των Προτύπων και της τυποποίησης στην 

ελληνική νομοθεσία, στις δημόσιες συμβάσεις, το ελεγκτικό και εποπτικό έργο της 

Δημόσιας Διοίκησης και στις εθνικές πολιτικές διασφαλίζει τη συμβατότητα με το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  

 

Ήδη το 2012 τέθηκε σε δημόσια κρίση και το 2013 οριστικοποιήθηκε το σχέδιο του 

Προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις 

και συστάσεις», ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΛΟΤ με την ΕΣΑμεΑ σε όλα 
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τα στάδια σχεδιασμού του. Το πρότυπο υιοθετεί τις αρχές του Σχεδιασμού για 

Όλους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης πάσης φύσεως οργανισμών ως προς 

τις συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία με σεβασμό των 

δικαιωμάτων τους και ειδικότερα της ανεμπόδιστης και άρτιας εξυπηρέτησής τους 

ως συναλλασσόμενων καταναλωτών ή πελατών, επισκεπτών και αποδεκτών των 

αγαθών και  υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί ή ακόμη και ως 

εργαζομένων σε αυτούς. Το παραπάνω πρότυπο αποτελεί καινοτόμο δράση σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεν είναι τυχαίο δε το γεγονός ότι ο ISO έδειξε 

προς τον ΕΛΟΤ ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 εγκρίθηκε την 16η Οκτωβρίου 

2012 από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 100 «Απαιτήσεις απονομής σήματος 

συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)» στην 

οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους ακόλουθους φορείς: 

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

3. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), 

4. ΕΚΠΟΙΖΩ, 

5. Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 

6. Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

7. Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και 

8. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. 

Το ελληνικό αυτό πρότυπο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος «Απαιτήσεις απονομής Ελληνικού Σήματος συμμόρφωσης σε 

επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)». Η έκδοσή του 

ακολούθησε την Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. Αποσκοπεί 

δε στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των οργανισμών κάθε μορφής στα άτομα 

με αναπηρία και κατ’ επέκταση με μειωμένη κινητικότητα και στις ενέργειες 

βελτίωσης για την δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος 

εξυπηρέτησης για όλους ώστε να διασφαλιστεί στα άτομα αυτά ότι μπορούν να 
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απολαμβάνουν ή και να ασκούν σε ίση βάση με τους άλλους, όλα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα και με την συνταγματική 

επιταγή (Άρ. 21 παρ. 6 του ισχύοντος Συντάγματος).  

Το πρότυπο 1439 αφορά σε υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτική επιχείρηση, ίδρυμα ή 

άλλης μορφής κυβερνητικός ή μη οργανισμός ανεξάρτητα από την νομική του 

μορφή. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρότυπο επεκτείνονται στη λήψη 

κατάλληλων μέτρων προκειμένου: 

α) να αναπτυχθεί, διαδοθεί και παρακολουθηθεί η εφαρμογή των ελάχιστων 

πρότυπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την προσβασιμότητα των 

εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, 

β) να διασφαλισθεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις 

και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους 

όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, 

γ) να παρέχεται κατάρτιση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα 

ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, 

δ) να παρέχεται, στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο 

κοινό, σύστημα σήμανσης Μπράιγ και σε ευανάγνωστες και κατανοητές μορφές, 

ε) να παρέχονται μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των επαγγελματιών 

διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνουν την 

προσβασιμότητα στα κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο 

κοινό, 

στ) να προαχθούν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης προς τα 

άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην 

πληροφορία, 
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ζ) να προαχθεί η πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες και 

τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του 

Διαδικτύου και  

η) να προαχθεί από το αρχικό στάδιο ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η 

διανομή προσιτών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνιών, 

έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και συστήματα να καταστούν προσιτές στα άτομα με 

αναπηρία με ελάχιστο κόστος.  

Το 2015 οριστικοποιήθηκε και η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1449 «Οργανισμός 

φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

με ΕΛΟΤ 1439 και για καταχώρηση στο Μητρώο οργανισμών φιλικών σε ΑμεΑ», 

ολοκληρώνοντας έτσι το προαπαιτούμενο πλαίσιο για την χορήγηση ελληνικού 

σήματος προσβασιμότητας. 

Σήμερα οι ΕΛΟΤ και ΕΣΑμεΑ βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές 

εταιρείες πιστοποίησης για να τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σήμα. 

Περαιτέρω, το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1449 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – 

Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την απονομή και τη χρήση του 

σήματος προσβασιμότητας σε οργανισμούς φιλικούς σε άτομα με αναπηρία 

(ΑμεΑ)» καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς 

την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, την απονομή και την χρήση του σήματος 

προσβασιμότητας από τους οργανισμούς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του ως άνω προτύπου ΕΛΟΤ 1439. Εκπονήθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Τυποποίησης του ΕΛΟΤ και εγκρίθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 από την Τεχνική 

Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 100 «Απαιτήσεις απονομής σήματος συμμόρφωσης σε 

επιχειρήσεις προσβάσιμες σε ΑμεΑ και εκπονήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 

σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών. Στην Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 9 

«Προσβασιμότητα») που υπογράφηκε και επικυρώθηκε τόσο από την ΕΕ όσο και 

από την Ελλάδα (βλ. Ν. 4074/2012, Α΄88) επιβάλλονται εξειδικευμένα μέτρα που 

καλύπτουν όλους τους τομείς (πχ φυσικό περιβάλλον, πληροφορία και 

επικοινωνίες, τεχνολογίες και συστήματα πληροφορικής) σε εσωτερικές και 
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υπαίθριες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που 

είναι ανοικτές  ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 

περιοχές.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως προς την 

προσβασιμότητα σε ΑμεΑ περιλαμβάνουν: 

α) τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ειδικότερα την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία που είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του 

αναπηρικού κινήματος της χώρας, 

β) τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που 

απευθύνονται  σε αυτή την κατηγορία πολιτών και αποδεκτών των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους (συμβατικών και ηλεκτρονικών), 

γ) τους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως φορείς πιστοποίησης και 

διαπίστευσης, 

δ) τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές Αρχές ως προς την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και  

ε) το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τις κοινωνικές και επαγγελματικές ενώσεις.  

Τέλος, ο φορέας πιστοποίησης ως φορέας απονομής του σήματος πρέπει: 

α) να απονέμει το σήμα κατόπιν της απόφασης πιστοποίησης που βασίζεται στην 

επιθεώρηση – εξέταση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων για το σύστημα 

κατά ΕΛΟΤ 1439, 

β) να διαθέτει κανόνες για να διασφαλίζεται, ότι το σήμα προσβασιμότητας και 

κάθε συνοδευτική πληροφόρηση δεν είναι παραπλανητική και ότι γίνεται ανάληψη 

διορθωτικών ενεργειών ενάντια σε παραπλανητική χρήση του, 

γ) να διαθέτει μέτρα για την προστασία και την επιτήρηση της χρήσης του σήματος, 

δ) να αναλαμβάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση της μη θεμιτής χρήσης του 

σήματος, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης του σήματος ή κατάλληλης 

νόμιμης ενέργειας, 
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ε) να αναλαμβάνει ενέργειες για όλα τα παράπονα που αφορούν τη χρήση του 

σήματος προσβασιμότητας και να τηρεί αρχείο τους, 

στ) να παρέχει στον φορέα τήρησης του μητρώου οργανισμών φιλικών σε ΑμεΑ 

πληροφορίες διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών και ενστάσεων και  

ζ) να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, διευκρινίσεις σε ερωτήματα ή ανησυχίες των 

ενδιαφερομένων μερών που αφορούν το σήμα προσβασιμότητας.                                                             

Δεδομένου ότι τα πρότυπα είναι έγγραφα που έχουν καθιερωθεί με συναίνεση και 

έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα (εν προκειμένω τον ΕΛΟΤ), 

παρέχοντας για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες 

οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και δεν 

τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής παρά μόνο αν επιβάλλεται η χρήση τους διά 

μέσω θεσμικού κειμένου (νόμος, υπ. απόφαση κ.λπ.), οι προσπάθειες πλέον τόσο 

της ΕΣΑμεΑ όσο και του ΕΛΟΤ επικεντρώνονται στην θεσμοθέτηση της 

υποχρεωτικής εφαρμογής του συγκεκριμένου Προτύπου καταρχήν από τον δημόσιο 

τομέα και τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε κοινό, που σύμφωνα με τον 

ν.4074/2012 (κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες), 

τον ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) και τον ν.4488/2017 (άρθρο 61) 

έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με 

αναπηρία. 

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Εν προκειμένω παρουσιάζεται το παράδειγμα της αναγκαιότητας διασφάλισης 

δυνατότητας προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο ευρωπαϊκό και 

διεθνές περιβάλλον συνεπεία συντονισμένων εθνικών δράσεων δεδομένου ότι τα 

ΑμεΑ αποτελούν ποσοστό 15% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης5.  

  

                                                        
5 Βλ. COM (2005) 425, final, Βρυξέλλες, 13.09.2005. 
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Ως προσβασιμότητα (“Accessibility”) ορίζεται εκείνο το χαρακτηριστικό του 

περιβάλλοντος (φυσικού, δομημένου ή ηλεκτρονικού), μιας υπηρεσίας ή ενός 

αγαθού που διασφαλίζει την αυτόνομη, ασφαλή και άνετη προσέγγιση και χρήση 

αυτών από όλους τους χρήστες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και 

λοιπών χαρακτηριστικών. Η προσβασιμότητα και όλες οι εκφάνσεις της – καθολικός 

σχεδιασμός, εύλογες προσαρμογές, υποστηρικτική τεχνολογία κ.α. – αποσκοπούν 

στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ δηλαδή στην πρόσβαση 

(“Access”) και υπ’ αυτή την έννοια αποτελούν εργαλεία για την επίτευξή της6. Η 

ηλεκτρονική προσβασιμότητα (“web accessibility”) αφορά στην δυνατότητα 

αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας σε 

οποιαδήποτε μορφή της από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και των 

ηλικιωμένων.  

 

Μέχρι το 1996 η προσέγγιση της ΕΕ για την αναπηρία βασίζονταν στο ιατρικό 

μοντέλο (Medical Model) όπου ορίζεται ως η σωματική, νοητική, αισθητηριακή ή 

ψυχολογική «απόκλιση» από αυτό που θεωρείται «φυσιολογικό»7. Δηλαδή, 

πρόκειται για «δυσλειτουργία» που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή άλλους 

ιατρικούς λόγους. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τα προβλήματα που συνοδεύουν 

την αναπηρία στο ίδιο το άτομο ενώ ως λύση προτείνεται κυρίως η φιλανθρωπία.  

 

Τον Δεκέμβριο του 1993, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. εγκρίνει τους «Πρότυπους 

Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών των Ατόμων με Αναπηρία (Απόφαση 

48/96). Για πρώτη φορά συστηματοποιούνται τα μέτρα στα οποία τα κράτη 

προτρέπονται και όχι υποχρεώνονται να εφαρμόσουν – εφόσον οι Κανόνες δεν 

είναι νομικά δεσμευτικοί- προκειμένου μέσω της άρσης συγκεκριμένων εμποδίων 

(κοινωνικό μοντέλο) να προωθήσουν την ένταξη των ΑμεΑ στην απασχόληση. 

 

Τον Ιούλιο του 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί μια «Ανακοίνωση για την 

Ισότητα των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία» εμπνευσμένη από τους ως άνω 

                                                        
6 Βλ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία, 
Ε.Σ.Α.με.Α. (2012), Δεκέμβριος, Αθήνα. 
7 Βλ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία, 
Ε.Σ.Α.με.Α. (2012), ό.π.. 
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«Πρότυπους Κανόνες» η οποία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της 

ΕΕ για την αναπηρία στη βάση του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας.  

 

Στο Κοινωνικό μοντέλο (Social Model) η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ως ένα 

ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως πρόβλημα που δημιουργεί η ίδια η κοινωνία. Η 

προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που συνοδεύουν την αναπηρία 

είναι συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρία και όχι των λειτουργικών περιορισμών που αυτή δημιουργεί, 

δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στη «διαφορά», στις «εύλογες προσαρμογές», στην 

«προσβασιμότητα», στον «καθολικό σχεδιασμό» («Design for All), «στα 

δικαιώματα». Οι λειτουργικοί περιορισμοί που συνοδεύουν τις διάφορες 

καταστάσεις αναπηρίας δεν αποτελούν τη βασική αιτία για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην καθημερινή τους ζωή. Αντιθέτως, τα βασικά αίτια 

πρέπει να αναζητηθούν στο θεσμικό επίπεδο (νομοθεσία), στο ιδεολογικό επίπεδο 

(νοοτροπίες) και στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής (πχ ο σχεδιασμός του 

περιβάλλοντος). Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η διαχείριση του προβλήματος 

απαιτεί κοινωνική δράση και είναι ευθύνη της κοινωνίας να πραγματοποιήσει όλες 

τις μετατροπές που απαιτούνται για την διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των 

ΑμεΑ σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του 

τομέα της απασχόλησης.  

 

Τον Δεκέμβριο του 1996, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε «Ψήφισμα για την Ισότητα 

των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία», επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή του 

στις βασικές αρχές και αξίες των Προτύπων Κανόνων του Ο.Η.Ε. και αναγνωρίζοντας 

ότι η προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ αποτελεί «κλειδί» για την κοινωνική 

τους ένταξη. Λίγο αργότερα, με την Συνθήκη  του Άμστερνταμ (1997) παροτρύνθηκε 

η ΕΕ να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ΑμεΑ. 

Ακολούθως, ψηφίστηκε η Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση 

γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία (Ν. 

3304/2005, Α΄16). 

Το δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας καθιερώθηκε με τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των ΑμεΑ του Ο.Η.Ε. που η ΕΕ επικύρωσε το 2009 και στην χώρα μας 
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τον Απρίλιο του 2012 (Ν. 4074/2012, Α΄88). Σύμφωνα με το μοντέλο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων – το οποίο συνιστά ουσιαστικά προέκταση του 

κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας – τα ΑμεΑ είναι άξια σεβασμού και ίσης 

μεταχείρισης όπως όλοι οι πολίτες. Η διαχείριση της αναπηρίας στα πλαίσια του 

μοντέλου αυτού απαιτεί θέσπιση νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και 

την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων (θεσμικών και άλλων) σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εργασίας και της 

απασχόλησης.  

 

Περαιτέρω, να σημειωθεί ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η Σουηδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία αποτελούν παραδείγματα ευρωπαϊκών κρατών 

που έχουν εισαγάγει κανονιστικές ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ΑμεΑ (anti-discrimination legislation). 

Μάλιστα στην Σουηδία και στην Αυστρία δημιουργήθηκε ο θεσμός του Συνηγόρου 

του Πολίτη με Αναπηρίες (Disability Ombudsman) που εποπτεύει την εφαρμογή των 

διατάξεων για την διευκόλυνση τους στους διάφορους τομείς και παρέχει νομικές 

συμβουλές. Στην Δανία, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την 

εκχώρηση συναφών αρμοδιοτήτων σε αποκεντρωμένες διοικήσεις και για την 

ένταξη των ΑμεΑ σε περιβάλλον εργασίας8.  

 

Το 2002 δημοσιεύτηκε το, εγκεκριμένο ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα 

(Ιούνιος 2000), σχέδιο δράσης “e Europe” ως μια πρωτοβουλία ευρείας κλίμακας 

για να επιταχύνει και να επεκτείνει τη χρήση του Διαδικτύου σε όλους τους τομείς 

της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Από τους ειδικούς στόχους του σχεδίου δράσης η 

βελτίωση της πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό για τα ΑμεΑ. Η προσβασιμότητα 

στον Παγκόσμιο Ιστό συμπεριελήφθη στον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης 

(egovernment) των κρατών μελών της ΕΕ. Για παράδειγμα, η Τελεδιοίκηση που 

χρηματοδότησε η φλαμανδική κυβέρνηση, οι ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν 

στην Ιταλία με σκοπό τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών για την προώθηση εφαρμογής 

κανόνων προσβασιμότητας τόσο στις δημόσιες ιστοθέσεις όσο και στο υλισμικό που 

                                                        
8 Βλ. Disability Policy in EU Member States and the Open Method of Co-ordination (2003), University 

of Twente, Faculty of Business, Public Administration and Technology, November.  
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χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες των Υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης, το 

Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Πορτογαλίας που είχε ήδη δημοσιευτεί 

το 1999 για την Προσβασιμότητα στις Ιστοθέσεις της Δημόσιας Διοίκησης9.  

Τέλος, η Ισπανία προσφέρει δωρεάν εργαλείο ανοικτού λογισμικού για την 

καλύτερη παρακολούθηση ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.,  

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/oaw/descargas?idioma=en#.W1qs_bh9

iUk 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει 

να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά 

την εφαρμογή της 

 

Άρθρο 2 παρ. 4  – Πεδίο Εφαρμογής 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης/Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

μπορούν να εξαιρούνται μετά από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.με.Α.) από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ιστότοποι και 

εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, 

πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (on line) 

διοικητικές λειτουργίες και με την επιφύλαξη της διασφάλισης των δικαιωμάτων 

των παιδιών με αναπηρίες. 

 

Άρθρο 8 παρ. 2,4,5 – Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών 

 

Η ένταξη των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 

οργανισμών του δημοσίου τομέα στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.με.Α.. Με όμοια 

απόφαση γίνεται η διαγραφή των οργανισμών του δημόσιου τομέα από το 

ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.. 
                                                        
9 Βλ. COM (2001) 529 final, Βρυξέλλες, 25.09.2001. 

37

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/oaw/descargas?idioma=en%23.W1qs_bh9iUk
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/oaw/descargas?idioma=en%23.W1qs_bh9iUk


 

 

 

 

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη 

της Ε.Σ.Α.με.Α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., 

η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την Ε.Σ.Α.με.Α., τα 

όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές 

απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτής, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό  θέμα συναφές 

με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.. 

 

Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οργανισμού του δημόσιου τομέα, η οποία 

κοινοποιείται στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του 

οργανισμού ως προς την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθώς και για την 

συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των οικείων Υπουργείων. 

 

Άρθρο 11 – Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.με.Α., καθορίζονται το περιεχόμενο, οι 

προϋποθέσεις και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα συναφές με τα προγράμματα της 

παρούσας παραγράφου. 

 

Άρθρο 12 – Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

 

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία σύστασης των μηχανισμών διαβούλευσης, 

το περιεχόμενό τους και κάθε θέμα σχετικό. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 
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3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως συνέπεια την ενίσχυση του κλάδου των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ. Οι επιχειρήσεις 

ανάπτυξης λογισμικού και σχεδιασμού ιστότοπων καθώς και εφαρμογών για 

φορητές συσκευές θα ωφεληθούν από τη θέσπιση των κοινών κανόνων και 

προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που προβλέπουν οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προκειμένου να: 

• τερματιστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, 

• περιοριστεί η αβεβαιότητα και 

• ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

 

Στο νέο, εναρμονισμένο πλαίσιο, ο κλάδος σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστότοπων 

και εφαρμογών για φορητές συσκευές καθώς και του ανάλογου λογισμικού θα 

αντιμετωπίζει λιγότερα εμπόδια λειτουργίας στην εσωτερική αγορά, ενώ θα 

μειωθεί και το κόστος για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που 

προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα 

ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν επιπτώσεις στην περίπτωση αυτή. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις 

λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. 
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους μέσω 

της ανάπτυξης μιας πρόσθετης ικανότητας παραγωγής και διάθεσης νέων 

υπηρεσιών στην αγορά. 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου «Προσβασιμότητα σε ιστότοπους και 

εφαρμογές φορητών συσκευών των οργανισμών του δημόσιου τομέα — 

προσαρμογή προς την Οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου», προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των ΟΤΑ α 'και β' βαθμού 

καθώς και των οργανισμών δημοσίου δικαίου της περ.4 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του ν.4412/2016: 

Από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στην 

περίπτωση που οι υφιστάμενοι ιστότοποι των ανωτέρω φορέων δεν είναι συμβατοί 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 (Ε.Ε. L 327), προκαλείται δαπάνη το ύψος της 
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οποίας εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα όπως αριθμός υφιστάμενων 

ιστοτόπων που δεν είναι συμβατοί, τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. εργαλεία 

ανάπτυξης). Η ανωτέρω δαπάνη αφορά στα οικονομικά έτη 2019 έως 2021, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του 

σχεδίου νόμου. 

Επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης» (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης): 

Από τις διατάξεις του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου προκαλείται δαπάνη το ύψος 

της οποίας θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά γεγονότα, όπως αριθμός 

συμμετεχόντων στην επιμόρφωση υπαλλήλων, αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης 

και επιμόρφωσης. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία  

Η εναρμόνιση των κανόνων και προδιαγραφών σε όλα τα κράτη-μέλη, θα επιτρέψει 

στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να αποκτήσουν οικονομικά και κοινωνικά 

οφέλη από την επέκταση της παροχής επιγραμμικών ή κινητών υπηρεσιών ώστε να 

συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις. Έτσι, αναμένεται να 

αυξηθεί το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές 

συσκευές. Η μεγέθυνση της αγοράς που θα προκύψει αναμένεται να επιτρέψει στις 

επιχειρήσεις να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας εντός της Ε.Ε. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αναμένεται να 

καταστήσει ελκυστικότερες τις επενδύσεις στην Ε.Ε.. Οι οργανισμοί του δημόσιου 

τομέα αναμένεται να επωφεληθούν από τη φθηνότερη παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά. 
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Δεδομένης της σημασίας των ΤΠΕ, η αδυναμία πρόσβασης σ΄ αυτές ή της χρήσης 

τους αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντική μορφή κοινωνικού και 

οικονομικού αποκλεισμού. Το εμμένον ψηφιακό χάσμα επηρεάζει την κοινωνική 

συνοχή και την οικονομική ευημερία. Προς την επίλυση του ζητήματος αυτού, οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα συνεκτικό και αποδοτικό μέτρο πολιτικής 

υπέρ της ηλεκτρονικής ένταξης.   

Μέσω της διασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και νομικών όρων 

που καθιστούν δυνατή, μέσω των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές, την εύρεση και την απόληψη της επιθυμητής πληροφορίας, 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου αποσκοπείται: 

1. H δημιουργία προϋποθέσεων ώστε όλοι να συμμετέχουν στην κοινωνία της 

πληροφορίας, γεφυρώνοντας το χάσμα ευρυζωνικότητας, το χάσμα 

προσβασιμότητας και επιλύοντας το χάσμα δεξιοτήτων. 

2. H επίσπευση της ουσιαστικής συμμετοχής των ομάδων που διατρέχουν 

κίνδυνο αποκλεισμού και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής· 

3. H ολοκλήρωση των δράσεων υπέρ της ηλεκτρονικής ένταξης με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση του μακροπρόθεσμου αντικτύπου τους. 

Απώτερος στόχος είναι η ηλεκτρονική ένταξη μέσω της γεφύρωσης των χασμάτων 

ψηφιακής διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας, οικονομικών δεδομένων και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν 

από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Η εξασφάλιση ευνοϊκών προϋποθέσεων είναι αναγκαία, όχι όμως επαρκής. Είναι 

επίσης αναγκαία η ενθάρρυνση της αποτελεσματικής χρήσης των υπηρεσιών που 

στηρίζονται στις ΤΠΕ και η παροχή ευκαιριών απόκτησης δεξιοτήτων μέσω 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Οι δράσεις ηλεκτρονικής ένταξης πρέπει 

να επικεντρώνονται σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και σε όσους 
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έχουν την τάση να μην χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ χάνοντας τα δυνητικά οφέλη για την 

ποιότητα ζωής τους.  

Έχουν προσδιοριστεί αρκετές ομάδες-στόχοι στις οποίες περιλαμβάνονται οι 

ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι πολιτισμικές μειονότητες. Η 

προσαρμογή στην Οδηγία θα διασφαλίσει την ισότητα δικαιωμάτων στην κοινωνία 

της πληροφορίας, την συνοχή της εσωτερικής αγοράς και τον συντονισμό της 

ηλεκτρονικής ένταξης. 

Στο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της 8ης Νοεμβρίου 2018 

ανακοινώθηκαν στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα 

νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική 

Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και 

Άτομα, έτους 2018 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ. Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνα 

προκύπτουν τα εξής: 

 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία 

τους (ποσοστό 76,5%). 

 Την τελευταία δεκαετία (2009 – 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8% 

στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. 

 Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία καταγράφεται, σε σχέση 

με το 2017, αύξηση 7,8%. 

 Περισσότεροι από 7 στους 10 (72,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν 

χρήση διαδικτύου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018. Καταγράφεται 

αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2017. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε 

τακτική βάση, δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, 

πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο 

το Α’ τρίμηνο του 2018. Περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια 

της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 90,5% των τακτικών 

χρηστών. 

 Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smartphone) 
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με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που είχαν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018 να τη 

χρησιμοποιούν. 

 Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, παρατηρείται ότι, 

κατά το 2018, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο 

πρώτος κατά σειρά λόγος χρήσης του διαδικτύου με ποσοστό 89,4%. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τα στοιχεία που 

αφορούν τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα: 

 1 στους 2 (49,7%), ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη χρονική 

περίοδο Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018, για προσωπική χρήση, τις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Αύξηση 4,9% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσμού που έκανε 

χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με το 

ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν. 

 Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε 

συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του 

διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές 

αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση 

κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό 

γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, 

πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας 

(προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, 

πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.). 

 Ειδικότερα, για όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. 

φορολογική δήλωση) μέσω διαδικτύου, ενώ είχαν να υποβάλουν, 

καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το 

98,0% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων 

έγινε, για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα, όπως φοροτεχνικό, 

μέλος της οικογένειας, φίλο κ.λπ. (ποσοστό αυξημένο κατά 4,8% σε 

σχέση με το 2017), το 8,1% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να 
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χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 0,3% ότι 

ανησυχούν για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών 

τους δεδομένων. 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν 

για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Οι πολίτες αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέσω ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές 

συσκευές και ότι θα γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφοριών που θα 

διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και την απόλαυση των δικαιωμάτων τους 

σε όλη την Ένωση, και συγκεκριμένα του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και 

διαμονής στην επικράτεια της Ένωσης, καθώς και της ελευθερίας εγκατάστασης και 

της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. 

Η εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών προδιαγραφών θα επιτρέψει στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα να αποκτήσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 

από την επέκταση της παροχής επιγραμμικών ή κινητών υπηρεσιών ώστε να 

συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες. Η μεγέθυνση της αγοράς που θα προκύψει 

αναμένεται να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη. 

 

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 7 «Μορφή και περιεχόμενο 

της δήλωσης προσβασιμότητας», η δήλωση παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή είτε 

αφορά ιστότοπους των φορέων του δημόσιου τομέα είτε αφορά τις εφαρμογές για 

φορητές συσκευές. Επιπλέον, παρέχεται υποχρεωτικά η ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων πολιτών και η ειδική αιτιολόγηση σε περίπτωση που υφίστανται 

λόγοι έλλειψης της προσβασιμότητας και γίνεται ρητή αναφορά για προσβάσιμες 

εναλλακτικές δυνατότητες που, ενδεχομένως, παρέχονται. Πέραν αυτών, στη 

45



 

 

 

 

δήλωση προσβασιμότητας προβλέπεται η υποχρέωση συμπερίληψης της 

περιγραφής και του συνδέσμου προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και 

υποβολής παρατηρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο, προς τον φορέα του δημόσιου 

τομέα για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης του ιστότοπου ή των εφαρμογών για 

φορητές συσκευές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Τέλος, περιλαμβάνεται και η 

ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με 

θεσμικούς φορείς, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη 

ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στο αίτημα.   

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 9 «Υποχρέωση 

δημοσιοποίησης στοιχείων», οι φορείς του δημόσιου τομέα  αναρτούν στον 

ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και 

των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 10 «Υποβολή παρατηρήσεων, 

αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών», κάθε ενδιαφερόμενος έχει 

δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή αίτησης για ενημέρωση ως προς την 

κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα, ή αίτησης για πληροφορίες που ελλείπουν. 

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα αποφαίνονται 

για τα αιτήματα αυτά μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η 

υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην 

περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που η αίτηση περιέρχεται στην 

αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην 

προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, 

η αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών γνωστοποιεί με κάθε 

πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε άλλη 

χρήσιμη πληροφορία. Περαιτέρω, ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 περί του 

Πλαισίου για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.    
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Τέλος, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 11 «Επιμόρφωση 

υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού», οι φορείς του δημόσιου τομέα 

ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους 

πολίτες σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 του παρόντος 

σχεδίου νόμου, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και 

εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αναφορών 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

 

Δεν έχουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνέπειες αναφορικά με το ζήτημα της 

απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

 

Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

Δεν υφίσταται για το παρόν σχέδιο νόμου σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 
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6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης 

  

Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου προστατεύεται καταρχήν η αρχή του 

δημοσίου συμφέροντος. Η διεύρυνση της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία 

στους ιστοτόπους και σε εφαρμογές μέσω φορητών συσκευών ωφελεί άμεσα τα 

άτομα αυτά. Επισημαίνεται συναφώς ότι το δημόσιο συμφέρον έχει κοινωνικό 

χαρακτήρα και συμπίπτει με το συμφέρον όλων των μελών μιας κοινωνίας 

οργανωμένης σε κράτος, συνεπώς η άρση του αποκλεισμού μιας ευαίσθητης 

κοινωνικής ομάδας όπως τα Άτομα με Αναπηρία στον τομέα της πληροφορίας 

προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις διευκολύνεται επίσης και η πρόσβαση των Ατόμων 

με Αναπηρία στα διοικητικά έγγραφα στο πνεύμα που ρυθμίζεται το δικαίωμα αυτό 

από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στο πλαίσιο μιας διαρκώς αυξανόμενης 

δράσης της διοίκησης είτε με ρυθμιστική, όπως και είτε με παροχική μορφή, 

καθίσταται επιτακτική καταρχήν η δυνατότητα προσβασιμότητας του διοικούμενου, 

και συνεπώς και των Ατόμων με Αναπηρία, στην διοικητική πληροφορία. Για τον 

λόγο αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις ενισχύουν την προστασία του διοικουμένου 

ατόμου με αναπηρία. 

Κυρίως με τις προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι διευρύνοντας την προσβασιμότητα 

Ατόμων με Αναπηρία σε ιστοτόπους του δημοσίου μέσω φορητών συσκευών, 

διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας, καθόσον και σε αυτό το πεδίο η διοίκηση 

αντιμετωπίζει τους διοικούμενους με τρόπο ισότιμο και αποφεύγει την 

αδικαιολόγητη διαφορετική και δη μειονεκτική μεταχείριση αυτής της ευαίσθητης 

κοινωνικής ομάδας. Στο πλαίσιο δε της παροχικής διοίκησης η ενίσχυση της αρχής 

της ισότητας ενισχύει και την αρχή της αμεροληψίας καθόσον αίρονται διακρίσεις 

ελλιπούς πρόσβασης στην πληροφορία. 

Επίσης, επειδή ακριβώς, αίρονται δυσκολίες στην προσβασιμότητα των Ατόμων με 

Αναπηρία στην πληροφορία ενισχύεται και η αρχή της εύρυθμης διοίκησης. Έτσι 

προστατεύονται τα Άτομα με Αναπηρία από περιττές καθυστερήσεις και 
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ταλαιπωρίες ενισχύοντας την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς το Κράτος και τις 

δημόσιες αρχές.  

Δέον να επισημανθεί συναφώς και μια πτυχή της αρχής της διαφάνειας της 

διοικητικής δράσης, ήτοι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες προς τους διοικούμενους. Η διευκόλυνση της προσβασιμότητας Ατόμων 

με Αναπηρία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί και για τα άτομα αυτά 

ευκαιρία καταρχήν να παρακολουθούν την διοικητική συμπεριφορά, αλλά και στην 

συνέχεια ευκαιρία να δύνανται να ασκούν έλεγχο στην απόδοση της δημόσιας 

διοίκησης συμβάλλοντας έτσι και στην δυνατότητα βελτίωσης της αποδοτικότητάς 

της.  

Βέβαια μέσα από το πρίσμα που θέτει το άρθρο 5 του προτεινομένου σχεδίου 

νόμου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. Τούτο σημαίνει ότι 

το κόστος (οργανωτικά και οικονομικά) εφαρμογής των διατάξεων δέον να μην 

υπερβαίνει το επιδιωκόμενο όφελος. Όμως και στην περίπτωση αυτή οφείλει ο 

οργανισμός του δημοσίου να εκτιμήσει εξαρχής το κόστος αυτό και να αιτιολογήσει 

συναφώς γιατί η παρέκκλιση αυτή είναι αναπόφευκτη και ότι δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές επιλογές. 

Η υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων επηρεάζει ιστότοπους του δημόσιου 

τομέα είτε αυτοί έχουν ήδη συμβόλαια συντήρησης, είτε λόγω του μικρού μεγέθους 

τους δεν έχουν και, επιπλέον, όσους έχουν αναπτυχθεί με ίδια μέσα. Τούτο 

σημαίνει για τους ιστότοπους που έχουν συμβόλαια συντήρησης ότι θα πρέπει να 

μεριμνήσει ο φορέας ώστε στο πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης ο ανάδοχος θα 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο 

φορέας να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση στον ιστότοπο της «Δήλωσης 

Προσβασιμότητας» που προβλέπεται στο άρθρο 7 των προτεινομένων διατάξεων 

και έχει καθορισθεί με την υπ΄ αριθμ. 2018/1523 Εκτελεστική Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11. Οκτωβρίου 2018. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Η δε 
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μεθοδολογία της παρακολούθησης αυτής καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 2018/1524 

Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11. Οκτωβρίου 2018.  

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 11 ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης η εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων. Στο 

πλαίσιο αυτό καλείται το Κέντρο να συνεργαστεί με την Εθνική Συνομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία καθόσον η τελευταία κατέχει και την εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον 

τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν συνέπειες στον τρόπο απονομής της 

Δικαιοσύνης. 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

 

ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

«1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο 

δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως 

αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του 

εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. 

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται Ηλεκτρονικά, 

καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους, τηρούμενων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.». 

Ο αναθεωρητικός νομοθέτης, στην προσπάθειά του να μη ξεπεραστεί από την 

τεχνολογική πρόοδο, αγκαλιάζει τη νέα ψηφιακή εποχή κατοχυρώνοντας το 

δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Η αρχή αυτή 

εισάγεται ως νεωτερική διάταξη στο Σύνταγμα του 2001, το οποίο επιχειρεί να 

«δικτυώσει» πανηγυρικά την ελληνική έννομη τάξη με την κοινωνία της 
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πληροφορίας, χωρίς να εθελοτυφλεί στη ραγδαία αλλαγή των κοινωνικο-

οικονομικών δεδομένων. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται η υποχρέωση του κράτους 

να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 

καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους, υπό την προϋπόθεση της 

προστασίας της ιδιωτικότητας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του 

απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και των ανταποκρίσεων. 

Σκοπός της διάταξης είναι να εξασφαλίσει ένα δικαίωμα συμμετοχής στις 

λειτουργίες του κυβερνοχώρου, το οποίο μεταφράζεται σε συμμετοχή στη γνώση, 

την πληροφορία, αλλά και γενικότερα στην κοινωνική, οικονομική και την πολιτική 

διαδικασία, συντρέχοντας με τον τρόπο αυτό στη διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση.  

Περαιτέρω, η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας συνιστά απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης και της συμμετοχής στις 

διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται σε ένα τεχνολογικό πεδίο που 

προκύπτει μέσα από το συνδυασμό του διαδικτύου, της ραδιοτηλεόρασης και των 

τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, 

στην οποία η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και 

διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση 

αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων, διαδραματίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην 

οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Μέσω αυτής εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, δωρεάν ή 

έστω ολιγοέξοδη και μαζική πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία, οδηγώντας μας 

έτσι σε νέες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές προκλήσεις λόγω της 

άμβλυνσης των πολιτισμικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων. 

Πρόκειται για ένα ατομικό συμμετοχικό δικαίωμα, το οποίο θεμελιώνει αγώγιμες 

αξιώσεις από τον φορέα του σε περίπτωση παράβασής του. Η συμμετοχική 

διάσταση του δικαιώματος εγγυάται τη συμμετοχή όλων στη νέα κοινωνική 

πραγματικότητα που υπόσχεται η τεχνολογική εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό 

εγκαθιδρύεται ένα status activus σχετικά με τη συμμετοχή ατόμων ή ομάδων ως 

επικοινωνιακών υποκειμένων στις διαδικασίες διαβούλευσης που διαμορφώνουν 

τη νέα δημόσια σφαίρα της ψηφιακής εποχής. Ο συμμετοχικός χαρακτήρας του 
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δικαιώματος θεμελιώνει την υποχρέωση του κράτους να δημιουργεί τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί η ενεργή και ισότιμη πρόσβαση του 

καθενός στη γνώση και την υποδομή που απαιτούν τα σύγχρονα μέσα διαχείρισης 

της πληροφορίας. Επίσης, το δικαίωμα αυτό έχει και μία πολιτική έκφανση που 

συνδέεται με τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον 

τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Απόρροια του δικαιώματος συμμετοχής 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η αρχή της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση 

και η συνακόλουθη εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια (ν. 3861/2010), στόχος 

του οποίου είναι η επίτευξη της μεγίστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής 

πολιτικής και της διοικητικής δράσης. 

Περαιτέρω, το δικαίωμα αυτό αποτελεί ένα κοινωνικό δικαίωμα που αποσκοπεί 

στην αποτροπή της κοινωνικής αδικίας μεταξύ εχόντων και μη, του κατάλληλου 

εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την πρόσβαση στην ηλεκτρονικά διακινούμενη 

πληροφορία. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό δεν συνεπάγεται αξίωση έναντι του 

κράτους για δωρεάν παροχή των μέσων και ευκαιριών πρόσβασης στην 

ηλεκτρονική πληροφόρηση, αλλά την υποχρέωση του κράτους να δημιουργεί ή να 

διατηρεί στοιχειωδώς ποιοτικούς όρους πραγματικής συμμετοχής, προσιτούς στον 

καθένα. Η πολιτική αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με μια σειρά μέτρων με στόχο την 

καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, όπως η εισαγωγή της 

πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα, η καθιέρωση ευμενών φορολογικών 

ρυθμίσεων για την ευρύτερη διάδοσή της, έτσι ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός 

αποκλεισμός όλων όσοι στερούνται της γνώσης, αλλά και των μέσων συμμετοχής 

τους στη νέα δικτυακή εποχή, η επιδότηση μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων για 

την προμήθεια των αναγκαίων τεχνικών μέσων και την πρόσβαση στον 

κυβερνοχώρο, η εν γένει επιχορήγηση της αγοράς εξοπλισμού πληροφορικής, η 

σύσταση δημοσίων κέντρων για την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση καθενός στο 

διαδίκτυο.  

Τέλος, το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί να 

συμπληρώνει άλλες διατάξεις συνταγματικής ή νομοθετικής ισχύος, όπως π.χ. το 

δικαίωμα προστασίας της υγείας και της αναπηρίας (άρθ. 21 § 3 Σ) και το δικαίωμα 

στην εργασία (άρθ. 22 § 1 Σ). Υπό αυτή την έννοια, από το συνδυασμό των ανωτέρω 
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διατάξεων μπορεί να θεσπισθεί η υποχρέωση του κράτους για εφαρμογή μεθόδων 

τηλε-ιατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές, ηλεκτρονικής υγείας φιλικές προς την 

ιδιωτικότητα, προώθησης της τηλε-εργασίας κ.ο.κ. Παράλληλα θεσπίζεται αγώγιμη 

αξίωση για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικά διακινούμενες πληροφορίες ατόμων με 

αναπηρίες, καθώς η κατασκευή και προβολή ιστοσελίδων, οι οποίες δεν είναι 

προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες ή η δομή και το περιεχόμενό τους δεν είναι 

συμβατό με υποστηρικτικές τεχνολογίες, προσβάλλει το δικαίωμα συμμετοχής τους 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Δεν υπάρχει νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, που αφορά θέματα συναφή με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

α.  Τα άρθρα 9 (Προσβασιμότητα) & 21 (Ελευθερία τής έκφρασης κα της γνώμης και 

πρόσβαση στην πληροφορία) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που έχει κυρώσει η Ελλάδα με το ν. 

4074/2012 (Α΄ 88). 

β.  Τα άρθρα 2 & 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα τού Παιδιού, που έχει 

κυρώσει η Ελλάδα με το ν. 2101/1992 (Α΄ 192).   

γ.  Με το ν. 4488/2017 (Α΄ 137), Μέρος Δ,  Άρθρα 59-72, ορίστηκαν οι 

κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης τής Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.  
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7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

α.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου  

 Τίτλος Ι, Δικαιώματα και Ελευθερίες, Άρθρο 14 (Απαγόρευση 

Διακρίσεων). 

 Δωδέκατο πρωτόκολλο (σημ.: μη δεσμευτικό για την Ελλάδα), Άρθρο 

1, Γενική Απαγόρευση των Διακρίσεων. 

 

β.   Συνθήκη για τη Λειτουργία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) 

 Άρθρο 19, παρ. 1: Ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων, και λόγω αναπηρίας.  

 Άρθρο 20, παρ. 2, περίπτ. α΄ ως και Άρθρο 21:  Δικαίωμα ελεύθερης 

κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών. 

 Άρθρο 49: Ελευθερία τής εγκατάστασης  

 Άρθρο 56: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

 

γ.  Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Άρθρο 21, παρ. 1 (Απαγόρευση Διακρίσεων, μεταξύ των οποίων, 

λόγω αναπηρίας) 

 Άρθρο 26 (Ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες) 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για την επίσπευση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/2102 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των 

ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
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δημόσιου τομέα. Συναρμόδια Υπουργεία για την προώθηση των ρυθμίσεων του 

νομοσχεδίου είναι, πέραν του επισπεύδοντος ΥΠ.Δ.Α., τα Υπουργεία Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης όπως, επίσης, το Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. Η συναρμοδιότητα έγκειται, αφενός, στην ψηφιακή διάσταση, 

σε ότι αφορά στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, της προσβασιμότητας κατά το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση και την επικαιροποίηση των ιστότοπων 

και εφαρμογών για φορητές συσκευές, αφετέρου, στους εμπλεκόμενους φορείς 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και  που σχετίζονται με τις 

επιγραμμικές (on line) διοικητικές λειτουργίες.  

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης 

 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως επισπεύδον Υπουργείο 

συνεργάστηκε τόσο με τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 

Οργανώσεων, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών όσο και με το εποπτευόμενο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την Ε.Σ.Α.με.Α.. Σκοπός της συνεργασίας υπήρξε η εποικοδομητική 

αξιοποίηση των σημείων εκείνων της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που βάσει της 

Οδηγίας 2016/2102 (ΕΕ L 327) θα πρέπει να αναπτυχθούν για τον σχεδιασμό, την 

λειτουργία και την συντήρηση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές τηρώντας τις αρχές της προσβασιμότητας, δηλαδή της αντιληπτικότητας, 

της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας. Επίσης,  

συνεργάστηκε με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των λοιπών εμπλεκόμενων 

Υπουργείων, όπως του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Η Γενική Δ/νση Δημόσιων Οργανώσεων του ΥΠ.Δ.Α. για την τήρηση του «Μητρώου 

Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). 
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Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τον συντονισμό, την διαχείριση και την εκπόνηση του 

προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης κατόπιν σχετικού αιτήματος 

οργανισμού του δημόσιου τομέα. 

Η Ε.Σ.Α.με.Α. για την παροχή γνώμης όπου της ζητείται και την συνδρομή της στη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. 

Τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη προώθηση προς υπογραφή των ΚΥΑ όπου 

συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για την λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για την διευκόλυνση εφαρμογής των απαιτήσεων 

προσβασιμότητας. Επιπλέον το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης για την υποβολή στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσιας έκθεσης 

αποτελεσμάτων επί συμμόρφωσης των φορέων του δημόσιου τομέα στις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο αίτημα 

του ενδιαφερομένου για ενημέρωση αναφορικά με την προσβασιμότητα εκ μέρους 

δημοσίου φορέα. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

 

Το σχέδιο νόμου ενσωμάτωσε τους νομοτεχνικούς κανόνες και τις υποδείξεις της 

ΚΕ.Ν.Ε. όπως, όπου υπάρχουν συντομογραφίες, αναγράφεται τουλάχιστον μία 

φορά στην αρχή, χωρίς σύντμηση η πλήρης ανάλυση της συντομογραφίας και μέσα 

σε παρένθεση η συντομογραφία που χρησιμοποιείται στη συνέχεια του κειμένου, 

γραμματική ορθότητα, και, επιπλέον, ακολούθησε τις αρχές της καλής 

νομοθέτησης, όπως απλότητα και σαφήνεια κειμένου, αναλογικότητα και 

αναγκαιότητα, αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων. 
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων 

συναφών με την προτεινόμενη 

 

Δεν υπάρχουν τροποποιούμενες/καταργούμενες διατάξεις. 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

 

Το προς ψήφιση νομοσχέδιο σκοπό έχει εναρμονίσει την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία με την Οδηγία 2016/2102/Ε.Ε. στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

προσβασιμότητας, δηλαδή, στη δυνατότητα  πρόσβασης που έχει κάθε πολίτης σε 

ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών τού δημόσιου 

τομέα ή από φορείς που τελούν κάτω από την εποπτεία τους. Ιδιαίτερη σημασία 

αποδίδεται στο να καταστούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές 

όσο το δυνατόν προσβάσιμοι γενικά στους χρήστες και ειδικότερα στα άτομα με 

αναπηρίες. Η Οδηγία 2016/2102 έλαβε υπόψη της την 2013 C 271 Γνωμοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 490ής συνόδου ολομέλειας 

της 22ας και 23ης Μαΐου 2013. Η ΕΟΚΕ στην ανωτέρω γνωμοδότηση αναφέρεται 

στην 2012/721 πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα. Σε αυτήν την 

γνωμοδότηση η ΕΟΚΕ επικροτεί την από το 2012 πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και στις γενικές παρατηρήσεις της γνωμοδότησης αναφέρει ότι: «Η 

ψηφιακή ένταξη πρέπει να αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από 

την κοινωνική τους θέση. Θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για την 

ένταξη των πολιτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω σωματικής 

αναπηρίας, οικονομικών πόρων, ηλικίας, προβλημάτων αλφαβητισμού ή φύλου.» 

Στην ίδια δε Γνωμοδότηση συστήνει στο σημείο 1.20: «Καθώς εξελίσσεται η 

ψηφιακή κοινωνία και παρέχονται διαδικτυακά όλο και περισσότερες σημαντικές 

δημόσιες υπηρεσίες, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να στηρίζει στρατηγικές που αποσκοπούν στην αυξημένη ψηφιακή ένταξη 
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των πολιτών ανά την ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στην ένταξη πολιτών 

που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω αναπηρίας, προβλημάτων 

αλφαβητισμού, ηλικίας, οικονομικών πόρων ή φύλου.»  

 

Δεν υπάρχουν διατάξεις οι οποίες κωδικοποιούν ή απλουστεύουν οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν 

εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε 

την επιλογή αυτή 

Δεν υφίστανται διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την 

προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των 

ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα στην ελληνική έννομη τάξη συναντήθηκε η Υπουργός Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. 

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

 

Η Υπουργός ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την 

προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 
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οργανισμών του δημόσιου τομέα στην ελληνική έννομη τάξη κάλεσε τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και 

παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου νόμου το οποίο αναρτήθηκε από 

06.11.2018 έως 15.11.2018 στην σχετική ιστοσελίδα για Δημόσια Διαβούλευση. 

Συναφώς έγιναν 11 σχόλια το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων προέρχεται από την 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. 

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

συναντήθηκε με την Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία, υπό τον πρόεδρο της Γιάννη Βαρδακαστάνη και ενημερώθηκε από την 

εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταξύ άλλων και για τα θέματα που έχουν 

προκύψει όσον αφορά την προσβασιμότητα αυτών σε ιστοσελίδες φορέων του 

δημοσίου τομέα. Η Υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ., ότι 

«είναι δεδομένη η διάθεση και η πολιτική βούληση προκειμένου το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».  

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της 

Βλ. Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Επιγραμματικά σημειώνεται ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

χαρακτήρισε καταρχήν το σχέδιο νόμου «χρυσή ευκαιρία» διαπιστώνοντας 

παράλληλα ότι «... το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και συνακόλουθα του σχεδίου 

νόμου είναι πολύ πιο περιορισμένο από όσα υπαγορεύει η εθνική μας νομοθεσία» 

και στο πνεύμα αυτό ζήτησε κυρίως να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου και πέρα από το πλαίσιο της Οδηγίας ώστε «να συμπεριληφθούν 

οι ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές του ευρύτερου δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως και  «να 

συμπεριληφθούν ... οι ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές που 

εξυπηρετούν την εσωτερική λειτουργία των φορέων ή τη συνεργασία/επικοινωνία 

με τρίτους φορείς, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καλύπτονται και οι ανάγκες 

των εργαζόμενων με αναπηρία.» 
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10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

Στο άρθρο 10 προβλέπεται η σύσταση μηχανισμού αναφορών, παρατηρήσεων και 

αιτημάτων, που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια οργανική μονάδα του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Κομβική συμβολή εδώ θα έχει η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που θα διερευνά αναφορές επί ζητημάτων 

παραβίασης δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία. 

Το δε Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και 

της ευαισθητοποίησης του κοινού όπως ορίζεται από το άρθρο 11 καλείται να 

συνεργαστεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για την 

υποστήριξη μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 

του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 

 

 

Έκθεση συνεπειών 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

1. Γενική Αξιολόγηση 

Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 1 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017»  

 

1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να 

αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο 

σχέδιο νόμου 

Το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου τροποποιεί την Οδηγία 

ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ ως προς τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από 

πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες που είναι 
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εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, τους κανόνες που διέπουν την τιμολόγηση των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ειδικό 

καθεστώς της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας κατά την παροχή των ανωτέρω 

υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των μη εγκατεστημένων εντός της 

Ένωσης επιχειρήσεων στο εν λόγω ειδικό καθεστώς. Με δεδομένο ότι οι διατάξεις 

της Οδηγίας ΦΠΑ  ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο κατά κύριο λόγο με 

τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και, σε ό,τι αφορά στα θέματα τιμολόγησης, με τις 

διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ),  η τροποποίηση της εν λόγω Οδηγίας συνεπάγεται 

υποχρέωση τροποποίησης και των οικείων διατάξεων του εθνικού μας δικαίου για 

λόγους εναρμόνισης της χώρας μας με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, οι 

οποίες εν προκειμένω είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

 

1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη 

διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο 

πρόβλημα 

Με τις διατάξεις του παρόντος ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι 

διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, των οποίων η 

εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1.1.2019. Η ενσωμάτωση των 

εν λόγω διατάξεων είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα μας να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό της 

δίκαιο.  

 

1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους 

οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό τη 

θέση τους σε ισχύ από 01.01.2019. 

 

1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας 

«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την 

κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
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Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην εναρμόνιση της εθνικής μας 

νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική και αποφεύγεται το ενδεχόμενο 

παράβασης σε βάρος της χώρας μας λόγω μη ορθής ενσωμάτωσης των οικείων 

κοινοτικών διατάξεων.  

 

1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».  

A.A.Δ.Ε. -Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης  

Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας- Τμήμα Α΄  ΦΠΑ 

Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας -  Τμήμα Δ΄ Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών  

 

2. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

2.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε 

μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της 

διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης 

που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

 

2.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ 

και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε 

στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε 

μία «άλλη διάταξη» χωριστά. 
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