ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες:
Το κείμενο σε πλάγια γραφή διαγράφεται και/ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, από τον
οργανισμό του δημόσιου τομέα.
Όλες οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τέλος του εγγράφου διαγράφονται πριν από
τη δημοσίευση της δήλωσης προσβασιμότητας.
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκει εύκολα τη δήλωση προσβασιμότητας. Θα πρέπει να
περιλαμβάνεται σύνδεσμος προς τη δήλωση προσβασιμότητας σε εμφανές σημείο στην
αρχική σελίδα του ιστότοπου ή να διατίθεται σε κάθε ιστοσελίδα, π.χ. σε στατική σελίδα ή
στατικό υποσέλιδο. Επιτρέπεται η χρήση τυποποιημένης διεύθυνσης URL για τη δήλωση
προσβασιμότητας. Όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση θα πρέπει
να είναι προσβάσιμη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7, παρ. 1, τρίτο εδάφιο της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102. Η δήλωση μπορεί επίσης να διατίθεται στην ίδια την εφαρμογή για
φορητές συσκευές.
ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο/Η [ονομασία του οργανισμού του δημόσιου τομέα] δεσμεύεται να καθιστά τον/τους
οικείο/-ους [ιστότοπο/-ους] [και την/τις οικεία/-ες] [εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές]
προσβάσιμο/-ους/-η/-ες, σύμφωνα με [εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου 1].
Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: [εισάγετε το πεδίο
εφαρμογής της δήλωσης, π.χ. ιστότοπος/-οι ή εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευέςi όπου
εφαρμόζεται η δήλωση, κατά περίπτωση].
Κατάσταση συμμόρφωσηςii:
α)iii [O/H παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/-ές για φορητές
συσκευές] [συνάδει] [συνάδουν] πλήρως με [xxxiv ].
β)v [O/H παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/ές για φορητές
συσκευές] [συνάδει] [συνάδουν] μερικώς με [xxxiv ], λόγω των παρακάτω [περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης] [και/ή] [εξαιρέσεων].

1

ης

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26 Οκτωβρίου 2016, για την
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημοσίου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ.1).

γ)viii [O/H παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/-ές για φορητές
συσκευές] δεν [συνάδει] [συνάδουν] με [xxxiv ]. Οι [περιπτώσεις μη συμμόρφωσης] [και/ή]
[εξαιρέσεις] παρατίθενται παρακάτω.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενοx
Το περιεχόμενο που παρατίθενται παρακάτω δεν είναι προσβάσιμο για τους εξής λόγους:
α) δεν συμμορφώνεται προς τη [εθνική νομοθεσία]
[Αναφέρατε τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του/των ιστοτόπου/-ων ή εφαρμογής/-ών
για φορητές συσκευές και/ή διευκρινίστε το/τα τμήμα/-τα, το περιεχόμενο ή την/τις
λειτουργία/-ες που προς το παρόν δεν συμμορφώνεται/-ονταιxi ].
β) συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση
[Αναφέρατε το/τα μη προσβάσιμο/-α τμήμα/-τα, το μη προσβάσιμο περιεχόμενο ή την/τις
μη προσβάσιμη/-ες λειτουργία/-ες για το/τα/την/τις οποίο/-α/-ες γίνεται προσωρινή
επίκληση της εξαίρεσης λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης, κατά την έννοια του άρθρου 5
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102].
γ) το περιεχόμενο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εφαρμοστέας νομοθεσίας
[Αναφέρατε το/τα μη προσβάσιμο/-α τμήμα/-τα, το μη προσβάσιμο περιεχόμενο ή την/τις
μη προσβάσιμη/-ες λειτουργία/ες που δεν εμπίπτει/-ουν στο πεδίο εφαρμογής της
εφαρμοστέας νομοθεσίας.
[Αναφέρατε προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες, κατά περίπτωση].
Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας
Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την/στις [ημερομηνίαxii].
[Αναφέρατε τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης (βλέπε άρθρο
3 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής (1)].
[Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις [εισάγετε την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης
αναθεώρησηςxiii ]).
Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας
[Περιγράψτε τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων-και αναφέρατε σχετικό σύνδεσμοπου χρησιμοποιείται για να ενημερώνεται ο οργανισμός του δημόσιου τομέα σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και για να υποβάλλονται αιτήματα παροχής πληροφοριών
και περιεχομένου που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας].
[Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων οντοτήτων/διοικητικών
μονάδων/προσώπων για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων
που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων].
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Διαδικασία εκτέλεσης
[Περιγράψτε τη διαδικασία εκτέλεσης – και αναφέρατε σχετικό σύνδεσμο-που
χρησιμοποιείτε σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης σε ενημέρωση ή αίτημα που
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Οδηγίας.
[Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για τη διαδικασία εκτέλεσης φορέα.]

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το ακόλουθο προαιρετικό περιεχόμενο
προσβασιμότητας, κατά περίπτωση:

μπορεί

να

προστίθεται

στη

δήλωση

1. περιγραφή της δέσμευσης που αναλαμβάνει ο οργανισμός του δημόσιου τομέα
όσον αφορά τη ψηφιακή προσβασιμότητα, για παράδειγμα:
- η πρόθεση του οργανισμού να επιτύχει επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο
που απαιτεί ο νόμος,
- τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του
μη προσβάσιμου περιεχομένου των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
2. η επίσημη έγκριση (σε διοικητικό ή πολιτικό επίπεδο) της δήλωσης
προσβασιμότητας.
3. η ημερομηνία δημοσίευσης του ιστότοπου και/ή της εφαρμογής για φορητές
συσκευές∙
4. η ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης του ιστότοπου και/ή της εφαρμογής
για φορητές συσκευές.
5. σύνδεσμος προς έκθεση αξιολόγησης εφόσον είναι διαθέσιμος, ιδίως δε εάν
περιλαμβάνει ένδειξη της κατάστασης συμμόρφωσης του ιστότοπου ή της
εφαρμογής για φορητές συσκευές ως «α) συνάδει πλήρως».
6. πρόσθετη τηλεφωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και παροχή στήριξης σε
χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας.
7. κάθε άλλο περιεχόμενο που κρίνεται σκόπιμο.

i

Όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, αναφέρατε στοιχεία σχετικά με την
έκδοση και την ημερομηνία.
ii
Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές, π.χ. α), β) ή γ), και διαγράψτε όσες δεν ισχύουν.
iii
Επιλέξτε το α) μόνο εάν τηρούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ή της
τεχνικής προδιαγραφής χωρίς καμία εξαίρεση.
iv
Εισάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική
νομοθεσία για τη μεταφορά της Οδηγίας.
v
Επιλέξτε το β) εάν τηρείται η πλειονότητα των απαιτήσεων του προτύπου ή της τεχνικής
προδιαγραφής, αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις.
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vi

Αυτό σημαίνει ότι οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές δεν συνάδουν ακόμη πλήρως και ότι
πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση.
vii
Εισάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική
νομοθεσία για τη μεταφορά της Οδηγίας.
viii
Επιλέξτε το γ) εάν δεν τηρείται η πλειονότητα των απαιτήσεων του προτύπου ή της
τεχνικής προδιαγραφής.
ix
Εισάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική
νομοθεσία για τη μεταφορά της Οδηγίας.
x
Μπορεί να διαγραφεί, αν δεν ισχύει.
xi
Περιγράψτε με όσο το δυνατόν μη τεχνικούς όρους γιατί δεν είναι προσβάσιμο το
περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, με παραπομπές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των σχετικών
προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών που δεν τηρούνται ακόμη, για παράδειγμα:
«Η φόρμα σύνδεσης της εφαρμογής κοινής χρήσης εγγράφων δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πλήρως με το πληκτρολόγιο (απαίτηση αριθ. ΧΧΧ (κατά περίπτωση))»
xii
Εισαγάγετε την ημερομηνία της πρώτης κατάρτισης της δήλωσης προσβασιμότητας, ή
μεταγενέστερης
επικαιροποίησης
αυτής,
έπειτα
από
αξιολόγηση
των
ιστότοπων/εφαρμογών για φορητές συσκευές για τις οποίες ισχύει η δήλωση. Έπειτα από
ουσιώδη αναθεώρηση του ιστότοπου/της εφαρμογής για φορητές συσκευές, συνιστάται η
διενέργεια αξιολόγησης και η επικαιροποίηση της δήλωσης.
xiii
Συνιστάται να επανεξετάζονται ως προς την ακρίβεια τους οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στη δήλωση προσβασιμότητας, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία
φορά ανά έτος. Εάν η εν λόγω αναθεώρηση έχει πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρη
αξιολόγηση του ιστότοπου/της εφαρμογής για φορητές συσκευές, ανεξάρτητα από το κατά
πόσον η εν λόγω αναθεώρηση επέφερε αλλαγές στη δήλωση προσβασιμότητας, αναφέρατε
την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης.
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