ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΑ΄, 7 Φεβρουαρίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία: α) 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 και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συµβουλίου της 5ης
Δεκεµβρίου 2017
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2016/2102
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2016 (Ε.Ε. L 327), για την προσβασιµότητα σε ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, για να καταστούν περισσότερο προσβάσιµοι στους χρήστες και ιδίως στα άτοµα µε αναπηρίες.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους θεσπίζονται
οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις
για την κατασκευή, το περιεχόµενο και τη λειτουργία
των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευ-

ές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι,
ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιµοποιείται για την
πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρµογές για φορητές συσκευές, τις οποίες χρησιµοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4 και είναι περισσότερο προσβάσιµοι
στους χρήστες και ιδίως στα άτοµα µε αναπηρίες.
2. Εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος:
α) οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευές των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής
εκποµπής δηµόσιας υπηρεσίας,
β) οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευές των µη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν
παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες
που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόµων µε αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτοµα αυτά.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο
περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:
α) µορφότυποι αρχείων γραφείου που δηµοσιεύτηκαν
πριν από τις 23 Σεπτεµβρίου 2018, εκτός αν το περιεχόµενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές
διαδικασίες των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τον
οικείο οργανισµό του δηµόσιου τοµέα,
β) προεγγεγραµµένα µέσα µε διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που δηµοσιεύτηκαν πριν από
τις 23 Σεπτεµβρίου 2020,
γ) µέσα µε διάσταση χρόνου σε ζωντανή µετάδοση
(live time-based media),

2
δ) επιγραµµικοί χάρτες (online maps) και υπηρεσίες
χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες µε προσβάσιµο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που
προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης,
ε) περιεχόµενο τρίτων που ούτε χρηµατοδοτείται ούτε
επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισµό του δηµόσιου τοµέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του,
στ) αναπαραγωγές αντικειµένων συλλογών κληρονοµιάς που δεν µπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιµα, λόγω είτε:
αα. της ασυµβατότητας των απαιτήσεων προσβασιµότητας είτε µε τη συντήρηση του οικείου αντικειµένου είτε µε την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής,
ββ. της µη διαθεσιµότητας αυτοµατοποιηµένων και οικονοµικά αποδοτικών λύσεων που θα µπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείµενο χειρογράφων ή άλλων αντικειµένων συλλογών κληρονοµιάς και να το µετατρέψουν
σε µορφή περιεχοµένου συµβατή µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας,
ζ) το περιεχόµενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιµων σε µια κλειστή οµάδα ατόµων και όχι στο ευρύ
κοινό, περιεχόµενο το οποίο δηµοσιεύτηκε πριν από τις
23 Σεπτεµβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριµένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση,
η) το περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία
(archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά περιεχόµενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές
διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι
πλέον ενεργό µετά την 23η Σεπτεµβρίου 2019. Η αµιγώς
τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του
περιεχοµένου του ιστότοπου ή της εφαρµογής για φορητές συσκευές.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.), µπορεί να
εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ιστότοποι και εφαρµογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθµών, πλην του περιεχοµένου που σχετίζεται µε βασικές επιγραµµικές (οn
line) διοικητικές λειτουργίες, και µε την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρία.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. «Οργανισµός του δηµόσιου τοµέα»: το κράτος, κατά
την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές
αρχές (Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού), οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου της περίπτωσης 4 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή οι ενώσεις µίας ή
περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ε-

φόσον οι ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα.
2. «Εφαρµογές για φορητές συσκευές»: το λογισµικό
εφαρµογών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα ή για λογαριασµό τους
για χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζοµένους στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταµπλέτες.
Οι εφαρµογές για φορητές συσκευές δεν περιλαµβάνουν το λογισµικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές
(λειτουργικά συστήµατα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισµικό.
3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύµφωνα µε το σηµείο 1
του άρθρου 2 του Κανονισµού (Ε.Ε.) υπ’ αριθµ.
1025/2012 (Ε.Ε. L 316).
4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 1) στοιχείο β) του κανονισµού (Ε.Ε.) υπ’ αριθµ. 1025/2012.
5. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: το εναρµονισµένο πρότυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 1) στοιχείο γ΄ του
κανονισµού (Ε.Ε.) υπ’ αριθµ. 1025/2012.
6. «Μέσα µε διάσταση χρόνου» (time-based media): τα
µέσα µίας από τις εξής µορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασµό ήχου ή και
βίντεο µε διαδραστικότητα.
7.«Αντικείµενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά
που µπορεί να ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν µέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύµατα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και µουσεία.
8.«Δεδοµένα µέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσµατα
της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται,
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητα των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά µε το δείγµα ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται (όπως, ιδίως, αριθµός ιστότοπων και εφαρµογών δυνητικά µε
τον αριθµό επισκεπτών και χρηστών τους) και ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο προσβασιµότητας.
9.«Άτοµα µε αναπηρίες» (Α.µεΑ.): τα άτοµα µε µακροχρόνιες σωµατικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση µε διάφορα εµπόδια, ιδίως θεσµικά, περιβαλλοντικά ή εµπόδια
κοινωνικής συµπεριφοράς, µπορεί να παρεµποδίσουν
την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων
αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση µε τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α΄137, και άρθρο 1 της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των
Α.µεΑ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4074/2012, Α΄ 88).
10. «Προσβασιµότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που
πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή,
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές, προκειµένου να καθίστανται προσβάσιµοι στους χρήστες, ιδίως στα άτοµα µε αναπηρίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

οποία δεν ήταν δυνατή η συµµόρφωση και παρέχει τυχόν προσβάσιµες εναλλακτικές επιλογές.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις για την προσβασιµότητα των ιστότοπων
και των εφαρµογών για φορητές συσκευές
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 6
Τεκµήριο συµµόρφωσης
µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές
της προσβασιµότητας, στις οποίες περιλαµβάνονται οι επιµέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιµότητας και της στιβαρότητας.
2. Οι επιµέρους αρχές της προσβασιµότητας έχουν
την ακόλουθη έννοια:
α) αντιληπτικότητα, που σηµαίνει ότι οι πληροφορίες
και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής µε τον χρήστη
παρουσιάζονται στους χρήστες µε τρόπους που αυτοί
µπορούν να αντιληφθούν,
β) χρηστικότητα, που σηµαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής µε τον χρήστη και η πλοήγηση είναι εύχρηστα,
γ) κατανοησιµότητα, που σηµαίνει ότι οι πληροφορίες
και η λειτουργία της διεπαφής µε τον χρήστη είναι κατανοητές,
δ) στιβαρότητα, που σηµαίνει ότι το περιεχόµενο είναι
αρκετά στιβαρό, ώστε να ερµηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσµα πρακτόρων χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων
και υποστηρικτικών τεχνολογιών.

1. Το περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών
για φορητές συσκευές που συµµορφώνονται στα εναρµονισµένα πρότυπα ή στα µέρη τους και στα στοιχεία αναφοράς που έχει δηµοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (Ε.Ε.) 1025/2012, θεωρείται ότι
συµµορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του
άρθρου 4 των εν λόγω προτύπων ή των µερών τους.
2. Εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς
των εναρµονισµένων προτύπων της παραγράφου 1, το
περιεχόµενο των εφαρµογών για φορητές συσκευές
που συµµορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα
µέρη τους θεωρείται ότι συµµορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιµότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι
τεχνικές προδιαγραφές ή τα µέρη τους, εφόσον ανταποκρίνεται και είναι σύµφωνο προς τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς
του εναρµονισµένου προτύπου της παραγράφου 1, το
περιεχόµενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις
του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
ή µέρη τους θεωρείται ότι συµµορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4, και που καλύπτουν
οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή των µερών τους. Εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρµονισµένου προτύπου της παραγράφου 1, ελλείψει
των τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 2, το περιεχόµενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2
(2015-04) ή των µερών τους θεωρείται ότι συµµορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας που ορίζονται στο
άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα µέρη τους.
4. Εφόσον έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέµπουν σε µια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρµόζεται η πιο
πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο
που το αντικαθιστά.

Άρθρο 5
Δυσανάλογη επιβάρυνση
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα µπορεί να απέχουν από τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4, αν η εφαρµογή των τελευταίων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
2. Για να εκτιµηθεί ο βαθµός, στον οποίο η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων:
α) το µέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του οργανισµού του δηµόσιου τοµέα,
β) το εκτιµώµενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό
οργανισµό του δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τα εκτιµώµενα οφέλη για τα άτοµα µε αναπηρίες, λαµβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριµένου ιστότοπου ή της εφαρµογής για φορητές
συσκευές.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι οργανισµοί
του δηµόσιου τοµέα διενεργούν την αρχική εκτίµηση και
αξιολόγηση του βαθµού, στον οποίο η συµµόρφωση στις
απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4 συνεπάγεται
δυσανάλογη επιβάρυνση.
4. Όταν ένας οργανισµός του δηµόσιου τοµέα κάνει
χρήση της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριµένο ιστότοπο ή εφαρµογή για
φορητές συσκευές, µετά τη διενέργεια της εκτίµησης
και αξιολόγησης της παραγράφου 2, διευκρινίζει, µε ειδική αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιµότητας του άρθρου 7 τα µέρη των απαιτήσεων προσβασιµότητας, µε τα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 7
Μορφή και περιεχόµενο
της δήλωσης προσβασιµότητας
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, µόλις επέλθει ουσιώδης µεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση,
λεπτοµερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιµότητας για τη συµµόρφωση των ιστότοπων και των εφαρµο-
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γών τους για φορητές συσκευές στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Για τους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου
τοµέα, η δήλωση προσβασιµότητας παρέχεται σε προσβάσιµη µορφή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης
προσβασιµότητας της παραγράφου 4, και αναρτάται
στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
3. Για τις εφαρµογές για φορητές συσκευές, η δήλωση
προσβασιµότητας παρέχεται σε προσβάσιµη µορφή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και το υπόδειγµα δήλωσης της παραγράφου 5, και είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο του οργανισµού του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρµογή για φορητές συσκευές, ή
διατίθεται ταυτόχρονα µε άλλα πληροφοριακά στοιχεία
κατά την τηλεφόρτωση της εφαρµογής.
4. Η δήλωση προσβασιµότητας περιλαµβάνει τα εξής:
α) εξήγηση σχετικά µε τα εν λόγω τµήµατα του περιεχοµένου που δεν είναι προσβάσιµα και τους λόγους για
την απουσία προσβασιµότητας και, ενδεχοµένως, προσβάσιµες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται,
β) περιγραφή και σύνδεσµο προς τον µηχανισµό διαδικασίας ενηµέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενηµερώνει τον οργανισµό του δηµόσιου τοµέα για τυχόν αδυναµία του ιστοτόπου του ή των εφαρµογών του για
φορητές συσκευές να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 2 και του άρθρου 5,
γ) ενηµέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόµενο µε θεσµικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση µη ικανοποιητικής απάντησης στην ενηµέρωση ή στα αιτήµατα του άρθρου 10.
5. Η δήλωση προσβασιµότητας διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.
Άρθρο 8
Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώσεων
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται
«Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και Εφαρµογών»
(ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που συµµορφώνονται στις απαιτήσεις προσβασιµότητας των άρθρων 4 και 6. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιηµένες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7, δηλώσεις προσβασιµότητας των οικείων φορέων. Οι ιστότοποι και οι εφαρµογές για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη της Ε.Σ.Α.µεΑ.. Με όµοια απόφαση γίνεται η
διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρµογών
για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα,
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιµότητας.
3. Ύστερα από αίτηµα της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψη-

φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης παρέχουν στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Σ.Α.µεΑ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η µορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωµοδότησης της παραγράφου 2 από την
Ε.Σ.Α.µεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ..
5. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οργανισµού του δηµόσιου τοµέα, η οποία κοινοποιείται στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισµού ως προς την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και
για τη συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες
των Υπουργείων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 9
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης στοιχείων
Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών τους για
φορητές συσκευές στις διατάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 10
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτηµάτων για παροχή
πληροφοριών και αναφορών
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέµπτο και άρθρο 9
της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, µέσω του µηχανισµού της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, έχει δικαίωµα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενηµέρωση ως προς την κατάσταση συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους, ή αίτηση για πληροφορίες που
ελλείπουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2
και το άρθρο 5.
2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αποφαίνονται
για τα αιτήµατα της παραγράφου 1 µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρµόδια υπηρεσία, η υπηρεσία
αυτή τη διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στον αρµόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία.
3. Αν η αίτηση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 προθεσµία, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η αρµόδια
υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, γνωστοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο στον αιτούντα τους
λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιµη πληροφορία.
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4. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της
παραγράφου 2 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, µε µέριµνα των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, στη Γενική
Διεύθυνση Δηµόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Ειδικά για ζητήµατα δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72
του ν. 4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.
Άρθρο 11
Επιµόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση
του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για την
κατάρτιση και την επιµόρφωση του προσωπικού τους σε
θέµατα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισµός προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται
από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία µε την Ε.Σ.Α.µεΑ., ύστερα από σχετικό αίτηµα οργανισµού του δηµόσιου τοµέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού
συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.µεΑ., καθορίζονται το περιεχόµενο των προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα προγράµµατα αυτά.
2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα ενηµερώνουν και
ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
τους υπαλλήλους και τους εργαζοµένους τους, καθώς και
το κοινό, σχετικά µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του
άρθρου 4, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες
ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές, καθώς
και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΓΜΟΓΗΣ
Άρθρο 12
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8
της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές
συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4.
2. α) Η µεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής,
συγκρίσιµη και εύχρηστη, διατίθεται και αναπαράγεται επί
τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισµικού, καθώς
και των ανοιχτών προτύπων και µορφότυπων.
β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η µεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.
3. Μέχρι τον καθορισµό της µεθοδολογίας παρακολούθησης µε εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να λαµβάνει υπόψη εκθέσεις εµπειρογνωµόνων και περιλαµβάνει:
α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και
τη δειγµατοληψία των ιστότοπων και των εφαρµογών για
φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση,
β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγµατοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχοµένου τους,
γ) σε επίπεδο εφαρµογών για φορητές συσκευές, το
προς εξέταση περιεχόµενο, λαµβανοµένων υπόψη της
στιγµής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της εφαρµογής
και των µεταγενέστερων λειτουργικών ενηµερώσεων,
δ) την περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συµµόρφωση ή η παράλειψη
συµµόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4, µε άµεση παραποµπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρµονισµένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου
2 του άρθρου 6 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παραγράφου 3 του άρθρου 6,
ε) σε περίπτωση εντοπισµού αδυναµιών συµµόρφωσης
των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, µηχανισµό για την
παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου
4, σε µορφή που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους
οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα για τη διόρθωση των αδυναµιών αυτών,
στ) τις κατάλληλες ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων,
εφόσον απαιτούνται, παραδειγµάτων και καθοδήγησης,
για αυτόµατες και χειροκίνητες δοκιµές και για δοκιµές
χρηστικότητας, σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους δειγµατοληψίας, κατά τρόπο συµβατό µε την περιοδικότητα
της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
4. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνει
την εφαρµογή των απαιτήσεων προσβασιµότητας του άρθρου 4 σε τύπους ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές
συσκευές, πέραν των προβλεποµένων από την παράγραφο 1 του άρθρου 2, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευές των οποίων η λειτουργία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής διατάξεων που ισχύουν
για την προσβασιµότητα.
5. Έως τις 23 Δεκεµβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά
τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων των µετρήσεων. Για το περιεχόµενο της έκθεσης εφαρµόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα
7, 8, 9, 10 και 11, τα εξής:
α) διαδικασίες για τη δηµοσιοποίηση εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιµότητα σε ιστότοπους και σε εφαρµογές για φορητές συσκευές,
β) εµπειρίες και ευρήµατα από την εφαρµογή των κανόνων για τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 4,
γ) πληροφορίες συναφείς µε την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζοµένων των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού,
δ) πληροφορίες για την εφαρµογή της διαδικασίας υ-

6
ποβολής παρατηρήσεων και αναφορών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10.
7. Το περιεχόµενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαµβάνει απαραιτήτως τον
κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρµογών για φορητές
συσκευές ή των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που εξετάστηκαν, δηµοσιοποιείται σε προσβάσιµη µορφή στους
ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Μέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσµάτων για τη συµµόρφωση των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του παρόντος. Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση αναρτάται στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η έκθεση συζητείται στις αρµόδιες
Επιτροπές της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ως εξής:
α) στους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεµβρίου 2018 από τις 23 Σεπτεµβρίου 2019,
β) στους ιστότοπους των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που δεν υπάγονται στην περίπτωση α΄ από τις 23 Σεπτεµβρίου 2020,
γ) στις εφαρµογές για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα από τις 23 Ιουνίου 2021.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (Ε.Ε.) 2017/2455
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Άρθρο 14
Αντικείµενο
Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ενσωµατώνεται
στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2017 (EE
L 348 της 29.12.2017), σχετικά µε τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (EEL 347 της 11.12.2006).
Άρθρο 15
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 47β του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(άρθρο 1 παρ. 1, 3 και 4 της Οδηγίας)

Στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄
248 ), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4316/2014 (Α΄

270), αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών
προς µη υποκείµενους στο φόρο.
α) Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτηµα
VII, προς µη υποκείµενο στο φόρο:
αα) είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υποκείµενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη
µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό
της χώρας,
ββ) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υποκείµενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός του
εσωτερικού της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν
σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόµενη ηλεκτρονικά.
β) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι
το εσωτερικό της χώρας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την εγκατάστασή του
ή, ελλείψει εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη συνήθη
διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας και όχι και εντός
άλλου κράτους-µέλους,
ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε µη υποκείµενους στον
φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος,
γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των παροχών που
αναφέρονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας περίπτωσης δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του εκάστοτε
τρέχοντος ηµερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη
διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους.
Αν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε
άλλα νοµίσµατα, για τον υπολογισµό του ποσού σε ευρώ
λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που έχει
δηµοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5
Δεκεµβρίου 2017.
Αν, κατά τη διάρκεια ενός (1) ηµερολογιακού έτους, το
συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των ανωτέρω παροχών υπερβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, από
το εν λόγω χρονικό σηµείο εφαρµόζεται η υποπερίπτωση
ββ΄ της περίπτωσης α΄.
γ) Οι υποκείµενοι στο φόρο της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης β΄ που παρέχουν υπηρεσίες µέχρι του ορίου
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προς µη υποκειµένους
στον φόρο, που είναι εγκατεστηµένοι, έχουν τη µόνιµη
κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος-µέλος, έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν τον τόπο
παροχής των υπηρεσιών τους σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄. Η επιλογή αυτή γίνεται µε
υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2)
ηµερολογιακά έτη, µετά την πάροδο των οποίων µπορεί
να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
δ) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄, ο τόπος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών
προς µη υποκείµενο στον φόρο λήπτη που είναι εγκατεστηµένος ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του
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στο εσωτερικό της χώρας, δεν είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον ο υποκείµενος στον φόρο παρέχων που
είναι εγκατεστηµένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει
την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος – µέλος πληροί στο κράτος-µέλος αυτό προϋποθέσεις ανάλογες αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄,
εκτός αν ο εν λόγω παρέχων επιλέξει τον τόπο παροχής
των υπηρεσιών του σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄
της περίπτωσης α΄.»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
47β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 104 του ν. 4316/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) «µη εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείµενος στον φόρο», ο υποκείµενος στον φόρο που δεν
έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ούτε
διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 47β
αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονοµικής
δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014
(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας)
Στο άρθρο 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) µετά την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:
«1α) Τιµολόγιο εκδίδουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, και οι οντότητες που είναι εγγεγραµµένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων
47β και 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.»
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του Πρώτου Μέρους ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους
διατάξεις του.
2. Οι διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος νόµου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Αθήνα,

2019
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