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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η δυνατότητα πρόσβασης στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα μέσω του Διαδικτύου 

είναι πολύ σημαντική για τους ίδιους διότι τους δίνει την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή 

με τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δημόσιο 

χαρακτήρα τους. Δυστυχώς, η απουσία εναρμόνισης όσον αφορά τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη στο ζήτημα της προσβασιμότητας μέσω 

Διαδικτύου δημιουργεί εμπόδια στην εσωτερική αγορά.  

 

Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα εισηγείται 

μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση βάσει της οποίας θα καθορίζονται απαιτήσεις για 

ορισμένους τύπους οργανισμών του δημόσιου τομέα.  

 

Ο συντάκτης του παρόντος εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά και επικροτεί πλήρως την 

πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει την προσέγγιση των εθνικών μέτρων και να μειώσει 

την αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης ιστοσελίδων. Εκτιμά ότι όλοι οι χρήστες θα 

πρέπει να επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού περιεχομένου των ιστοτόπων. 

Επ` αυτού, φρονεί ότι είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ηλικιωμένο κομμάτι 

του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ομάδας πολιτών που αυξάνεται διαρκώς, 

καθώς στα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει, κατά την άποψη του ιδίου πάντα, να καταβληθεί 

ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί οποιουδήποτε είδους "ψηφιακός 

αποκλεισμός" αυτών των ομάδων. 

 

Εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του διότι η τρέχουσα πρόταση αποτελεί σαφή έκφραση 

μιας γνήσιας πολιτικής βούλησης να υλοποιηθούν στην πράξη οι δεσμεύσεις που απορρέουν 

από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(UNCRPD). Λυπάται, εντούτοις, διότι η πρόταση αφορά μόλις 12 κατηγορίες ιστοτόπων 

οργανισμών του δημόσιου τομέα και διότι οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για πεδία με μεγάλη σημασία στην ζωή των πολιτών. Ο συντάκτης του παρόντος 

εκτιμά συνεπώς ότι είναι ανάγκη να προστεθούν οι εν λόγω κατηγορίες ιστοτόπων στο 

Παράρτημα.  

 

Ο ίδιος πιστεύει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω δράσεις προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής της πρότασης και προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε 

όλους τους ιστοτόπους και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν οι δημόσιοι οργανισμοί. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 

έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται σε 

αρχές και τεχνικές που πρέπει να 

τηρούνται κατά την κατασκευή ιστοτόπων, 

έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να 

καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους 

χρήστες, ιδίως σε άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία. Το περιεχόμενο των 

ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές καθώς 

και μη κειμενικές πληροφορίες, καθώς 

επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων και 

αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 

ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 

και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 

υποθέσεων και πληρωμές. 

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται σε 

αρχές και τεχνικές που πρέπει να 

τηρούνται κατά την κατασκευή ιστοτόπων, 

έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να 

καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους 

χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία και των 

ηλικιωμένων. Το περιεχόμενο των 

ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές καθώς 

και μη κειμενικές πληροφορίες, καθώς 

επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων και 

αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 

ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 

και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 

υποθέσεων και πληρωμές. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν κίνδυνο 

"ψηφιακού αποκλεισμού" εξαιτίας 

παραγόντων όπως η απουσία δεξιοτήτων 

στις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών και η έλλειψη πρόσβασης 

στο Διαδίκτυο. Επιδίωξη του 

προγράμματος της ΕΕ σχετικά με την 

«ηλ-ένταξη» είναι όλες οι κατηγορίες 

χρηστών να διαθέτουν τις μέγιστες 

δυνατές ευκαιρίες χρήσης του Διαδικτύου 

και εξοικείωσης με τις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών. Το 

ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

προτείνει σειρά μέτρων για την προαγωγή 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών από 

μειονεκτούσες ομάδες χρηστών όπως 
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είναι οι ηλικιωμένοι.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 

σχετικά με την κινητικότητα και την 

ένταξη ατόμων με αναπηρία και την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 

2010-20201 επισημαίνει ότι οι καινοτόμες 

και βασισμένες στη γνώση οικονομίες δεν 

είναι δυνατόν να αναπτυχθούν χωρίς 

προσβάσιμα περιεχόμενα και μορφές 

φιλικές στα άτομα με αναπηρία που θα 

διέπονται από δεσμευτική νομοθεσία, 

όπως προσβάσιμες ιστοσελίδες για 

τυφλούς και υποτιτλισμένο υλικό για τους 

βαρήκοους συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, διαδικτυακών υπηρεσιών 

για άτομα που χρησιμοποιούν νοηματικές 

γλώσσες, εφαρμογών έξυπνων 

τηλεφώνων και απτικών και φωνητικών 

βοηθημάτων στα δημόσια μέσα 

ενημέρωσης. 

 ______________ 

 1 ΕΕC 131 E, 8.5.2013, σ. 9. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Το ψηφιακό θεματολόγιο για την 

Ευρώπη υπογραμμίζει ότι οι θετικές 

δράσεις για την παροχή βοήθειας στα 

άτομα με αναπηρίες ώστε να έχουν 
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πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο 

συνιστούν θεμελιώδες στοιχείο της 

πλήρους απόλαυσης της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας, και απαιτεί την πλήρη τήρηση 

των αρχών του μνημονίου συμφωνίας 

σχετικά με την ψηφιακή πρόσβαση 

ατόμων με αναπηρίες. Η δημιουργία 

εγγράφων που διατίθενται σε ιστοτόπους 

δημοσίων οργανισμών, όπως εκθέσεις, 

βιβλία, νομοθετικά κείμενα κ.ά., με τρόπο 

ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμα, 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

επίτευξη του εν λόγω στόχου, καθώς και 

στην προώθηση της ανάπτυξης 

ικανοτήτων και εταιριών παροχής 

υπηρεσιών στην ΕΕ, παράλληλα με τη 

στήριξη του ιδιωτικού τομέα με στόχο να 

ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις προς αυτήν 

την κατεύθυνση.    

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Η εξασφάλιση της ουδετερότητας 

του δικτύου είναι ζωτικής σημασίας έτσι 

ώστε οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα να 

παραμείνει προσβάσιμοι τόσο σήμερα 

όσο και στο μέλλον, και προκειμένου το 

διαδίκτυο να παραμείνει ανοικτό. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε 

επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνία 

σχετικά με τις απαιτήσεις 

(13) Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε 

επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνία 

σχετικά με τις απαιτήσεις 
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προσβασιμότητας για ιστότοπους 

οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι 

αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον 

κατακερματισμό. Θα περιόριζε την 

αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης 

ιστοσελίδων και θα ενίσχυε τη 

διαλειτουργικότητα. Με τη χρήση 

τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων 

προσβασιμότητας, δεν θα εμποδιζόταν και 

ενδεχομένως ακόμη και θα τονωνόταν η 

καινοτομία. 

προσβασιμότητας για ιστότοπους 

οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι 

αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον 

κατακερματισμό. Θα περιόριζε την 

αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης 

ιστοσελίδων και θα ενίσχυε τη 

διαλειτουργικότητα. Με τη χρήση 

τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων 

προσβασιμότητας, βάσει ανοικτών 

προτύπων, δεν θα εμποδιζόταν και 

ενδεχομένως ακόμη και θα τονωνόταν η 

καινοτομία. Ιδίως συνιστάται η εφαρμογή 

διεθνών προτύπων μη αποκλειστικής 

εκμετάλλευσης, είτε για την παραγωγή 

του περιεχομένου είτε για τον τρόπο 

καταλογογράφησης και αναγνώρισής του. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η εναρμονισμένη προσέγγιση 

αναμένεται επίσης να επιτρέψει στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τις 

επιχειρήσεις της Ένωσης να αντλήσουν 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την 

επέκταση της παροχής 

επιγραμμικών/διαδικτυακών υπηρεσιών 

ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι 

πολίτες και πελάτες. Τούτο αναμένεται να 

αυξήσει το δυναμικό της εσωτερικής 

αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες ιστο-

προσβασιμότητας. Η μεγέθυνση της 

αγοράς που θα προκύψει θα επιτρέψει στις 

επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην 

οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. Η 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς θα 

καταστήσει ελκυστικότερες τις επενδύσεις 

στην Ένωση. Οι κυβερνήσεις θα 

επωφεληθούν από τη φθηνότερη παροχή 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

(14) Η εναρμονισμένη προσέγγιση 

αναμένεται επίσης να επιτρέψει στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τις 

επιχειρήσεις της Ένωσης να αντλήσουν 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την 

επέκταση της παροχής 

επιγραμμικών/διαδικτυακών υπηρεσιών 

ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι 

πολίτες και πελάτες. Τούτο αναμένεται να 

αυξήσει το δυναμικό της εσωτερικής 

αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες ιστο-

προσβασιμότητας και να προωθήσει την 

ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς. Η μεγέθυνση της αγοράς που θα 

προκύψει θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 

συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός 

της Ένωσης. Η ενίσχυση της εσωτερικής 

αγοράς θα καταστήσει ελκυστικότερες τις 

επενδύσεις στην Ένωση. Οι κυβερνήσεις 

θα επωφεληθούν από τη φθηνότερη 
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παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 

επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 

σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και 

πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους σε όλη την 

Ένωση, και ιδίως του δικαιώματος 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην 

επικράτεια της Ένωσης, καθώς και την 

ελευθερία εγκατάστασής τους και παροχής 

υπηρεσιών. 

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 

επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 

σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα, θα έχουν πρόσβαση σε 

ενημερωτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορούν να 

ενσωματώνονται πλήρως στη κοινωνική 

και επαγγελματική ζωή, και θα διαθέτουν 

υπηρεσίες και πληροφορίες που θα 

διευκολύνουν τη καθημερινή τους ζωή 

και την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε 

όλη την Ένωση, και ιδίως του δικαιώματος 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην 

επικράτεια της Ένωσης, του δικαιώματος 

πρόσβασης στη πληροφόρηση καθώς και 

την ελευθερία εγκατάστασής τους και 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 

προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την 

προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 

ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 

τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 

άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 

προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την 

προσβασιμότητα στο περιεχόμενο, μεταξύ 

άλλων και στο οπτικοακουστικό, των 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 

τομέα για όλους τους χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ηλικιωμένων. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 

άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 

τομέα από εκείνους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 

άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 

τομέα από εκείνους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων 

ιστοτόπων με πολιτιστικό περιεχόμενο ή 

εκπαιδευτικές, επιστημονικές και 

ερευνητικές πληροφορίες. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων 

χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών 

στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. 

(β) κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα βάσει ανοικτών 

προτύπων με πλήθος πρακτόρων χρήστη 

και υποστηρικτικών τεχνολογιών στην 

Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Τα κράτη μέλη προσφέρουν, ως προς 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών , λύσεις φιλικές προς τον 

χρήστη και απευθυνόμενες σε άτομα με 

αναπηρίες και σε ηλικιωμένους και 

προάγουν την κατάρτιση και την 
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εκπαίδευση που θα αυξήσει τις ψηφιακές 

γνώσεις αυτών. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4a. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις 

για τους ιστοτόπους δημοσίων 

οργανισμών που δεν εφαρμόζουν τις 

προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας 

όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε αυτούς. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες 

εκθέσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του 

ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, περιλαμβανομένων των 

δεδομένων των μετρήσεων και, 

ενδεχομένως, του καταλόγου των 

ιστοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ένα έτος 

μετά από τη δημοσίευση της παρούσας 

οδηγίας και στη συνέχεια ανά διετία 
εκθέσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του 

ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, περιλαμβανομένων των 

δεδομένων των μετρήσεων και, 

ενδεχομένως, του καταλόγου των 

ιστοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η έκθεση αυτή καλύπτει επίσης τις 3. Η έκθεση αυτή είναι ανάγκη να 
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δράσεις που διεξάγονται κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 6.  

δημοσιευθεί και καλύπτει επίσης τις 

δράσεις που διεξάγονται κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 6.  

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης: 

επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, 

ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή 

άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα. 

(3) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης: 

επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, 

ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή 

άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα 

και συντάξεις γήρατος. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή 

άδεια οδήγησης 

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο, 

δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας (6) Αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας 

ή δήλωση πραγματοποίησης έργων 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Δημόσια εκπαίδευση 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 

πανεπιστημιακή σχολή 

(10) Εγγραφή σε επαγγελματική, 

τριτοβάθμια ή πανεπιστημιακή σχολή 

καθώς και εγγραφή σε εξετάσεις 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Εγγραφή σε διαγωνισμούς της 

δημόσιας διοίκησης 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 10 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Εγγραφή στην πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και 

στις τελικές εξετάσεις 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Πολιτιστικές δραστηριότητες 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 12 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Δημόσιες υπηρεσίες συγκοινωνιών 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 12 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12γ) Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 12 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12δ) Δημόσιες υπηρεσίες πληροφόρησης 

σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 
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Παράρτημα – σημείο 12 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12ε) Δημόσιες υπηρεσίες παροχής 

ενέργειας 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – σημείο 12 στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12στ) Δημόσιες υπηρεσίες επικοινωνίας 
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