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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – τμήμα V – στοιχείο Α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με:  

1 Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με αναπηρία 

επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του τμήματος 

Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

α) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις 

της· 

i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με 

διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες 

και μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών, 

 

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο·  

 

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο β).  

α α) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, 

παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β)· 
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β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 

περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 

εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 

λύση· και κατά τρόπο που να διευκολύνει 

τη διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 

περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 

εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 

λύση· και κατά τρόπο που να διευκολύνει 

τη διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

γ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

γ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρίες, για παράδειγμα, με την 

παροχή έξυπνης έκδοσης εισιτηρίων 

(ηλεκτρονική κράτηση, κράτηση 

εισιτηρίων, κλπ.), την πληροφόρηση των 

επιβατών σε πραγματικό χρόνο (πίνακες 

δρομολογίων, πληροφορίες σχετικά με τις 

διακοπές κυκλοφορίας, υπηρεσίες 

ανταπόκρισης, συνέχιση του ταξιδίου με 

άλλα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.), όσο και τη 

συμπληρωματική υπηρεσία πληροφοριών 

(π.χ. προσωπικό των σταθμών, 

ανελκυστήρες που είναι εκτός 

λειτουργίας ή υπηρεσίες που είναι 

προσωρινά μη διαθέσιμες)· 

 γ α) υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες 

σε πραγματικό χρόνο 

Or. en 

 

 


