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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 τα 

ακόλουθα: 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά τρόπον 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα: 

α) καθιστώντας προσβάσιμο το 

δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η 

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το 

μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και 

της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των εθνικών θησαυρών που 

έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

α) καθιστώντας προσβάσιμο το 

δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η 

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το 

μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και 

της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των εθνικών θησαυρών που 

έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

β) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οχημάτων, των σκαφών και του 

εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή 

της υπηρεσίας ως εξής: 

β) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οχημάτων, των σκαφών και του 

εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή 

της υπηρεσίας ως εξής: 

i) ο σχεδιασμός του δομημένου 

χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, 

την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη 

χρήση· 

i) ο σχεδιασμός του δομημένου 

χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, 

την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη 

χρήση· 

ii) οι πληροφορίες διατίθενται με 

διάφορους τρόπους και μέσω 

περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

καναλιών· 

ii) οι πληροφορίες διατίθενται με 

διάφορους τρόπους και μέσω 

περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

καναλιών· 
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iii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το οπτικό περιεχόμενο που δεν 

αποτελείται από κείμενο· 

iii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το οπτικό περιεχόμενο που δεν 

αποτελείται από κείμενο· 

γ) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο μέρος Α: 

γ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο μέρος Α: 

δ) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

δ) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας παρέχονται σε ψηφιακό 

και προσβάσιμο μορφότυπο ως εξής: 

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· 

i) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

υπό μορφή ηλεκτρονικού μη 

διαδικτυακού εντύπου ώστε να είναι 

κατανοητές, αντιληπτές και εύχρηστες· 

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο ε). 

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών 

για φορητές συσκευές και δικτυακών 

τόπων που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο ε). 

ε) 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, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 

με πλήθος πρακτόρων χρήστη και 

ε) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 

εφαρμογές που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον 

χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 

περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και 

κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει 
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υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 

επίπεδο· 

τη διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

στ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

στ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

ζ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

ζ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 

 

 


