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Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, 
ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες 
διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες, Κύριοι Μέλη  

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία αποτελεί τον 

τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής 

Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο 

νόμου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με θέμα: «Απλούστευση 

του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, 

ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης», σας αποστέλλει με το παρόν πρότασή της, η οποία αφορά στην προσθήκη 

ενός νέου άρθρου (23α).   

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο: 

«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 
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εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας […]»,  

-τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

που η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, και δη το άρθρο 9 

«Προσβασιμότητα» στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα 

άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές 

της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο 

φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και 

επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται 

στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…» καθώς και από το άρθρο 

21 «Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση» στο οποίο 

αναφέρεται ότι: «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία 

έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να 

λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω 

όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του να: (α) παρέχουν στα άτομα με 

αναπηρία πληροφόρηση, που προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, σε προσβάσιμες μορφές 

και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας εν ευθέτω χρόνο και χωρίς 

πρόσθετό κόστος. (β) αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών 

γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων 

προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ατόμων με 

αναπηρία σε επίσημες συνδιαλλαγές, και (ε) αναγνωρίσουν και προωθήσουν τη χρήση των 

νοηματικών γλωσσών..»,  

-την  παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία «1. Κάθε φυσικό 

πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει 

την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των  ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των 

αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας 

από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα 

εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της 

αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα 

με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που 

προσφέρει […]», 

-το άρθρο 3 του ν. 4030/2012 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 249 Α΄/ 25.11.2011) όπως ισχύει σήμερα, 

όπου θεσμοθετείται η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ως τμήμα της 

αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση άδειας δόμησης,   
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-την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (Β' 2998) «Τεχνικές οδηγίες 

προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε 

άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»,  

- την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας - «Οδηγία (EE) 2019/882 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών», την ενσωμάτωση της οποίας 

επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,   

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την προσθήκη νέου άρθρου 23α ως ακολούθως: 

«Άρθρο 23α : Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

1. Μεταξύ των δικαιολογητικών που οι φορείς δραστηριότητας των άρθρων 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος οφείλουν να συγκεντρώνουν για τη γνωστοποίηση 

της λειτουργίας της επιχείρησης, απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης διασφάλισης 

της προσβασιμότητας της κτιριακής υποδομής της επιχείρησης στα άτομα με 

αναπηρία υπογεγραμμένης από διπλωματούχο μηχανικό ή απόφαση εξαίρεσης 

εκδιδόμενη από την αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας με 

σαφή αναφορά στα μέτρα εναλλακτικής εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία 

ή εμποδιζόμενων ατόμων που θα υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1, 4 και 5γ του άρθρου 210 του ν.4782/2021. 

 2. Τα τουριστικά γραφεία του άρθρου 8 του παρόντος, τα οποία θα παρέχουν 

υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου, πρέπει να συμμορφώνονται 

και να εξασφαλίζουν επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ισοδύναμο με την 

πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή το 

πρότυπο που το αντικαθιστά. 

3. Επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα 

Προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 απαλλάσσονται 

της υποχρέωσης διάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών αναφορικά με την 

προσβασιμότητα» 

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

 

 
 
 

 

 

 

Με εκτίμηση 
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Ο Πρόεδρος 

 
Ι. Βαρδακαστάνης 

Ο Γεν. Γραμματέας  

 

 

Ι. Λυμβαίος 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας 

- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη 

- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου 

- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη   

- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Ν. Παπαθανάση 

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Ι. Τσακίρη 

- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ 

 

 

Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility 

Checker και δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με 

αναπηρία δε θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 


