ΔΚΘΔΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2016/2102
ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2016 γηα
ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ηζηόηνπσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο
ησλ νξγαληζκώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΕΕ L327 ηεο 2.12.2016, ζει. 1)»

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Σν ζ/λ αλαξηήζεθε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2018, ώξα 10.00 κε
ηίηιν
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2016/2102
ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2016 γηα
ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ηζηόηνπσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο
ησλ νξγαληζκώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΕΕ L327 ηεο 2.12.2016, ζει. 1)»
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
6 Ννεκβξίνπ 2018, ώξα 10.00
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
15 Ννεκβξίνπ, ώξα 14.00

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
ΥΟΛΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 11
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υνοπτική παρουσίαση σχολίων κατ’ άρθρον:
Άρθρο 1
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθαλ ηξία (3) ζρόιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν
πξώηα επηθεληξώλνληαη (α) ζηελ δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
λόκνπ θαη ηελ ελαξκόληζε ηνπ κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, αλαθνξηθά κε ηνπο
ηζηόηνπνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα,
θεξδνζθνπηθνύ ή κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ δύλαληαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ
ζε απηό, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία
ζηνπο ηζηόηνπνπο θαη ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο από απηή πνπ
ππαγνξεύεη ε Οδεγία, ελώ ην δεύηεξν ζρόιην εζηηάδεη (β) ζηελ ζέζπηζε
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί ηνλ Εθηειεζηηθό Καλνληζκό (ΕΕ)
2018/151 ηεο Επηηξνπήο ηεο 30εο Ιαλνπαξίνπ 2018, ν νπνίνο ελαξκνλίδεηαη κε ηελ
Οδεγία (ΕΕ) 2016/1148 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6 εο
Ινπιίνπ 2016, ζρεηηθά κε ηελ ιήςε κέηξσλ γηα πςειό επίπεδν αζθάιεηαο
ζπζηεκάησλ δηθηύνπ θαη πιεξνθνξηώλ ζε νιόθιεξε ηελ Έλσζε. Σν ηξίην ζρόιην
είλαη παλνκνηόηππν κε ην πξώην.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Επί ηνπ πξώηνπ ζρνιίνπ δηαπηζηώλνληαη αξθεηέο νπζηώδεηο ηνπνζεηήζεηο σο πξνο
ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, νη νπνίεο δηέπνπλ
ην παξόλ ζρέδην λόκνπ επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκόηεηαο. Η
πξνηεηλόκελε δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη
άθξσο ελδηαθέξνπζα γηα κηα κειινληηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία από ηα θαζ’
ύιελ αξκόδηα Τπνπξγεία. Σν δεύηεξν ζρόιην δελ είλαη ζπλαθέο κε ηελ ππό
δηαβνύιεπζε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2016/2102/ΕΕ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε.

Άρθρο 2
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξνηείλεηαη (α) ε πξόβιεςε
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ (ππνςεθίσλ) εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο θαη ε
δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ζε ηζηόηνπνπο θαη εθαξκνγέο
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη νξγαληζκώλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα
θνηλήο σθέιεηαο θαη (β) ε δηαγξαθή ησλ εμαηξέζεσλ α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 3
θαη ε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 5.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ λόκνπ είλαη αξθεηά δηεπξπκέλν, ελώ ν
όξνο «ρξήζηεο» ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκόηεηαο εξκελεύεηαη ελ
επξεία ελλνία θαη πεξηιακβάλεη θάζε θπζηθό πξόζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ αλαπηύζζνπλ ηζηνζειίδεο
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θαη εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. Ωο πξνο ηελ πξνηεηλόκελε δηαγξαθή
νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ξεηά από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππό
ελζσκάησζε Οδεγίαο, δελ είλαη δπλαηό γηα λνκηθνύο ιόγνπο.

Άρθρο 3

ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθαλ δύν (2) ζρόιηα επί ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο, ηα νπνία
επηθεληξώλνληαη (α) ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ (ππνςήθησλ)
εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο, κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο θαη (β) ζε δηνξζώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ζθάικαηα
κεηάθξαζεο ηεο Οδεγίαο θαη ηερληθήο θαηαλόεζεο ηνπ όξνπ «πξνζβαζηκόηεηα».
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Αξθεηέο από ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο έρνπλ ιεθζεί ζνβαξά ππόςε γηα ηελ
ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ.

Άρθρο 4
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ην νπνίν επηθεληξώλεηαη (α) ζηελ δηαζθάιηζε, εθ
κέξνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο
πξνζβαζηκόηεηαο ζηνπο ηζηόηνπνπο θαη ζηηο εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, κε
ζθνπό ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθιεηζκώλ θαη ηεο εμαίξεζεο ρξεζηώλ, θαη ηδίσο ησλ
αηόκσλ κε αλαπεξίεο, από ηε ρξήζε ηνπο θαη (β) ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο
αβεβαηόηεηαο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηόηνπσλ θαη εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Είλαη ξεηώο δηαηππσκέλνη νη θαλόλεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηε
ζπκκόξθσζε ησλ ηζηόηνπσλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.

Άρθρο 5
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
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Άρθρο 6
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:

Άρθρο 7
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη (α) ε εμακεληαία
επηθαηξνπνίεζε ηεο δήισζεο πξνζβαζηκόηεηαο εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ησλ ηζηόηνπσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ
ηνπο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε πξαθηηθή ηεο εθ ζρεδηαζκνύ/εμ αξρήο ζπκκόξθσζεο
θαηά ηε δεκηνπξγία/δεκνζίεπζε, (β) ε ηήξεζε ζην Μεηξών Δεκόζησλ Ιζηόηνπσλ
θαη Εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (ΜΗ.Δ.Ι.ΕΦ.) θαη ησλ ελ ηζρύ δειώζεσλ
πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη (γ) ε
πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Εζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ
κε Αλαπεξία γηα ηελ δηακόξθσζε θάζε ζέκαηνο ζπλαθνύο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΜΗ.Δ.Ι.ΕΦ.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Οξηζκέλεο από ηηο παξαηεξήζεηο είλαη απνιύησο θαηαλνεηέο θαη έρνπλ εληαρζεί
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ λόκνπ.

Άρθρο 8
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ην νπνίν πξνηείλεη (α) ηελ εμακεληαία επηθαηξνπνίεζε
ηεο δήισζεο πξνζβαζηκόηεηαο εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ησλ
νπνίσλ νη ηζηόηνπνη θαη νη εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο έρνπλ εληαρζεί ζην
ΜΗ.Δ.Ι.ΕΦ. ηνπ άξζξνπ 7, ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε απηώλ κε ηηο απαηηήζεηο
πξνζβαζηκόηεηαο, όπσο νξίδνληαη ζηνλ παξόληα λόκν, (β) ηελ αθξηβή πεξηγξαθή
ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε σο άλσ δήισζε πξνζβαζηκόηεηαο θαη
(γ) ε πξνζζήθε λένπ άξζξνπ, γηα ηε ελζσκάησζε ησλ πξνζηαγώλ ηνπ άξζξνπ 9
ηεο Οδεγίαο.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
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Μέξνο ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ ζπλάδεη κε ην πεξηερόκελν δηαηάμεσλ ηνπ
ζρεδίνπ λόκνπ.

Άρθρο 9
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:

Άρθρο 10
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζηελ ζύζηαζε εληαίνπ
«Μεραληζκνύ ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ» (σο ππεξεζία) γηα όινπο ηνπο ηζηόηνπνπο
θαη ηηο εθαξκνγέο, πιήξσο πξνζβάζηκνπ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξώλεη γηα ηπρόλ απνηπρία ελόο ηζηόηνπνπ ή κηαο εθαξκνγήο ελόο θνξέα λα
ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκόηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηνλ λόκν, κε
δπλαηόηεηα ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ κε πνιιαπινύο ηξόπνπο (ηειέθσλν, email,
fax, θ.ιπ.).
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε είλαη ελδηαθέξνπζα αιιά δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί επί
ηνπ παξόληνο γηα ιόγνπο ηερληθήο θύζεσο θαη έιιεηςεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.

Άρθρο 11
ΥΟΛΙΑ:
Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη (α) ε ζπκκεηνρή ηεο Εζληθήο
πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Ε..Α.κεΑ.) ζηνλ ζπληνληζκό, ηελ
δηαρείξηζε θαη ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο ησλ
δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ιόγσ ηεο κεγάιεο
εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ ε Ε..Α.κεΑ. δηαζέηεη ζην δήηεκα ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκόηεηαο θαη (β) ε πξνζζήθε λένπ άξζξνπ, ην νπνίν λα
πξνβιέπεη ηελ αλάζεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ζπκκόξθσζεο ησλ ηζηόηνπσλ θαη
εθαξκνγώλ από θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ ππόρξεσλ θνξέσλ ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ
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λόκνπ, κε ην επξσπατθό πξόηππν ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04), ζηελ Εζληθή
πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
Ελ κέξεη έρνπλ ελζσκαησζεί νη σο άλσ παξαηεξήζεηο ζην θείκελν ηνπ ζρεδίνπ
λόκνπ.

Άρθρο 12
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:

Άρθρο 13
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:

Άρθρο 14
ΥΟΛΙΑ:
Δελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ:
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