ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ με τίτλο
«Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2016/2102
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 26ησ Οκτωβρίου 2016 για
την προςβαςιμότητα των ιςτότοπων και των εφαρμογών για φορητζσ ςυςκευζσ
των οργανιςμών του δημόςιου τομζα (ΕΕ L327 τησ 2.12.2016, ςελ. 1)».

Άρκρο 1
Σκοπόσ
(άρκρο 1 παρ. 1 και 2 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
1. Σκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ
Οδθγίασ 2016/2102 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2016 για τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα.
2. Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου κακιερϊνονται οι ελάχιςτοι όροι,
προχποκζςεισ και απαιτιςεισ για τθ λειτουργία των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν
για φορθτζσ ςυςκευζσ των φορζων του δθμόςιου τομζα, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ
τθσ προςβαςιμότθτασ αυτϊν από τουσ χριςτεσ, ιδίωσ τα άτομα με αναπθρίεσ, ςε
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2016/2102 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016 για τθν
«προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των
οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα» (ΕΕ L327 τθσ 2-12-2016 ςελ.1).

Άρκρο 2
Πεδίο εφαρμογήσ
(άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςτουσ ιςτότοπουσ και τισ
εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ των φορζων του δθμόςιου τομζα.
2. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα εξαςφαλίηουν ότι οι ιςτότοποι, ανεξάρτθτα από τθ
ςυςκευι που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ ςε αυτοφσ, κακϊσ και οι
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εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ των οποίων κάνουν χριςθ, πλθροφν τισ
απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.
3. Εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου :
(α) Οι ιςτότοποι και οι εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ των δθμόςιων
ραδιοτθλεοπτικϊν φορζων και των κυγατρικϊν τουσ, κακϊσ και άλλων φορζων ι
των κυγατρικϊν τουσ που εκπλθρϊνουν αποςτολι ραδιοτθλεοπτικισ εκπομπισ
δθμόςιασ υπθρεςίασ,
(β) Οι ιςτότοποι και εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ των Μθ Κυβερνθτικϊν
Οργανϊςεων (ΜΚΟ) που δεν παρζχουν υπθρεςίεσ που είναι βαςικζσ για το κοινό ι
υπθρεςίεσ που αφοροφν ειδικότερα ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν των ατόμων με
αναπθρίεσ ι προορίηονται για τα άτομα αυτά.
4. Οι διατάξεισ του παρόντοσ δεν εφαρμόηονται ςτο περιεχόμενο των ιςτότοπων
και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ, εφόςον ςε αυτό περιλαμβάνονται:
α) μορφότυποι αρχείων γραφείου που δθμοςιεφκθκαν πριν τισ 23 Σεπτεμβρίου
2018, εκτόσ εάν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τισ ενεργζσ διοικθτικζσ
διαδικαςίεσ και των αρμοδιοτιτων που αςκοφνται από τον οικείο φορζα του
δθμόςιου τομζα,
β) προεγγεγραμμζνα μζςα με διάςταςθ χρόνου (pre-recorded time based media)
που δθμοςιεφτθκαν πριν τισ 23 Σεπτεμβρίου 2020,
γ) μζςα (Οπτικό/θχθτικό περιεχόμενο) με διάςταςθ χρόνου ςε ηωντανι μετάδοςθ,
δ) επιγραμμικοί χάρτεσ και υπθρεςίεσ χαρτογράφθςθσ, εφόςον παρζχονται
αναγκαίεσ πλθροφορίεσ με προςβάςιμο ψθφιακό τρόπο για χάρτεσ που
προορίηονται για χριςεισ πλοιγθςθσ,
ε) περιεχόμενο τρίτων που δεν χρθματοδοτείται, δεν αναπτφςςεται από τον οικείο
φορζα του δθμόςιου τομζα και δεν είναι υπό τον ζλεγχό του,
ςτ) αναπαραγωγζσ αντικειμζνων ςυλλογϊν πολιτιςτικισ ι φυςικισ κλθρονομιάσ
που δεν μποροφν να γίνουν πλιρωσ προςβάςιμα λόγω είτε :
αα) τθσ αςυμβατότθτασ των απαιτιςεων προςβαςιμότθτασ είτε με τθ ςυντιρθςθ
του οικείου αντικειμζνου, είτε με τθν αυκεντικότθτα τθσ αναπαραγωγισ (π.χ.
αντίκεςθ), είτε,
αβ) τθσ μθ διακεςιμότθτασ αυτοματοποιθμζνων και οικονομικά αποδοτικϊν
λφςεων που κα μποροφςαν εφκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ι άλλων
αντικειμζνων ςυλλογϊν πολιτιςτικισ ι φυςικισ κλθρονομιάσ και να το
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μετατρζψουν ςε
προςβαςιμότθτασ.

μορφι

περιεχομζνου

ςυμβατι

με

τισ

απαιτιςεισ

η) το περιεχόμενο εξωδικτφων (extranets) και ενδοδικτφων (intranets), ιτοι,
ιςτότοπων αποκλειςτικά διακζςιμων ςε μια κλειςτι ομάδα ατόμων και όχι ςτο
ευρφ κοινό, το οποίο δθμοςιεφκθκε πριν τισ 23 Σεπτεμβρίου 2019, ζωσ ότου οι
ςυγκεκριμζνοι ιςτότοποι υποςτοφν ουςιαςτικι ανακεϊρθςθ,
θ) το περιεχόμενο των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ που
χαρακτθρίηονται ωσ αρχειοκετθμζνα (archived), υπό τθν ζννοια ότι αυτά περιζχουν
περιεχόμενο που οφτε είναι αναγκαίο για ενεργζσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ οφτε
επικαιροποιείται οφτε είναι πλζον ενεργό μετά τθν 23 Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγϊσ
τεχνικι ςυντιρθςθ δεν κεωρείται επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου του
ιςτότοπου ι τθσ εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ.
5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ψθφιακισ
Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων μποροφν να εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου
ιςτότοποι και εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ ςχολείων, νθπιαγωγείων ι
παιδικϊν ςτακμϊν, πλθν του περιεχομζνου που ςχετίηεται με βαςικζσ επιγραμμικζσ
(οn line) διοικθτικζσ λειτουργίεσ.

Άρκρο 3
Οριςμοί
(άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
1. «Άτομα με αναπθρίεσ» (ΑμεΑ): Τα άτομα με μακροχρόνιεσ ςωματικζσ, ψυχικζσ,
διανοθτικζσ ι αιςκθτθριακζσ δυςχζρειεσ, οι οποίεσ ςε αλλθλεπίδραςθ με διάφορα
εμπόδια, ιδίωσ κεςμικά, περιβαλλοντικά ι εμπόδια κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ,
δφναται να παρεμποδίςουν τθν πλιρθ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι των ατόμων
αυτϊν ςτθν κοινωνία ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 60 του ν.
4488/2017 (Α’ 137) και το άρκρο 1 τθσ Σφμβαςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα
δικαιϊματα των ΑμεΑ που υπογράφθκε ςτθ Νζα Υόρκθ ςτισ 30 Μαρτίου 2007 και
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 4074/2012 (Α` 88),
2. «Φορείσ του δθμόςιου τομζα»: Το Κράτοσ, κατά τθν ζννοια τθσ περ. ςτ’ τθσ παρ. 1
του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, οι οργανιςμοί δθμοςίου δικαίου τθσ παρ. 3 και οι
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ενϊςεισ που ςχθματίηονται από μία ι περιςςότερεσ από τισ αρχζσ αυτζσ, ι από
ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ οργανιςμοφσ δθμόςιου δικαίου, εφόςον οι εν λόγω
ενϊςεισ ζχουν ςυςτακεί για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό τθσ κάλυψθσ αναγκϊν γενικοφ
ςυμφζροντοσ που δεν ζχουν βιομθχανικό ι εμπορικό χαρακτιρα.
3. «Οργανιςμοί δθμόςιου δικαίου»: Οι οργανιςμοί δθμοςίου δικαίου, ςφμφωνα με
το ςθμείο 4 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) (άρκρο 2 παρ. 1
ςθμείο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ).
4. «Εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ»: Το λογιςμικό εφαρμογϊν που ςχεδιάςτθκε
και αναπτφχκθκε από φορείσ του δθμόςιου τομζα ι για λογαριαςμό τουσ, για
χριςθ από το ευρφ κοινό, ςε φορθτζσ ςυςκευζσ, όπωσ ζξυπνα τθλζφωνα και
ταμπλζτεσ. Δεν περιλαμβάνουν το λογιςμικό που ελζγχει τισ εν λόγω ςυςκευζσ,
όπωσ λειτουργικά ςυςτιματα για φορθτζσ ςυςκευζσ ι το ίδιο το υλιςμικό.
5. «Πρότυπο»: Το πρότυπο, ςφμφωνα με το άρκρο 2 ςθμείο 1) του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1025/2012 (ΕΕ L 316 τθσ 14.11.2012, ς. 12).
6. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το ευρωπαϊκό πρότυπο, ςφμφωνα με το άρκρο 2 ςθμείο
1) ςτοιχείο β) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ, 1025/2012.
7. «Εναρμονιςμζνο πρότυπο»: Το εναρμονιςμζνο πρότυπο ςφμφωνα με το άρκρο 2
ςθμείο 1) ςτοιχείο γ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1065/2012.
8. «Μζςα με διάςταςθ χρόνου» (time-based media): Τα μζςα ςε μία από τισ
ακόλουκεσ μορφζσ: αποκλειςτικά ιχου, αποκλειςτικά βίντεο, ιχου και βίντεο,
ςυνδυαςμό ιχου ι/και βίντεο με διαδραςτικότθτα.
9. «Αντικείμενα πολιτιςτικϊν ςυλλογϊν»: Τα αγακά που μπορεί να ανικουν ςτο
δθμόςιο ι ςε ιδιϊτθ, τα οποία παρουςιάηουν ιςτορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό,
αιςκθτικό, επιςτθμονικό ι τεχνικό ενδιαφζρον και αποτελοφν μζροσ ςυλλογϊν που
ςυντθροφνται από πολιτιςτικά ιδρφματα όπωσ βιβλιοκικεσ, αρχεία και μουςεία.
10. «Δεδομζνα μζτρθςθσ»: Τα ποςοτικά αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ
παρακολοφκθςθσ που διενεργείται προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμβατότθτα
των ιςτότοπων και εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του
δθμοςίου τομζα με τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4 του
παρόντοσ. Καλφπτουν τόςο ποςοτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το δείγμα ιςτότοπων
και εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ που ελζγχονται (αρικμόσ ιςτότοπων και
εφαρμογϊν δυνθτικά με τον αρικμό επιςκεπτϊν και χρθςτϊν τουσ κλπ) και
ποςοτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το επίπεδο προςβαςιμότθτασ.
11. «Προςβαςιμότθτα»: Οι αρχζσ και τεχνικζσ που πρζπει να τθροφνται κατά το
ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθ ςυντιρθςθ και τθν επικαιροποίθςθ ιςτότοπων και
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εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ, προκειμζνου να κακίςτανται περιςςότερο
προςβάςιμα ςτουσ χριςτεσ, ιδίωσ ςτα άτομα με αναπθρίεσ.
Οι αρχζσ τθσ προςβαςιμότθτασ είναι οι ακόλουκεσ:
(α) αντιλθπτικότθτα, που ςθμαίνει ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςυςτατικά ςτοιχεία
διεπαφισ με το χριςτθ παρουςιάηονται ςτουσ χριςτεσ με τρόπουσ που αυτοί να
μποροφν να αντιλθφκοφν,
(β) χρθςτικότθτα, που ςθμαίνει ότι τα ςυςτατικά ςτοιχεία διεπαφισ με τον χριςτθ
και θ πλοιγθςθ είναι εφχρθςτα,
(γ) κατανοθςιμότθτα, που ςθμαίνει ότι οι πλθροφορίεσ και θ λειτουργία τθσ
διεπαφισ με τον χριςτθ είναι κατανοθτζσ και
(δ) ςτιβαρότθτα, που ςθμαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά ςτιβαρό ϊςτε να
μπορεί να ερμθνευκεί αξιόπιςτα από ευρφ φάςμα πρακτόρων χρθςτϊν,
περιλαμβανομζνων και υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν.
12. «Πράκτορασ χριςτθ»: Οποιοδιποτε
λογιςμικό το οποίο ανακτά και
παρουςιάηει περιεχόμενο ιςτοφ ςε χριςτεσ, όπωσ λογιςμικό πλοιγθςθσ ςτον ιςτό
(web browser).

Άρκρο 4
Απαιτήςεισ για την προςβαςιμότητα των ιςτότοπων και των εφαρμογών για
φορητζσ ςυςκευζσ
(άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)

Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα μεριμνοφν για τθ διευκόλυνςθ τθσ προςβαςιμότθτασ
και λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για να προςδϊςουν ςτουσ ιςτότοποφσ τουσ
και ςτισ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν για φορθτζσ ςυςκευζσ μεγαλφτερθ
αντιλθπτικότθτα, χρθςτικότθτα, κατανοθςιμότθτα και ςτιβαρότθτα.

Άρκρο 5
Δυςανάλογη επιβάρυνςη
(άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
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1. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ
που ορίηονται ςτο άρκρο 4, ςτο βακμό που δεν ςυνεπάγονται δυςανάλογθ
επιβάρυνςθ για αυτοφσ.
2. Προκειμζνου να εκτιμθκεί ο βακμόσ, ςτον οποίο θ ςυμμόρφωςθ με τισ
απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4 επιβάλλει δυςανάλογθ
επιβάρυνςθ, οι φορείσ του δθμόςιου τομζα λαμβάνουν υπόψθ:
α. το μζγεκοσ, τουσ πόρουσ και τθ φφςθ του φορζα του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και
β. το εκτιμϊμενο κόςτοσ και τα οφζλθ για το φορζα ςε ςχζςθ με τα εκτιμϊμενα
οφζλθ για τα άτομα με αναπθρίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυχνότθτα και τθ
διάρκεια τθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου ιςτότοπου ι τθσ εφαρμογισ για φορθτζσ
ςυςκευζσ.
3. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, οι φορείσ του δθμόςιου τομζα διενεργοφν τθν
αρχικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ του βακμοφ ςτον οποίο θ ςυμμόρφωςθ με τισ
απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4 ςυνεπάγεται δυςανάλογθ
επιβάρυνςθ.
4. Όταν ζνασ φορζασ του δθμόςιου τομζα κάνει χριςθ τθσ παρζκκλιςθσ που
προβλζπεται από τθν παρ. 1 για ζνα ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο ι εφαρμογι για
φορθτζσ ςυςκευζσ, μετά τθ διενζργεια τθσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ παρ. 2,
διευκρινίηει με ειδικι αιτιολογία ςτθ διλωςθ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 7 τα
μζρθ των απαιτιςεων προςβαςιμότθτασ, με τα οποία δεν ιταν δυνατι θ
ςυμμόρφωςθ, και παρζχει τυχόν προςβάςιμεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ.

Άρκρο 6
Τεκμήριο ςυμμόρφωςησ με τισ απαιτήςεισ προςβαςιμότητασ
(άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
1. Το περιεχόμενο των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ που

ςυμμορφϊνονται προσ τα εναρμονιςμζνα πρότυπα ι μζρθ αυτϊν και τα ςτοιχεία
αναφοράσ που ζχει δθμοςιεφςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1025/2012,
κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται
ςτο άρκρο 4 των εν λόγω προτφπων ι των μερϊν τουσ.
2. Εφόςον δεν ζχουν δθμοςιευτεί ςτοιχεία αναφοράσ των εναρμονιςμζνων
προτφπων τθσ παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ που
ςυμμορφϊνεται προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι τα μζρθ τουσ κεωρείται ότι
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ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4, τισ οποίεσ
καλφπτουν οι εν λόγω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι τα μζρθ τουσ. Οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, οι οποίεσ μνθμονεφονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, οι οποίεσ
πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4 και να
εξαςφαλίηουν τουλάχιςτον ιςοδφναμο επίπεδο προςβαςιμότθτασ με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) κακορίηονται με εκτελεςτικζσ πράξεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
3. Εφόςον δεν ζχουν δθμοςιευτεί ςτοιχεία αναφοράσ του εναρμονιςμζνου
προτφπου τθσ παρ. 1, το περιεχόμενο των ιςτότοπων που πλθροί τισ οικείεσ
απαιτιςεισ του ευρωπαϊκοφ προτφπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ι μζρθ αυτϊν
κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4
και που καλφπτουν οι εν λόγω ςχετικζσ απαιτιςεισ ι τα μζρθ τουσ. Εφόςον δεν
ζχουν δθμοςιευτεί ςτοιχεία αναφοράσ του εναρμονιςμζνου προτφπου τθσ παρ. 1,
ελλείψει των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παρ. 2, το περιεχόμενο των ιςτότοπων
που πλθροί τισ οικείεσ απαιτιςεισ του ευρωπαϊκοφ προτφπου EN 301 549 V1.1.2
(2015-04) ι μερϊν αυτϊν κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ
προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4 και που καλφπτουν οι εν λόγω
ςχετικζσ απαιτιςεισ ι τα μζρθ τουσ.
4. Εφόςον ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ςτοιχεία αναφοράσ που παραπζμπουν ςε μια πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του
ευρωπαϊκοφ προτφπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ι ςε ευρωπαϊκό πρότυπο που
το αντικακιςτά και εφόςον θ ζκδοςθ ι το πρότυπο αυτό ανταποκρίνεται ςτισ
απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4 και εξαςφαλίηει επίπεδο
προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον ιςοδφναμο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549
V1.1.2 (2015-04), τότε εφαρμόηεται θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του ωσ άνω προτφπου,
ι το πρότυπο που το αντικακιςτά.
Άρκρο 7
Πρόςθετα μζτρα
(άρκρο 7 παρ. 1 εδ. 1, 2 , 3 και παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
1. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα παρζχουν ςτοιχεία και επικαιροποιοφν αμελλθτί,
μόλισ επζλκει ουςιϊδθσ μεταβολι και ςε κάκε περίπτωςθ ςε ετιςια βάςθ, μια
λεπτομερι, περιεκτικι και ςαφι διλωςθ προςβαςιμότθτασ ςχετικά με τθ
ςυμμόρφωςθ των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν τουσ για φορθτζσ ςυςκευζσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
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2. Για τουσ ιςτότοπουσ των φορζων του δθμόςιου τομζα, θ διλωςθ
προςβαςιμότθτασ παρζχεται ςε προςβάςιμθ μορφι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα
διλωςθσ προςβαςιμότθτασ τθσ παρ. 4, και δθμοςιεφεται ςτον ιςτότοπο του οικείου
φορζα.
3. Για τισ εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ, θ διλωςθ προςβαςιμότθτασ παρζχεται
ςε προςβάςιμθ μορφι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα διλωςθσ προςβαςιμότθτασ τθσ
παρ. 4 και είναι διακζςιμθ ςτον ιςτότοπο του φορζα του δθμόςιου τομζα που
αναπτφςςει τθν οικεία εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ, ι διατίκεται ταυτόχρονα
με άλλα πλθροφοριακά ςτοιχεία κατά τθν τθλεφόρτωςθ τθσ εφαρμογισ.
4. Οι δθλϊςεισ προςβαςιμότθτασ των παρ. 2 και 3 διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 8 και με υποδείγματα που κακορίηονται από εκτελεςτικζσ
πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
5. Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιων Οργανϊςεων του Υπουργείου Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ ςυςτινεται και τθρείται «Μθτρϊο Δθμόςιων Ιςτότοπων και
Εφαρμογϊν» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάςςονται όλοι οι φορείσ του
δθμόςιου τομζα που ςυμμορφϊνονται προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ των
άρκρων 4 και 6. Η ζνταξθ των φορζων του δθμόςιου τομζα ςτο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. γίνεται
με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Με όμοια απόφαςθ
γίνεται θ διαγραφι των φορζων του δθμόςιου τομζα από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
Μετά από αίτθμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιων Οργανϊςεων του Υπουργείου
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, οι αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ παρζχουν ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων τθσ παροφςασ παραγράφου.
6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ζνταξθσ
ςτο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., τα όργανα διαχείριςθσ τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ, οι τεχνικζσ και
λειτουργικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ αυτισ, κακϊσ και κάκε άλλο
λεπτομερειακό κζμα ςυναφζσ με τθν εφαρμογι του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
7. Με απόφαςθ του οργάνου διοίκθςθσ του φορζα του δθμόςιου τομζα, θ οποία
κοινοποιείται ςτα Υπουργεία Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ορίηονται δφο υπάλλθλοι ΠΕ ι ΤΕ Πλθροφορικισ
για τθν τεχνικι, διαδικαςτικι και οργανωτικι υποςτιριξθ του φορζα ωσ προσ τθν
εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και για τθν ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
οργανικζσ μονάδεσ των οικείων Υπουργείων.

Άρκρο 8
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Περιεχόμενο Δήλωςησ Προςβαςιμότητασ
(άρκρο 7 παρ. 1 εδ. 4 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)

Η διλωςθ προςβαςιμότθτασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
α) ειδικι αιτιολογία ςχετικά με τα τμιματα του περιεχομζνου που δεν είναι
προςβάςιμα και τουσ λόγουσ για τθν απουςία προςβαςιμότθτασ, κακϊσ και τισ
προςβάςιμεσ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, παρζχονται.
β) περιγραφι και ςφνδεςμο προσ τον μθχανιςμό διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ και
υποβολισ παρατθριςεων από κάκε ενδιαφερόμενο προσ τον φορζα του δθμόςιου
τομζα για τυχόν αδυναμία ςυμμόρφωςθσ του ιςτότοπου ι των εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4 και ιδίωσ
για απουςία πλθροφοριϊν που άπτονται τθσ εφαρμογισ των παρ. 2 και 3 του
άρκρου 2 και του άρκρου 5.
Άρκρο 9
Υποχρζωςη δημοςιοποίηςησ ςτοιχείων
Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα αναρτοφν ςτον ιςτότοπό τουσ πλιρθ ςτοιχεία για
τθν κατάςταςθ ςυμμόρφωςθσ των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν τουσ για φορθτζσ
ςυςκευζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 10
Υποβολή παρατηρήςεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών
(άρκρο 7 παρ. 1 εδ. ε’ και άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, μζςω του μθχανιςμοφ τθσ περ. β’ του άρκρου 8, ζχει
δικαίωμα υποβολισ παρατθριςεων ι αίτθςθσ για ενθμζρωςθ ωσ προσ τθν
κατάςταςθ ςυμμόρφωςθσ των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ
ςυςκευζσ φορζων του δθμόςιου τομζα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ
νόμου, ι αίτθςθσ για πλθροφορίεσ που ελλείπουν, ςφμφωνα με τισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 2 και το άρκρο 5.
2. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα αποφαίνονται για τα αιτιματα τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ
9

ςχετικισ αίτθςθσ. Αν θ αίτθςθ υποβάλλεται ςε αναρμόδια υπθρεςία, θ υπθρεςία
αυτι τθ διαβιβάηει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ ςτον αρμόδιο φορζα. Στθν περίπτωςθ
αυτι, θ προκεςμία αρχίηει από τότε που θ αίτθςθ περιζρχεται ςτθν αρμόδια
υπθρεςία.
3. Αν θ αίτθςθ δεν μπορεί να διεκπεραιωκεί ςτθν προβλεπόμενθ από τθν παρ. 2
προκεςμία, λόγω αντικειμενικισ αδυναμίασ, ειδικά αιτιολογθμζνθσ, θ αρμόδια
υπθρεςία εντόσ πζντε (5) τουλάχιςτον θμερϊν γνωςτοποιεί με κάκε πρόςφορο
μζςο ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και κάκε χριςιμθ πλθροφορία.

Άρκρο 11
Επιμόρφωςη υπαλλήλων και ευαιςθητοποίηςη του κοινοφ
(άρκρο 7 παρ. 4 και 5 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
1. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα καταρτίηουν και επιμορφϊνουν το προςωπικό
τουσ ςε κζματα προςβαςιμότθτασ των δικτυακϊν τόπων και των εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ. Ο ςυντονιςμόσ, θ διαχείριςθ και θ εκπόνθςθ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου διενεργοφνται από το
Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ φορζα του δθμόςιου τομζα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
κακορίηονται το περιεχόμενο, οι προχποκζςεισ και κάκε άλλο λεπτομερειακό κζμα
ςυναφζσ με το πρόγραμμα τθσ παροφςασ παραγράφου.
2. Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα μεριμνοφν και αξιοποιοφν, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ
των αρμοδιοτιτων τουσ, διαδικαςίεσ και εφαρμογζσ, προκειμζνου να αυξιςουν τθν
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, όςον αφορά τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που
ορίηονται ςτο άρκρο 4, τα οφζλθ τουσ για τουσ χριςτεσ και τουσ ιδιοκτιτεσ
ιςτότοπων και εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα
υποβολισ παρατθριςεων ςε περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ
του παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 12
Παρακολοφθηςη και υποβολή εκθζςεων
(άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)
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1. Το Υπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ είναι

αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των ιςτοτόπων και των
εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των φορζων του δθμόςιου τομζα προσ τισ
απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του άρκρου 4.
2. Η μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ είναι διαφανισ, ςυγκρίςιμθ, εφχρθςτθ,
διατίκεται και να αναπαράγεται με βάςθ τουσ κανόνεσ του ανοιχτοφ λογιςμικοφ και
των ανοιχτϊν προτφπων και μορφότυπων.
Η μεκοδολογία αυτι μπορεί να λαμβάνει υπόψθ ανάλυςθ εμπειρογνωμόνων και
περιλαμβάνει:
α) τθν περιοδικότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ κακϊσ και τθ δειγματολθψία των
ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ που υπόκεινται ςε
παρακολοφκθςθ,
β) ςε επίπεδο ιςτότοπου, τθ δειγματολθψία των ιςτοςελίδων και του περιεχομζνου
αυτϊν των ςελίδων,
γ) ςε επίπεδο εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ, το προσ εξζταςθ περιεχόμενο,
λαμβανομζνων υπόψθ τθσ ςτιγμισ τθσ αρχικισ κζςεωσ ςε λειτουργία τθσ
εφαρμογισ και των μεταγενζςτερων λειτουργικϊν ενθμερϊςεων,
δ) τθν περιγραφι του τρόπου, με τον οποίο πρζπει να αποδεικνφεται επαρκϊσ θ
ςυμμόρφωςθ ι θ απουςία ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ
που ορίηονται ςτο άρκρο 4, με άμεςθ παραπομπι, κατά περίπτωςθ, ςτισ ςχετικζσ
περιγραφζσ του εναρμονιςμζνου προτφπου ι, ελλείψει αυτοφ, ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 ι ςτο ευρωπαϊκό πρότυπο τθσ παρ. 3 του
άρκρου ,
ε) ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αδυναμιϊν ςυμμόρφωςθσ των φορζων του δθμόςιου
τομζα, μθχανιςμό για τθν παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ
ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4, ςε
μορφι που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα για
τθ διόρκωςθ των εν λόγω αδυναμιϊν και
ςτ) τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων, εφόςον απαιτοφνται,
παραδειγμάτων και κακοδιγθςθσ, για αυτόματεσ και χειροκίνθτεσ δοκιμζσ και
δοκιμζσ χρθςτικότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ παραμζτρουσ δειγματολθψίασ, κατά
τρόπο ςυμβατό με τθν περιοδικότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ υποβολισ
εκκζςεων.
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3. Η μεκοδολογία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηεται με εκτελεςτικζσ
πράξεισ που εκδίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και δθμοςιεφονται ςτθν
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
4. Ζωσ τισ 23 Δεκεμβρίου 2021 και ςτθ ςυνζχεια ανά τριετία, το Υπουργείο
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ υποβάλλει ζκκεςθ προσ
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ
παρ. 1, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων των μετριςεων. Η διαδικαςία
υποβολισ εκκζςεων κακορίηεται με εκτελεςτικζσ πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ που δθμοςιεφονται ςτθν επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
5. Ωσ προσ τα μζτρα που κεςπίηονται δυνάμει των άρκρων 7, 8, 9, 10 και 11, θ
πρϊτθ ζκκεςθ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλφπτει τα ακόλουκα:
α) περιγραφι των μθχανιςμϊν ςτων οποίων τθ ςφςταςθ προβαίνει το Υπουργείο
Ψθφιακισ Πολιτικισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ για διαβουλεφςεισ με όλουσ
τουσ ενδιαφερομζνουσ όςον αφορά τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των
εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ,
β) διαδικαςίεσ για τθ δθμοςιοποίθςθ τυχόν εξελίξεων τθσ πολιτικισ για τθν
προςβαςιμότθτα ςε ιςτότοπουσ και εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ,
γ) εμπειρίεσ και ευριματα από τθν εφαρμογι των κανόνων για τθ ςυμμόρφωςθ
προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4,
δ) πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των υπαλλιλων των φορζων του
δθμόςιου τομζα και τισ δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ,
ε) πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ
παρατθριςεων και αναφορϊν που προβλζπεται ςτο άρκρο 10.

υποβολισ

6. Το περιεχόμενο όλων των εκκζςεων προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το οποίο δεν
περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τον κατάλογο των ιςτότοπων, των εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ ι των φορζων του δθμόςιου τομζα που εξετάςτθκαν,
δθμοςιοποιείται ςε προςβάςιμθ μορφι ςτουσ ιςτότοπουσ των Υπουργείων
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ.
7. Μζςα ςτο πρϊτο δίμθνο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, ο Υπουργόσ Ψθφιακισ
Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ υποβάλλει ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ
ετιςια ζκκεςθ αποτελεςμάτων επί τθσ ςυμμόρφωςθσ των φορζων του δθμόςιου
τομζα με τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ του παρόντοσ νόμου. Πριν τθν υποβολι
τθσ, θ ζκκεςθ τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ για διάςτθμα δεκαπζντε (15)
τουλάχιςτον θμερϊν. Η ζκκεςθ ςυηθτείται ςε κοινι ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ
Επιτροπισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ και των Ειδικϊν
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Μόνιμων Επιτροπϊν Θεςμϊν και Διαφάνειασ και Ζρευνασ και Τεχνολογίασ τθσ
Βουλισ και αναρτάται ςτουσ ιςτότοπουσ των Υπουργείων Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.

Άρκρο 13
Εξουςιοδοτική διάταξη
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Ψθφιακισ
Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ρυκμίηονται ειδικότερα ηθτιματα,
κακϊσ και κζματα τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα για τθν εφαρμογι των
απαιτιςεων προςβαςιμότθτασ, όπωσ προβλζπονται από τον παρόντα νόμο.

Άρκρο 14
Μεταβατικζσ διατάξεισ
(άρκρο 12 παρ. 3 τθσ Οδθγίασ 2016/2102/ΕΕ)

Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα εφαρμόηουν τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ωσ
εξισ:
α) ςτουσ ιςτότοπουσ των φορζων του δθμόςιου τομζα που δεν ζχουν
δθμοςιοποιθκεί πριν από τισ 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τισ 23 Σεπτεμβρίου 2019,
β) ςτουσ ιςτότοπουσ των φορζων του δθμόςιου τομζα που δεν υπάγονται ςτθν
περ. α’: από τισ 23 Σεπτεμβρίου 2020,
γ) ςτισ εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ των φορζων του δθμόςιου τομζα από τισ
23 Ιουνίου 2021.
Άρκρο 15
Ζναρξη Ιςχφοσ
Ο παρϊν νόμοσ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθ Κυβερνιςεωσ,
εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του.
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