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Ψηφιακής

Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα:
«Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών
του Ελληνικού Δημοσίου».
Σχετ.:
1. Η υπ’ αρ. 8639/30.08.2021 (Α.Π. 29616 ΕΙ 2021 / ΥΨηΔ 31.08.2021) ερώτηση της βουλευτού κ. Σ.
Χ.

Ασημακοπούλου

με

θέμα:

«Επικαιροποιημένη

δήλωση

προσβασιμότητας

και

προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου».
2. Το με Α.Π. 29631 ΕΞ 2021 / ΥΨηΔ 31.08.2021 Διαβιβαστικό έγγραφο με θέμα
«Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση υπ’ αρ. 8639/30.08.2021»
3. Π.δ. 40/2020 (ΦΕΚ Α’ 85/15.04.2020) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
4. Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων
που τέθηκαν:
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Επί της ερώτησης 1 «Πόσοι δημόσιοι Οργανισμοί έχουν αναρτήσει την ως άνω προβλεπόμενη
επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας;»
Με το ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α’/12.02.2019) «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» ενσωματώθηκε αρχικά στην ελληνική νομοθεσία η εν λόγω Οδηγία. Με το ν.
4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο
νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η
εν λόγω Οδηγία καθώς και οι απορρέουσες, από αυτόν, νομοθετικές ρυθμίσεις ενώ καταργήθηκαν τα
άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις καταληκτικές ημερομηνίες για τη
συμμόρφωση του συνόλου των ιστοτόπων ορίζεται η 23η.09.2020 και η 23η.06.2021 για τις εφαρμογές
για φορητές συσκευές.
Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλοι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, με
συγκεκριμένες εξαιρέσεις βάσει του ν. 4727, άρ. 37 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας
(άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)» οφείλουν να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ
εφαρμόζοντας το ισχύον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ν. 4727, αρ. 41).
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προς διευκόλυνση των
φορέων της δημόσιας διοίκησης διαθέτει, μέσω της πλατφόρμας ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ, εργαλείο δημιουργίας
της δήλωσης προσβασιμότητας, όπως προβλέπεται στο άρ. 42 του ν.4727/2020 και έχει διαμορφωθεί
κατά το υπόδειγμα της 2018/1523 Εκτελεστικής Απόφασης της Ε.Ε.
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα βάσει της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1524 της Επιτροπής της
11ης Οκτωβρίου 2018 για τον καθορισμό μεθοδολογίας παρακολούθησης και τη θέσπιση ρυθμίσεων
σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την
αναφερόμενη Εκτελεστική Πράξη η παρακολούθηση της συμμόρφωσης διενεργείται επί δείγματος
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, με συγκεκριμένα κριτήρια επί των ποσοτικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης ορίζεται από τις 23
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Ιουνίου 2021 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν προκύπτουν διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των δημόσιων οργανισμών και φορέων στην ελληνική
επικράτεια, οι οποίοι έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους την Δήλωση Προσβασιμότητας
Επί των ερωτήσεων 2 και 3: «Σκοπεύετε να παρέμβετε κατάλληλα, ούτως ώστε όλοι οι κρατικοί και
γενικότερα, οι δημόσιοι Οργανισμοί να εναρμονιστούν με τα ως άνω προβλεπόμενα και να
αναρτήσουν επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας;», και «Σκοπεύετε να παρέμβετε
κατάλληλα, ούτως ώστε όλοι οι κρατικοί και γενικότερα, οι δημόσιοι Οργανισμοί να εναρμονιστούν
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και να δημιουργήσουν ιστοτόπους προσβάσιμους από
άτομα με αναπηρία;»
Η αρμοδιότητα για θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας υπήρξε αρχικά «κατανεμημένη» στο τέως
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τέως Υπ. ΨΗΠΤΕ. Με το π.δ. 40/2020 συστάθηκε το Τμήμα
Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο
και μόνο συγκεντρώνονται πλέον όλες οι αρμοδιότητες και οι στόχοι που αφορούν την ψηφιακή
προσβασιμότητα. Βασική του αρμοδιότητα – μεταξύ άλλων – είναι η εφαρμογή του ν. 4727/2020, η
παρακολούθηση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές κατά τα
οριζόμενα στο ν. 4727/2020 και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων.
Επίσης, έχει συσταθεί και τηρείται το Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://mhdisef.mindigital.gr/. Με την εισαγωγική εγκύκλιο με ΑΔΑ:
ΩΦΜΜ465ΧΘΨ-ΧΩΚ δόθηκαν διευκρινίσεις στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αναφορικά με τις
υποχρεώσεις τους για την προσβασιμότητα, όπως απορρέουν από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και
οδηγίες για την καταγραφή των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών
του δημοσίου τομέα στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Παράλληλα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχαν στη διυπουργική ομάδα
εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, προτείνοντας
ρυθμίσεις που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού της πολιτείας
προς όφελος των ΑμεΑ.
Επιπροσθέτως, η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής έχει ήδη πραγματοποιήσει ή έχει ήδη
δρομολογήσει ενέργειες που αφορούν την:
-

τεχνολογική υποστήριξη και ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων φορέων και οργανισμών,
ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις απορρέουσες ρυθμίσεις της
ελληνικής νομοθεσίας.
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Ενδεικτικά αναφέρονται, η έκδοση των με αρ. πρωτ. 20515/21-7-2020 και 23642/27-8-2020
ενημερωτικών εγκυκλίων για τη σταδιακή καταγραφή και εγγραφή των ιστοτόπων και των
εφαρμογών των οργανισμών του δημοσίου για φορητές συσκευές στον διαδικτυακό τόπο του
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., υπενθυμίζοντας παράλληλα τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της
νομοθεσίας.
-

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την εκπαίδευση και
επιμόρφωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες
ψηφιακής προσβασιμότητας στους φορείς τους.

-

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την
απλουστευμένη και διεξοδική παρακολούθηση (monitoring), μέσω της δειγματοληψίας των
ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2018/1524
Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, στις 25.06.2021 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΚΕΤΑ, όπου μεταξύ των δράσεων συμπεριλαμβάνεται η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας καθώς και η
ανάληψη εργασίας ελέγχου προσβασιμότητας σε ένα σύνολο διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών
για φορητές συσκευές που θα λειτουργήσει ως πιλότος για την εφαρμογή της παρακολούθησης της
συμμόρφωσης προσβασιμότητας των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές για την
τρέχουσα περίοδο παρακολούθησης.

-

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών έχει
δρομολογήσει μελέτη ωρίμανσης δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της Ψηφιακής
Προσβασιμότητας (ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές) των φορέων της δημόσιας
διοίκησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός προτεινόμενων λύσεων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο εντοπισμός και η καταγραφή απαραίτητων επεμβάσεων
ευαισθητοποίησης, ο σχεδιασμός/ωρίμανση δράσης δημιουργίας οριζόντιας πλατφόρμας για
ιστότοπο δημοσίου οργανισμού και η κατάρτιση συστάσεων για την υλοποίηση εργαλειοθήκης
ελέγχου προσβασιμότητας.

Επί της ερώτησης 4: «Για ποιον/ους λόγο/ους ο ιστότοπος του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.» δεν λειτουργεί;»
Ο ιστότοπος του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας καθώς πραγματοποιούνται
εργασίες:
α) επικαιροποίησης, εμπλουτισμού και αναβάθμισης τόσο του περιεχομένου, όσο και των υπηρεσιών
και εργαλείων που παρέχει προς διευκόλυνση των χρηστών του, και
γ) αναβάθμισης και περαιτέρω ενίσχυσης της ασφάλειας του.
[4]

Η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. πρόκειται να δοθεί σε λειτουργία σύντομα.
Τα στελέχη του Τμήματος Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων παραμένουμε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής
Α. Παναγόπουλος
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών (email:
gen_gramm@mindigital.gr)
2. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

Ψηφιακής

Στρατηγικής,

κ.

Αθ.

Παναγόπουλος

(email:

a.panagopoulos@mindigital.gr)
3. Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Σ. Μαμάη
(email: s.mamai@mindigital.gr)
4. Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας & Κοινωνικών Υποθέσεων (email: mhdisef@mindigital.gr)
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