Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις
δημόσιες υπηρεσίες
Πηγή: http://www.disabled.gr/diefkolinsi-atomon-me-anapiria-amea-stis-sinallagestous-me-tis-dimosies-ipiresies/
Το

Υπουργείο

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε
όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους,
υπενθυμίζει τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της σχετικής
συνταγματικής επιταγής (παράγραφος 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, «τα
άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή
τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας» ), οι
διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας οφείλουν να διευκολύνουν τους
πολίτες με αναπηρία αλλά και τα άτομα που, λόγω γραμματικής αδυναμίας,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κατά τις συναλλαγές τους με τη διοίκηση,
ενεργώντας κατά τον ακόλουθο τρόπο:
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει) ορίζεται, μεταξύ άλλων και σε ό,τι
αφορά την υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, ότι ‘‘Αν ο ενδιαφερόμενος
δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει, ο αρμόδιος υπάλληλος, ύστερα από
προφορική έκθεση του αιτήματος του ενδιαφερομένου, οφείλει να συντάξει ο
ίδιος την αίτηση’’.
Η υποχρέωση αυτή υφίσταται σε περιπτώσεις φυσικής ή γραμματικής
αδυναμίας του ενδιαφερομένου να γράψει και συνίσταται σε υποχρέωση του
αρμοδίου υπαλλήλου να γράψει την αίτηση μετά από υπαγόρευση του
ενδιαφερομένου (… ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήματος…) , ο
οποίος (ενδιαφερόμενος) υπογράφοντας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των
όσων περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι Διοικητικές Αρχές δεν μπορούν σε
καμία περίπτωση και κατά κανένα τρόπο να συνδιαμορφώνουν το
περιεχόμενο των αιτήσεων των πολιτών ή να αναλαμβάνουν τη σχετική
ευθύνη.
Κατά συνέπεια, οι Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
της Χώρας υποχρεούνται να συντάσσουν αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
ενδιαφερομένων πολιτών:
1. Μόνον μετά από αίτημα των πολιτών λόγω της επίκλησης φυσικής ή
γραμματικής αδυναμίας να γράψουν.
2. Μόνον μετά από υπαγόρευση των πολιτών και όχι συνδιαμορφώνοντας την
αίτηση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999),
όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του
Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α΄/ 16-6-2005).

Συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της
Χώρας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Ειδικότερα, η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής πολίτη, που δηλώνει
αγράμματος, γίνεται σύμφωνα με ό,τι αναγράφει η ταυτότητά του, όπου, σε
κάποιες περιπτώσεις, αναφέρεται η ένδειξη «αδυναμία υπογραφής».
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής αναλφάβητου πολίτη, η διοικητική πρακτική που ακολουθείται
είναι η αναγραφή «σταυρού» ή ένδειξης «χ» ή άλλο πρόσωπο (πχ. ο
υπάλληλος) να αναγράφει τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου του
αναλφάβητου πολίτη και εκείνος να τα αντιγράφει. Σκόπιμο όμως είναι στις
περιπτώσεις αυτές, ο αρμόδιος υπάλληλος να βεβαιώνει επί του εγγράφου του
συγκεκριμένου πολίτη, ότι ο εν λόγω πολίτης είναι αναλφάβητος.
Κατ` αναλογία, θα πρέπει να διευκολύνονται οι πολίτες που, λόγω φυσικής
και σωματικής αδυναμίας, δεν είναι σε θέση να υπογράψουν. Στην περίπτωση
αυτή, ο υπάλληλος βεβαιώνει την «Αδυναμία υπογραφής», κατά τα ανωτέρω.
Οι

Διευθύνσεις

Διοικητικού

των

Υπουργείων

παρακαλούνται

να

γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα
που εποπτεύουν.
Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς
του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σκόπιμο είναι να λάβουν
γνώση του περιεχομένου της όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν
ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρισθεί στο δικτυακό
τόπο της Υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr, στο πεδίο: «Διοικητική

Μεταρρύθμιση/Σχέσεις

Κράτους-Πολίτη/Θέματα

Κώδικα

Διοικητικής

Διαδικασίας».
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
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