ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ

ΤΜΗΜΑ 1
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ
Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡIΚΩΝ δεςμεφεται να κακιςτά τον οικείο ιςτότοπο: www.ypes.gr
προςβάςιμο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Αϋ 12-02-2019,
Διορκ.φαλμ. ςτο ΦΕΚ 47 Αϋ 13-3-19) «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία: α) τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2016, για τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ
ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα και β) του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2017/2455 του υμβουλίου τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2017.», που ενςωματϊνει ςτθν εκνικι
ζννομθ τάξθ τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/2012.
Η παροφςα διλωςθ προςβαςιμότθτασ εφαρμόηεται ςτα εξισ: ςτον ιςτότοπο www.ypes.gr.

Κατάςταςη ςυμμόρφωςησ:
α) O ιςτότοποσ ςυνάδει πλιρωσ με τισ προβλζψεισ του Κεφ. Βϋ «ΑΠΑΙΣΗΕΙ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ» του ν. 4591/2019.

Κατάρτιςη τησ παροφςασ δήλωςησ προςβαςιμότητασ
Η παροφςα διλωςθ καταρτίςτθκε ςτισ 25-04-2019.
Η πραγματικι αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του ιςτότοπου προσ τισ απαιτιςεισ τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιικθκε με αυτοαξιολόγθςθ διενεργθκείςα από τον
οργανιςμό του δθμόςιου τομζα (βλζπε άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ εκτελεςτικισ απόφαςθσ
(ΕΕ) 2018/1523 τθσ Επιτροπισ.
Σελευταία ανακεϊρθςθ τθσ διλωςθσ ςτισ 25-04-2019.

Τποβολή παρατηρήςεων και ςτοιχεία επικοινωνίασ
φμφωνα με τισ προβλζψεισ του αρκ. 10 ν.4591/19 κάκε ενδιαφερόμενοσ, ζχει δικαίωμα να
υποβάλλει παρατθριςεισ ι αίτθςθ για ενθμζρωςθ ωσ προσ τθν κατάςταςθ ςυμμόρφωςθσ ι
αίτθςθ για πλθροφορίεσ που ελλείπουν (βλζπε παρ.3 αρκ.2 και αρκ.5 ν.4591/19).

Μηχανιςμόσ διαδικαςίασ ενημζρωςησ και υποβολήσ παρατηρήςεων: το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ τα ανωτζρω υποβάλλονται με ςχετικι Αίτθςθ του ενδιαφερόμενου προσ τθ
Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με το αρκ.3 «Αιτιςεισ προσ τθ
Διοίκθςθ» ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία
υποβάλλεται εγγράφωσ ι ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο info@ypes.gr.
τοιχεία Επικοινωνίασ: Τπουργείο Εςωτερικϊν, Γεν. Δ/νςθ Εςωτερικϊν και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ευαγγελιςτρίασ 2, ΣΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ,
Σθλζφωνο: 213.136.1006-1007.
Ενημζρωςη-προθεςμίεσ: Η αρμόδια Διεφκυνςθ απαντά με πρόςφορο τρόπο (κατά
προτίμθςθ ςτο δθλωμζνο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου) εντόσ
προκεςμίασ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Αν θ αίτθςθ
υποβάλλεται ςε αναρμόδια υπθρεςία, θ υπθρεςία αυτι τθ διαβιβάηει μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ ςτον αρμόδιο φορζα. τθν περίπτωςθ αυτι, θ προκεςμία αρχίηει από τθν
περιζλευςθ τθσ αίτθςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία.
Αν θ αίτθςθ δεν μπορεί να διεκπεραιωκεί ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία, λόγω
αντικειμενικισ αδυναμίασ, ειδικά αιτιολογθμζνθσ, θ αρμόδια υπθρεςία, το αργότερο μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ, γνωςτοποιεί με κάκε πρόςφορο μζςο ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ τθσ
κακυςτζρθςθσ και κάκε χριςιμθ πλθροφορία.
Οι ανωτζρω αιτιςεισ και οι αποφάςεισ του φορζα κοινοποιοφνται χωρίσ κακυςτζρθςθ, με
μζριμνα του φορζα, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιων Οργανϊςεων του Τπουργείου
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.
Ειδικά για ηθτιματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρίεσ, εφαρμόηονται και οι διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν.4488/2017 περί του Πλαιςίου Προαγωγισ για τθν εφαρμογι τθσ
φμβαςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία.

Διαδικαςία εκτζλεςησ
Η αρμόδια Διεφκυνςθ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ απαντά ςτον ενδιαφερόμενο με
πρόςφορο τρόπο (κατά προτίμθςθ ςτο δθλωμζνο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του
ενδιαφερόμενου).
ε περίπτωςθ μθ ικανοποιθτικισ απάντθςθσ ςτθν ενθμζρωςθ ι ςτα αιτιματα του αρκ.10
«Τποβολι παρατθριςεων, αιτθμάτων για παροχι πλθροφοριϊν και αναφορϊν»
ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αποτακεί ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του
αρκ.7 ν.4591/2019 ςτισ αρμόδιεσ κεςμικζσ αρχζσ, όπωσ με τθν υποβολι ςχετικισ Αναφοράσ
ςτον υνιγορο του Πολίτθ (https://www.synigoros.gr).
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