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                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2010 
                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  Αριθµός Πρωτοκόλλου:  
   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/14/25181 
             & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
                              & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  
                       & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑµεΑ 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 15 
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 213-13.13.058 
Πληροφορίες: Α. Θεοδώρου, Χρ. Ρίζος                          
Τηλέφωνο: 213-13.13.040, -057 
e – mail: c.rizos@ypesdda.gov.gr 

ΠΡΟΣ:  
Ι.   Όλα τα Υπουργεία 
      1. ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
      2. Γραφεία ή Τµήµατα Προσβασιµότητας ΑµεΑ 
ΙΙ.  Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραµµατείες  
      Υπουργείων και  
      Αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες 
      ∆/νσεις ∆ιοίκησης 
ΙΙΙ. Όλες τις Περιφέρειες 
       ∆/νσεις Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης 
 
Κοινοποίηση: 
   Γραφεία: 
1. Πρωθυπουργού 
2. Υπουργών 
    & Υφυπουργών 
3. Ανεξάρτητες Αρχές 
4. Σ.Ε.Ε.∆.∆.  
5. Ε.Σ.Α.µε.Α. 
6. Α∆Ε∆Υ 
 
  

ΘΕΜΑ: «Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία – 3η ∆εκεµβρίου 2010.» 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 
Α/156/10.7.1996, η 3η ∆εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα των Ατόµων µε 
Αναπηρία. Η ηµέρα αυτή υπενθυµίζει, τόσο στους δηµόσιους φορείς, όσο και στην 
κοινωνία, ότι τα Άτοµα µε Αναπηρία δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή, στην 
εργασία και στην καθηµερινότητα.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆./Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆.), ακολουθώντας τη 
συνταγµατική επιταγή σχετικά µε τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτόνοµη 
και επί ίσοις όροις ένταξη των Ατόµων µε Αναπηρία στο κοινωνικό σώµα και στο 
δηµόσιο βίο της χώρας, συνεχίζει την προώθηση µέτρων και πολιτικών οι οποίες 
διευκολύνουν τους πολίτες µε αναπηρία κατά τις συναλλαγές τους µε τη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση, όπως για παράδειγµα, η εξασφάλιση της προσβασιµότητας των κτιρίων 
των δηµοσίων υπηρεσιών στα ΑµεΑ, η πλήρης και έγκυρη πληροφόρησή τους για τις 
παροχές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για αυτά και τις οικογένειές 
τους, η ένταξη σχετικών έργων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. κ.ο.κ.  



 2 

Στο τέλος του τρέχοντος έτους ολοκληρώνεται η εφαρµογή του διετούς 
«Προγράµµατος Προσβασιµότητας στους ∆ήµους» µε το οποίο διενεργήθηκαν 
παρεµβάσεις σε τοπικό επίπεδο, και συγκεκριµένα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 
που εδρεύουν σε πρωτεύουσες νοµών καθώς και σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής 
και της Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την άµεση συµµόρφωση των προαναφερόµενων 
Ο.Τ.Α. ως προς την υποχρέωση που έχουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα 
δηµιουργίας προσβάσιµης αλυσίδας, η οποία συνδέει, µε προσβάσιµα πεζοδρόµια 
και διαβάσεις κατά µήκος µιας συγκεκριµένης διαδροµής, τις προσβάσιµες 
εγκαταστάσεις και υποδοµές των περιοχών υψηλής επισκεψιµότητας στις οποίες, 
εκτός από τα κτίρια των δηµοσίων υπηρεσιών και τις κοινόχρηστες υποδοµές, 
συµπεριλαµβάνονται και οι χώροι αστικού πρασίνου και οι παραλίες.  

Επιπλέον, το Υπουργείο µας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 
προσβασιµότητας και έχοντας ως γνώµονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
πρόσβασης όλων των χρηστών του διαδικτύου - στους οποίους συµπεριλαµβάνονται 
και οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού - στο δικτυακό τόπο του (http://www.gspa.gr), 
έχει προβεί στη δηµιουργία ειδικής σελίδας του δικτυακού του τόπου 
(http://amea.gspa.gr) µε σκοπό την πρόσβαση σε αυτή των ατόµων µε αναπηρία. Η 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα συµµορφώνεται µε τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές 
προσβασιµότητας (W3C-WAI, WCAG έκδοση 2.0 και σε Επίπεδο Συµµόρφωσης 
ΑΑ) ούτως ώστε οι πολίτες-χρήστες του διαδικτύου που ανήκουν στις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού να έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόµενο του δικτυακού 
τόπου, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτηµα του αναπηρικού κινήµατος.  

Με την ευκαιρία της φετινής επετείου, καλούνται όλοι οι φορείς να 
ενηµερωθούν για τα δίκαια αιτήµατα του αναπηρικού κινήµατος και να προωθήσουν 
τις διαδικασίες ικανοποίησής τους κατά προτεραιότητα, ανάλογα µε την αρµοδιότητα 
που διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την επόµενη τριετία είναι:  

α) η επέκταση του Προγράµµατος Προσβασιµότητας σε όλους τους νέους 
∆ήµους του Προγράµµατος «Καλλικράτης», καθώς και στις Περιφέρειες της χώρας 
και 

β) η επέκταση της εφαρµογής της εφαρµογής των διεθνών προτύπων 
προσβασιµότητας σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων του δηµοσίου 
τοµέα. 
 
 

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

 
 

                                ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
                                   
                                                       
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
  Γραφεία: 
-κ. Υπουργού 
-κ. Υφυπουργού 
-κ.κ. Γενικών Γραµµατέων      
-κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών 
-κ.κ. ∆ιευθυντών             


