
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοι χείων 
προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζο-
νται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 
2014.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την επιχείρηση 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΑΓ-
ΓΕΛΗΣ δύο (02) πυροσβεστήρων CΟ2 5kg, δύο 
(02) πυροσβεστήρων κόνεως 6kg και δύο (02) πυ-
ροσβεστήρων αφρού 9 lt για το ναυαγοσωστικό 
σκάφος 513 του Λιμεναρχείου Σάμου.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ZONIRO Α.Ε.» ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για το 
Λιμεναρχείο Ναυπλίου.

4 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Χαλκι-
δόνος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 (1)
   Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοι-

χείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στε-

γάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

(A’ 79) και ιδίως την περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 26, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 
(Α’ 36).

2. Την υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τεχνικές Οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων 
και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα 
με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄ 2998)

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α 184).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α' 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α' 160).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 119).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

9. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α' 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των κτη-

ρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014,

β) οι κατηγορίες και τα είδη των καταχωρούμενων 
δεδομένων των κτηρίων και ο τρόπος άντλησής τους,

γ) οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασι-
μότητας, 

δ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τα ανωτέρω.

Άρθρο 2
Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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προσβασιμότητας κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, αποτελεί 
το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Καταγρα-
φή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου 
ενδιαφέροντος» για την καταχώριση και υποβολή των 
στοιχείων των κτηρίων και τη διαχείριση των δεδομέ-
νων, σύμφωνα με την παρ. 10.α του άρθρου 26 του 
ν. 4067/2012. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο 
οποίο έχει ανατεθεί η ανάπτυξη, λειτουργία και συντή-
ρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υλοποιεί το πλη-
ροφοριακό σύστημα με ιδίους πόρους και αποκαλείται 
εφ’ εξής «Διαχειριστής του συστήματος».

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων των κτηρίων

1. Τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω-
τοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων 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), δύνανται να ορίσουν 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυν-
σης, Διεύθυνσης ή Τμήματος της υπηρεσίας ή του φορέα, 
προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των κτηρίων 
αρμοδιότητάς τους, όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

2. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισέρχεται στην 
πλατφόρμα με τη χρήση είτε των προσωπικών του δια-
πιστευτηρίων Taxisnet, είτε αυτών της υπηρεσίας ή του 
φορέα και συμπληρώνει τον πίνακα στοιχείων που επισυ-
νάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α, αποτελώντας 
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της.

3. Για κάθε κτήριο ή τμήμα κτηρίου σε διαφορετικό 
οικόπεδο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ίδιου φορέα 
γίνεται ξεχωριστή καταχώριση. Σε περίπτωση που στο 
ίδιο οικόπεδο βρίσκονται περισσότερα του ενός κτήρια 
που στεγάζουν υπηρεσίες του ίδιου φορέα, γίνεται μία 
καταχώριση για κάθε κτήριο. Εφόσον στο ίδιο κτήριο 
στεγάζονται διαφορετικοί φορείς, γίνεται ξεχωριστή 
καταχώριση ανά τμήμα του κτηρίου που στεγάζει δια-
φορετικό φορέα.

4. Τα στοιχεία προς συμπλήρωση επιμερίζονται σε 
τέσσερις (4) ενότητες ως εξής:

α) Στοιχεία υπηρεσίας:
αα. Φορέας (Υπουργεία, Ανεξάρτητες αρχές, Περιφέ-

ρειες, Δήμοι)
ββ. Στεγαζόμενη υπηρεσία
γγ. ΑΦΜ υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει. Εναλλακτικά, 

καταχωρίζεται το ΑΦΜ του φορέα.
δδ. Χρήση κτηρίου. Επιλέγεται χρήση με βάση τον κτι-

ριολογικό κανονισμό. Σε περίπτωση που στεγάζονται 
διαφορετικές χρήσεις, επιλέγεται η επικρατούσα.

εε. Γεωχωρικός προσδιορισμός του κτηρίου σε υπό-
βαθρο χάρτη και ταχυδρομική διεύθυνση.

β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηρίου:
αα. Καταχωρίζεται εάν ο χώρος που καταλαμβάνει η 

υπηρεσία είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος, παραχωρημέ-
νος, συνδυασμός αυτών ή άλλη περίπτωση.

ββ. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης, καταχω-
ρίζεται η ημερομηνία λήξης της, καθώς και τα στοιχεία 
του εκμισθωτή/παραχωρητή.

γ) Στοιχεία κτηρίου:
αα. Χρονική περίοδος κατασκευής (προ 1955, 1955-

1985, 1985-2000, 2000-2012, μετά το 2012). Σε περί-
πτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε 
διαφορετικό χρόνο, επιλέγεται η περίοδος κατασκευής 
της πιο πρόσφατης προσθήκης.

ββ. Όροφοι κτηρίου, υπέργειοι και υπόγειοι 
γγ. Όροφοι που καταλαμβάνει η υπηρεσία.
δδ. Τάξη μεγέθους επιφάνειας (τ.μ.) των κύριων χώ-

ρων που καταλαμβάνει η υπηρεσία (0-100, 100-500, 500-
2000, 2000-5000, άνω των 5000).

εε. Ύπαρξη ή μη ανελκυστήρα πρόσβασης στην υπη-
ρεσία για 7 άτομα και άνω, με δυνατότητα μεταφοράς 
άτομου σε αμαξίδιο,

στ. Εάν η είσοδος του κτηρίου είναι προσβάσιμη από 
άτομο σε αμαξίδιο,

ζζ. Συνολικός αριθμός κτηρίων στο οικόπεδο που κα-
ταλαμβάνει η υπηρεσία.

δ) Λοιπές πληροφορίες:
αα. Εάν η συγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας είναι η 

μοναδική στον οικισμό,
ββ. Εάν στεγάζονται άλλες υπηρεσίες στο κτήριο, δη-

μόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γγ. Εάν έχει συνταχθεί μελέτη προσβασιμότητας ή είναι 

υπό σύνταξη.
δδ. Εάν έχει εκκινήσει διαδικασία εκτέλεσης εργασιών 

προσβασιμότητας.
εε. Φωτογραφίες του κτηρίου (κατ’ ελάχιστον πρόσο-

ψης, εισόδου, θαλάμου ανελκυστήρα) σε εκτυπώσιμη 
μορφή PDF, χωρίς αλλοίωση αναλογιών και διαστάσεων.

στ. Χρήσιμες σχετικές παρατηρήσεις, κατά την κρίση 
του καταχωριστή.

ζζ. Στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία ή τον φορέα 
(ονοματεπώνυμο αρμοδίου/εξουσιοδοτημένου προσώ-
που, τηλέφωνο, e-mail).

5. Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω και την αποδοχή 
του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση του περιεχομένου των στοιχείων - με την 
επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευ-
αίσθητων πληροφοριών - το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
της εκάστοτε υπηρεσίας ή του φορέα ολοκληρώνει την 
υποβολή.

6. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης και εφόσον 
δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία σε επόμενο στάδιο, 
το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εκάστοτε υπηρεσίας 
ή του φορέα δύναται να επαναφέρει την καταχώριση σε 
προηγούμενο, επεξεργάσιμο στάδιο.

Άρθρο 4
Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων 
προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» 
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχε-
διασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τό-
πων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4727/2020 
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«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α 184).

2. Το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνο-
λο διακριτών λειτουργιών, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:

α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των κτηρί-
ων που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών 
και περιλαμβάνει:

αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαι-
τήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχε-
διασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λει-
τουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).

ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχα-
νισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιο-
ποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud 
computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λει-
τουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών 
που θα αναπτυχθούν.

β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρό-
σβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού 
συστήματος.

γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολού-
θησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες.

δ. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δε-
δομένων και των εφαρμογών.

ε. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υπο-
στήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

3. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα 
γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με 
τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων 
και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).

Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος
Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων 

προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» 
αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που 
απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές 
υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS).
β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.
γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής 

εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και 
τα στάδια μέχρι την οριστικοποίηση της καταγραφής.

δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων.
ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των 

δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέ-
λεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, 
οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

Άρθρο 6
Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης 
στο πληροφοριακό σύστημα

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων 
προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» 

εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλ-
ληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς 
πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβα-
ση οι κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η προσβασιμό-
τητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή-
ματος γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος 
Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

2. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι:
α) τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εκάστοτε υπη-

ρεσίας ή του φορέα, που πιστοποιούνται μέσω διαπι-
στευτηρίων Taxisnet

β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το 
πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων 
τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες 
υπάλληλοι των φορέων αυτών.

γ) εξουσιοδοτημένα από τον Διαχειριστή του συστή-
ματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδο-
μένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, 
καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής 
τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η δι-
άρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε 
αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληρο-
φοριών και δεδομένων.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμε-
τωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του 
Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) απόφασης του Υφυ-
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, 
όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφορια-
κό σύστημα και τα δεδομένα

1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Κα-
ταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημο-
σίου ενδιαφέροντος» για την ηλεκτρονική καταχώριση 
στοιχείων των κτηρίων γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε 
κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση.

2. Ο πιστοποιημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυ-
στικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε 
καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που 
διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί.

3. Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέρ γειες 
και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημέ-
νος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες 
του παρελθόντος, τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και 
γεγονότων διατηρούνται για χρονικό διάστημα εικοσιτεσ-
σάρων (24) μηνών από την προθεσμία του τρίτου εδαφίου 
της παραγράφου 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.
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Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων 
προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» 
ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και 
τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή-
ματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) απόφασης, και τις δι-
ατάξεις του ν. 4727/2020.

Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται με όρους 
διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστή-
ματα, εφόσον απαιτείται, και ιδίως με το Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας της παρ. 10β του 
άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος

Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστή-
ματος είναι οι ακόλουθες:

α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συ-
στήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυα-
κή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές 
αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέρ-
γεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

β) Να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και 
του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξα-
σφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.

γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφορια-
κού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, 
εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και 
προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και 
των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του 
συστήματος.

Άρθρο 10
Κυριότητα, διαχείριση 
και δομή του πληροφοριακού συστήματος

1. Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Κα-
ταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσί-
ου ενδιαφέροντος» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

2. Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή-
ματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα 
χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες 
της καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων.

3. Η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρι-
σης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αντιμετω-
πίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 7 του 
Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

Άρθρο 11
Προθεσμία καταχώρισης

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία 
του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του 
ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των 
κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα 
επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω-
τοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του 
ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 
του ν. 4488/2017 (Α’ 137). Με την εμπρόθεσμη, κατά τα 
ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασι-
μότητας, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1η.1.2021 
και μέχρι την 31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Άρθρο 12
Έναρξη λειτουργίας

Για την έναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήματος «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας 
κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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E-MAIL:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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    (2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την επιχείρηση 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΑΓ-

ΓΕΛΗΣ δύο (02) πυροσβεστήρων CΟ2 5kg, δύο 

(02) πυροσβεστήρων κόνεως 6kg και δύο (02) πυ-

ροσβεστήρων αφρού 9lt για το ναυαγοσωστικό 

σκάφος 513 του Λιμεναρχείου Σάμου.

  Με την υπό στοιχεία 2824.76/53433/2021/22 Ιουλίου 
2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και 
τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, 
γίνεται αποδεκτή η από 20-05-2021 επιστολή δωρεάς 
από την επιχείρηση ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΗΣ δύο (02) πυροσβεστήρων CO2 5kg, 
δύο (02) πυροσβεστήρων κόνεως 6kg και δύο (02) πυ-
ροσβεστήρων αφρού 9lt για το ναυαγοσωστικό σκάφος 
513 του Λιμεναρχείου Σάμου, συνολικής αξίας τετρακο-
σίων ευρώ και εξήντα λεπτών (#400,60#€).

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ZONIRO Α.Ε.» ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για το 

Λιμεναρχείο Ναυπλίου.

  Με την υπό στοιχεία 2824.76/53453/2021/ 22 Ιουλίου 
2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και 
τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, 
γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2020 επιστολή δωρεάς της 
εταιρείας «ZONIRO Α.Ε.» συνοδευόμενη από πρακτικό 
συνεδρίασης του Δ.Σ. της, τριών (03) δικτυακών καμερών 
για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δυνατότητα στρέψης 
και εστίασης, έξι (06) δικτυακών καμερών για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, τεσσάρων (04) δικτυακών καμερών 
για χρήση σε εσωτερικό χώρο, τριών (03) καταγραφι-

κών συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, οκτώ (08) κεραιών 
ασύρματης δικτύωσης, ενός (01) δρομολογητή (router), 
έξι (06) εκτυπωτών (laser), πέντε (05) ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (desktop) και οκτώ (08) οθονών Η/Υ LCD, για 
το Λιμεναρχείο Ναυπλίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#6.500,00#€).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(4)
    Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Χαλκι-

δόνος. 

 Με την υπ’ αρ. 77/13.07.2021 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
65 και 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρθρου 8 του ν. 
4368/2016 (Α΄ 21) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 87 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και του άρθρου 225 
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133): Αυξάνεται 
το ωράριο εργασίας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ του 
ΜΩΫΣΗ ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρί-
ων που εργάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Μικρού Μονα-
στηριού του Δήμου Χαλκηδόνος με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε πλήρους απα-
σχόλησης σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, κατόπιν της 
υπ’ αρ. 15057/20.10.2020 υπεύθυνης δήλωσης.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Χαλκηδόνος για την κάλυψη της δαπάνης: 
10.428/09.07.2021).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης/ Διεύθυνση Διοίκησης: 152041/23.07.2021)

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων 
Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ   
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*02037561308210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2021-08-16T14:50:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




