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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» 
αποσκοπεί στην καταχώριση στοιχείων των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α` 143), σύμφωνα με την παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 210 του ν. 4782/2021, και στη διαχείριση των δεδομένων. 
H ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υλοποιείται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και τη 
διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων, όπως αναφέρεται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 (ΦΕΚ B’ 
3756/13.08.2021). 

 

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

2.1 Εισαγωγή στο σύστημα 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση λειτουργίας του συστήματος είναι https://prosvasimotita-dy.gov.gr/ 
 

2.1.α Πιστοποίηση χρήστη 

Ως χρήστης νοείται το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος 
της Υπηρεσίας ή του Φορέα που ορίζεται από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του 
ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).  

Η πιστοποίηση του χρήστη γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 

 
 

Για την είσοδο στην εφαρμογή επιλέγεται «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ».  
 

 

https://prosvasimotita-dy.gov.gr/
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Ο χρήστης εισάγει τα προσωπικά του διαπιστευτήρια Τaxisnet, ή αυτά της Υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει, ή του 
Φορέα στον οποίον ανήκει, και επιλέγει «Σύνδεση».  
 

2.1.β Αρχική σελίδα 

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη επιλέγεται «Συνέχεια στην εφαρμογή». 
 

 
 
Με την επιλογή του εικονιδίου «Καταγραφή στοιχείων» ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της 
εφαρμογής. 
 

 
 
 
 

2.2 Εισαγωγή καταχώρισης 

Για την εισαγωγή νέας καταχώρισης ο χρήστης επιλέγει «+ Νέα εγγραφή» και οδηγείται στην πρώτη καρτέλα 
προς συμπλήρωση. 

 

Η καταχώριση γίνεται σε βήματα. Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται μία αλληλουχία από καρτέλες που 
πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς και οι προβλεπόμενες ενέργειες. 

Νέα εγγραφή 
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Ανάλογα με το βήμα στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι οι εξής: 
- Επιστροφή:   επαναφορά στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
- Προηγούμενο Βήμα:  επιστροφή στην προηγούμενη καρτέλα 
- Αποθήκευση:   καταχώριση των δεδομένων 
- Επόμενο Βήμα:  καταχώριση των δεδομένων και μετάβαση στην επόμενη καρτέλα 
- Τέλος:   καταχώριση των δεδομένων και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Προϋπόθεση για την «Αποθήκευση» και τη συνέχιση σε «Επόμενο Βήμα» είναι  

η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του προηγούμενου βήματος.  
Τυχόν προαιρετικά πεδία δύναται να συμπληρωθούν σε επόμενο χρόνο. 

 
 
 

2.2.α ΒHMA 1ο: Επιλογή Φορέα 

Στην πρώτη καρτέλα της καταχώρισης εμφανίζεται μία λίστα με τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις 
Ανεξάρτητες Αρχές, με αλφαβητική σειρά. Ο χρήστης επιλέγει τον Φορέα που αφορά το κτήριο ή το τμήμα 
του που καταλαμβάνει η Υπηρεσία τμήμα αυτού. 
 

 
 
 

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα Αναζήτησης. Ο χρήστης αναγράφει στοιχεία του ονόματος του Φορέα στο 
σχετικό πεδίο, με κεφαλαία ή πεζά γράμματα χωρίς τόνους, και αυτόματα εμφανίζονται οι αντίστοιχες 
επιλογές, τόσο σε επίπεδο Φορέα όσο και σε Εποπτευόμενου Φορέα. 
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Εναλλακτικά: 
Για την εισαγωγή Εποπτευόμενου Φορέα ο χρήστης επιλέγει: 
 α. το αρμόδιο Υπουργείο 
και πατώντας το βελάκι αριστερά  του ονόματος του Υπουργείου 
 β. τον Εποπτευόμενο Φορέα. 
 
Για την εισαγωγή Δήμου ο χρήστης επιλέγει:  
 α. την Περιφέρεια 
και πατώντας το βελάκι αριστερά  του ονόματος της Περιφέρειας 
 β. την Περιφερειακή Ενότητα, και πατώντας το βελάκι αριστερά  του ονόματος της Περιφερειακής 
Ενότητας 
 γ. τον Δήμο. 

 
 

Μετά την επιλογή του Φορέα, ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση». Εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει, επιλέγει 
«Επόμενο Βήμα». 

 

 

2.2.β ΒHMA 2ο: Στοιχεία Υπηρεσίας 

Η καρτέλα Στοιχεία Υπηρεσίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

- Είδος Φορέα: καταχωρίζεται αυτόματα από το σύστημα με βάση την Επιλογή Φορέα 
- Φορέας: καταχωρίζεται αυτόματα από το σύστημα με βάση την Επιλογή Φορέα 
- Στεγαζόμενη Υπηρεσία: καταγράφεται η ονομασία της Υπηρεσία από τον χρήστη (πχ. 1ο 

Δημοτικό Δήμου Αθηναίων) 
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- ΑΦΜ Υπηρεσίας/Φορέα: καταγράφεται το ΑΦΜ της Υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει - εναλλακτικά 
αυτό του Φορέα (πχ. Δήμου Αθηναίων) 

- Χρήση: επιλέγεται μία χρήση από τη λίστα - σε περίπτωση που η Υπηρεσία 
περιλαμβάνει διαφορετικές χρήσεις, επιλέγεται αυτή που 
καταλαμβάνει την περισσότερη επιφάνεια (επικρατούσα χρήση) 

- Περιφέρεια:  επιλέγεται από λίστα 
- Περιφερειακή Ενότητα: επιλέγεται από λίστα 
- Δήμος: επιλέγεται από λίστα 
- Ταχυδρομική διευθ/ση Υπηρεσίας: καταχωρίζεται από τον χρήστη 
- Τ.Κ.: καταχωρίζεται από τον χρήστη 
 

 
- Γεωχωρικός εντοπισμός: εντοπίζεται το σημείο που βρίσκεται το κτήριο σε υπόβαθρο χάρτη. 

Ο εντοπισμός του κτηρίου είναι υποχρεωτικός για την οριστική 
υποβολή της καταχώρισης. 
 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Εφόσον η διεύθυνση που έχει καταχωριστεί είναι εντός πόλεως ή μεγάλου οικισμού και είναι 
μονοσήμαντη, το σύστημα εντοπίζει αυτόματα το σημείο του κτηρίου. Σε περίπτωση που δεν 
εμφανίζεται αυτόματα (το σημείο παραμένει στο κέντρο του Αιγαίου πελάγους) ο χρήστης 
εντοπίζει το κτήριο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-» (zoom in, zoom out) στην πάνω 

Κουμπιά 
πλοήγησης 
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δεξιά γωνία του χάρτη και το «χεράκι» για μετακίνηση. Με αριστερό «κλικ» υποδεικνύει το 
σημείο. 

 
 

 

 

2.2.γ ΒHMA 3ο: Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Στην επόμενη καρτέλα ο χρήστης καταγράφει το Ιδιοκτησιακό Καθεστώς του κτηρίου ή του τμήματος κτηρίου 
που καταλαμβάνει η Υπηρεσία. 

 

Ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα στις εξής περιπτώσεις:  

- ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ:  εφόσον ο φορέας είναι ιδιοκτήτης των χώρων που καταλαμβάνει η 
 Υπηρεσία (ολόκληρο κτήριο ή τμήμα αυτού) 

- ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ:  εφόσον ο φορέας είναι μισθωτής των χώρων που καταλαμβάνει η Υπηρεσία
 (ολόκληρο κτήριο ή τμήμα αυτού) 

- ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ:  εφόσον οι χώροι που καταλαμβάνει η Υπηρεσία (ολόκληρο κτήριο ή τμήμα
 αυτού) παραχωρούνται σε αυτήν από τρίτους 

- ΜΕΙΚΤΟ:  εφόσον οι χώροι που καταλαμβάνει η Υπηρεσία (ολόκληρο κτήριο  ή τμήμα
 αυτού) συνυπάρχουν τουλάχιστον 2 από τις ανωτέρω περιπτώσεις  

- ΑΛΛΟ: περιγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Στις περιπτώσεις ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ και ΜΕΙΚΤΟ απαιτείται η καταχώριση της 
Ημερομηνίας λήξης Μίσθωσης ή Παραχώρησης, καθώς και τα στοιχεία του Εκμισθωτή ή του 
Παραχωρητή, εφόσον είναι διαθέσιμα (προαιρετικό πεδίο). Εάν η μίσθωση ή η παραχώρηση 
είναι επ’ αόριστο, ο χρήστης αναγράφει ημερομηνία λήξης 31/12/2099. 

 
 
 

2.2.δ ΒHMA 4ο: Στοιχεία Κτηρίου 

Στην επόμενη καρτέλα ο χρήστης καταγράφει Στοιχεία του Κτηρίου και του τμήματος που καταλαμβάνει η 
Υπηρεσία.  

 

Τα πεδία συμπληρώνονται ως εξής (με * τα υποχρεωτικά πεδία):  

- *ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: επιλέγεται η χρονική περίοδος κατά την οποία 
 κατασκευάστηκε το κτήριο. Εφόσον έχει υλοποιηθεί σε 
 στάδια, επιλέγεται η περίοδος κατασκευής της πιο 
 πρόσφατης προσθήκης. Εάν δεν είναι γνωστή η 
 χρονολογία κατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί η 
 χρονολογία έκδοσης της Οικοδομικής Αδείας. 
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- *ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ:  επιλέγεται ο αριθμός των ορόφων του κτηρίου άνω 
 του ισογείου (πχ. 5 εάν υπάρχει ισόγειο και 5 όροφοι). 

 

- ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΗΡΙΟΥ:  επιλέγεται ο αριθμός των υπογείων ορόφων του κτηρίου.  
 

- *ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: εμφανίζονται οι όροφοι σύμφωνα με τις δύο
 προηγούμενες επιλογές και τσεκάρονται οι όροφοι στους
 οποίους στεγάζεται η Υπηρεσία. Εάν η Υπηρεσία
 καταλαμβάνει το σύνολο του κτηρίου, τσεκάρεται το
 σύνολο των ορόφων. 

 

- *ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ επιλέγεται τάξη μεγέθους της επιφάνειας των χώρων  
(ΤΜ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ): κύριας χρήσης (πχ. γραφεία με χώρους κίνησης, WC κλπ)
 που καταλαμβάνει η Υπηρεσία - δεν λαμβάνονται υπόψη
 τυχόν βοηθητικοί χώροι (πχ. αποθήκες, parking κλπ). 

 

- *ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ  επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας που  
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (7 ατόμων & άνω): εξυπηρετεί την Υπηρεσία με ένδειξη 7 άτομα και άνω. 

 

- *ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ  επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης 
ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: πρόσβασης  αμαξιδίου στην είσοδο του κτηρίου (ράμπα
 κλπ) χωρίς βοήθεια τρίτων. 

 

- *ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ  καταγράφεται ο συνολικός αριθμός κτηρίων στο οικόπεδο 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ: στα οποία στεγάζεται η Υπηρεσία. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

- ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ: επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον δεν υπάρχει άλλο κτήριο 
 στον οικισμό με χρήση ίδια με αυτή της
 συγκεκριμένης Υπηρεσίας. 

 

- *ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον στο κτήριο στεγάζονται και άλλες  
(ΔΗΜΟΣΙΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ):  υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές (γραφεία, ιατρεία, 
  εκπαιδευτήρια, κλπ εκτός κατοικιών). 

 

- ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον έχει εκκινήσει διαδικασία 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ή ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ):   εκπόνησης μελέτης προσβασιμότητας. 

 

- ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  επιλέγεται ΝΑΙ εφόσον έχει εκκινήσει διαδικασία  
  εκπόνησης εργασιών προσβασιμότητας. 

 

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  καταχωρίζονται οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα
  ο χρήστης για την επεξήγηση των επιλογών του σε όλα 
  τα βήματα. 

 
2.2.ε ΒHMA 5ο: Στοιχεία Επικοινωνίας 

Στην επόμενη καρτέλα ο χρήστης καταγράφει τα Στοιχεία Επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου προσώπου 
της Υπηρεσίας ή του Φορέα, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail. 
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2.2.στ ΒHMA 6ο: Φωτογραφίες 

Στην τελευταία καρτέλα ο χρήστης αναρτά φωτογραφίες των σημείων ενδιαφέροντος του κτηρίου, όπως της 
πρόσοψης και της εισόδου του κτηρίου, της θύρας και του θαλάμου του ανελκυστήρα. 
 

 
 

Επιλέγοντας «Προσθήκη Φωτογραφίας» εμφανίζεται παράθυρο για το Ανέβασμα Αρχείου.  
 

 
 

Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο Αναζήτησης, βρίσκει το αρχείο στον υπολογιστή του, το ανοίγει ή το σύρει 
στο σημείο Τοποθετήστε το Αρχείο Εδώ. Εφόσον κρίνει σκόπιμο, δύναται να γράψει Παρατηρήσεις (πχ. 
σύντομη περιγραφή της φωτογραφίες) στο σχετικό πεδίο. Με «Επισύναψη» το αρχείο αναρτάται στον 
πίνακα. 
 

 
 

Για την προβολή φωτογραφίας ο χρήστης επιλέγει το Όνομα Αρχείου. Σε περίπτωση λανθασμένης ανάρτησης 
αρχείου, ο χρήστης δύναται να το διαγράψει επιλέγοντας «Διαγραφή Φωτογραφίας».  
 
Μετά την επισύναψη των φωτογραφιών στον πίνακα, ο χρήστης επιλέγει «Τέλος» και επιστρέφει στην αρχική 
σελίδα της εφαρμογής για την οριστική υποβολή της καταχώρισης (βλ. παράγραφο 3.2).  

Αναζήτηση 
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3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται πίνακας με το σύνολο των καταχωρίσεων που έχουν γίνει από τον χρήστη. 
Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε καταχώριση. 
 

  
Οι καταστάσεις της καταχώρισης είναι οι εξής:  

- Προσωρινή αποθήκευση:  καταχώριση με δυνατότητα επεξεργασίας 
 

- Υποβλήθηκε:    οριστικοποιημένη καταχώριση 
 
Οι διαθέσιμες ενέργειες σε σχέση με την κατάσταση της καταχώρισης είναι οι εξής:  

- Νέα εγγραφή:    δημιουργία νέας καταχώρισης 
 

- Επεξεργασία:    τροποποίηση και προσθήκη στοιχείων της καταχώρισης 
διαθέσιμη σε «Προσωρινή αποθήκευση» 
 

- Διαγραφή:    οριστική διαγραφή καταχώρισης  
διαθέσιμη σε «Προσωρινή αποθήκευση» 

 

- Υποβολή:   οριστικοποίηση καταχώρισης 
διαθέσιμη σε «Προσωρινή αποθήκευση» 

 

- Αναίρεση υποβολής:  επαναφορά σε κατάσταση «Προσωρινή αποθήκευση» 
διαθέσιμη σε «Υποβλήθηκε» 

 

- Εκτύπωση καταχώρισης:  δημιουργία αρχείου με τα στοιχεία της καταχώρισης 
διαθέσιμη σε «Προσωρινή αποθήκευση» και «Υποβλήθηκε»  
 

3.1 Επεξεργασία καταχώρισης 

Για την επεξεργασία και συμπλήρωση στοιχείων της καταχώρισης, εφόσον βρίσκεται σε κατάσταση 
«Προσωρινή αποθήκευση», ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία» και ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται τα βήματα 2.2.α έως 2.2.στ, ανάλογα με την επιθυμητή διόρθωση. 
 

3.2 Υποβολή καταχώρισης 

Για την οριστικοποίηση της καταχώρισης, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή», εφόσον η εγγραφή βρίσκεται σε 
κατάσταση «Προσωρινή αποθήκευση». Η καταχώριση προωθείται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», χωρίς 
περαιτέρω δυνατότητα επεξεργασίας. 

Κατάσταση 
καταχώρισης 
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3.3 Διαγραφή καταχώρισης 

Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει ότι απαιτείται διαγραφή καταχώρισης, εφόσον βρίσκεται σε 
κατάσταση «Προσωρινή αποθήκευση», επιλέγει «Διαγραφή» και η καταχώριση εξαφανίζεται από τον 
πίνακα, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. 
 

3.4 Αναίρεση υποβολής 

Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει ότι απαιτούνται διορθώσεις/προσθήκες σε οριστικοποιημένη 
καταχώριση που βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», επιλέγει «Αναίρεση υποβολής». Η καταχώριση 
επανέρχεται σε κατάσταση «Προσωρινή αποθήκευση» με δυνατότητα επεξεργασίας. 
 

3.5 Εκτύπωση καταχώρισης 

Ανεξαρτήτως κατάστασης καταχώρισης, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου με τα πλήρη στοιχεία 
της καταχώρισης, επιλέγοντας «Εκτύπωση Καταχώρισης». 
 
 

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Στον πίνακα της Αρχικής σελίδας παρέχεται η δυνατότητα Αναζήτησης και Ταξινόμησης των καταχωρίσεων με 
συγκεκριμένα κριτήρια. 
 

4.1 Αναζήτηση καταχωρίσεων 
 

 
 

Για την Αναζήτηση καταχωρίσεων, ο χρήστης αναγράφει στο σχετικό πεδίο στοιχεία των καταχωρίσεων που 
δύναται να αφορούν τις παρακάτω στήλες του πίνακα: 

- Φορέας 
- Στεγαζόμενη Υπηρεσία 
- Χρήση 
- Δήμος 
- Ταχυδρομική Διεύθυνση Υπηρεσίας 
- Τ.Κ. 
- Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
- Έτος κατασκευής Κτηρίου 
- Όροφοι 
- ΤΜ Χώρων Υπηρεσίας 
- Συστέγαση σε άλλες υπηρεσίες 

και επιλέγει «Enter» στο πληκτρολόγιο. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι σχετικές καταχωρίσεις. Για την 
προβολή του συνόλου επιλέγει «Εμφάνιση όλων». 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Η αναζήτηση γίνεται με γράμματα κεφάλαια και μικρά, με τόνο ή χωρίς, ανάλογα με το πως 
είναι καταχωρισμένα τα στοιχεία.   

Αναζήτηση 
καταχωρίσεων 
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4.2 Ταξινόμηση καταχωρίσεων 

Πατώντας ένα από τα βελάκια δεξιά του ονόματος κάθε στήλης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει 
τις καταχωρίσεις, δηλαδή να τις εμφανίσει με αύξουσα ή φθίνουσα τιμή των στοιχείων της εκάστοτε στήλης  
(πχ. αλφαβητική σειρά). 
 

4.3 Εκτύπωση πίνακα 

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείου σε μορφή πίνακα με το σύνολο των καταχωρίσεων, 
αναγράφοντας όλα τα στοιχεία κάθε καταχώρισης (όχι μόνο όσα εμφανίζονται στον πίνακα της οθόνης της 
αρχικής σελίδας). Για την ενέργεια αυτή, ο χρήστης επιλέγει «Εκτύπωση πίνακα». 
 
 
 

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου 
ενδιαφέροντος» γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε 
κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στο ανωτέρω σύστημα απαιτείται η χρήση 
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης οφείλει να τηρεί την μυστικότητα των 
κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με 
τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. 
2. Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο 
εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής 
ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, για την περίπτωση αναδρομής σε 
ενέργειες του παρελθόντος. 
3. Εκτός των ανωτέρω αναλυτικών καταγραφών των ενεργειών, το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει 
και καθιστά διαθέσιμα μέσω κατάλληλων εφαρμογών στους αρμόδιους, ανάλογα με την προβλεπόμενη 
διαβάθμιση, τα απαραίτητα στοιχεία για εξαγωγή δεδομένων. 
4. Τα στελέχη του Τ.Ε.Ε. που υποστηρίζουν τη διαδικασία υπόκεινται στους περιορισμούς προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. 

 
 
 

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
http://www.tee.gr 
e-mail: prosvasimotita@central.tee.gr 
τηλέφωνα: 210 3291230, 383 (ώρες 9:00-15:00) 


