ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο ιστότοπος της Ψηφιακής Πύλης για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη
(www.solon.gov.gr) αποτελεί υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΠΠ) με πρωταρχικό
στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω μιας σειράς εξωστρεφών υπηρεσιών (Πορεία
Δικογράφου, Αναζήτηση Πινακίου, Αναζήτηση Εκθέματος, Καταχώρηση Δικογράφου,
Αίτηση Πιστοποιητικού).
Η Πύλη παρέχει, επίσης, πληροφορίες για τα δικαστικά καταστήματα της χώρας τα οποία
είναι ενταγμένα στο ΟΣΔΔΥ ΠΠ (εφετειακές περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά
και Ευβοίας).
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και
του Συμβουλίου.
Ο ιστότοπος της Ψηφιακής Πύλης για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη είναι
προσβάσιμος από ηλεκτρονικό υπολογιστή και από φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα,
tablets).
Προσβασιμότητα
1.Ρυθμίσεις γραμματοσειράς και αντίθεσης
Στην επικεφαλίδα (header) του ιστότοπουυπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους
της γραμματοσειράς και της αντίθεσης της οθόνης.
Ο χρήστης πατώντας το σύμβολο
σχετικό μενού προσβασιμότητας.

, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα, ανοίγει το

Το μενού προσβασιμότητας εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα:

Στο μενού, ο χρήστης μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος της γραμματοσειράς
πατώντας το

και το

ρυθμίσεις πατάει το σύμβολο

αντίστοιχα. Για να επαναφέρει το μέγεθος στις αρχικές
.

Επίσης, μπορεί να ρυθμίσει την αντίθεση της οθόνης χρησιμοποιώντας μια από τις τρείς
επιλογές
. Πατώντας το σύμβολο
επαναφέρει την αντίθεση στις αρχικές ρυθμίσεις.

μπορεί να

Πατώντας το σύμβολο

, κλείνει το μενού προσβασιμότητας.

Ο χρήστης μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο του και πατώντας τα πλήκτραCtrl+. Αντίστοιχα μπορεί να μειώσει το μέγεθος
της γραμματοσειράς πατώντας τα πλήκτρα Ctrl-.

2. Πλοήγηση
Ο χρήστης πατώντας το σύμβολο
ανοίγει το σύντομο μενού του ιστότοπου το οποίο
περιέχει τις βασικές ιστοσελίδες (εξωστρεφείς υπηρεσίες, Ανακοινώσεις, Χρήσιμοι
Σύνδεσμοι, Επικοινωνία).
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να πλοηγηθεί στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.
-

Πατώντας Tabο χρήστης πλοηγείται προς τα εμπρός
Πατώντας Shift + Tab ο χρήστης πλοηγείται προς τα πίσω
Πατώντας Enter ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το επιλεγμένο μενού και να πατήσει
το επιλεγμένο κουμπί

Για τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη προσβασιμότητα ή το περιεχόμενο του ιστότοπου,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα
Επικοινωνία (https://www.solon.gov.gr/webcenter/portal/osddy/contact).
Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 30/3/2020.

