Άρκρο 1
Οριςμοί
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι κάτωκι οριςμοί:
α) πάροχοι υπθρεςιϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ: είναι i) οι
αδειοδοτθμζνοι πάροχοι περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ
ελεφκερθσ λιψθσ, εκνικισ ι περιφερειακισ εμβζλειασ, ενθμερωτικοφ ι μθ
προγράμματοσ, γενικισ ι ειδικισ ςτόχευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ε.Ρ.Σ.
Α.Ε. ςφμφωνα με το ν. 4173/2013, όπωσ ιςχφει ii) οι πάροχοι τθλεοπτικϊν
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν iii) πάροχοι μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν
μζςων (κατά παραγγελία πάροχοι υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων) που
παρζχουν υπθρεςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων ςε χρονικι ςτιγμι που
επιλζγει ο χριςτθσ, κατόπιν δικοφ του αιτιματοσ, από κατάλογο προγραμμάτων που
ζχει καταρτίςει ο πάροχοσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων ςφμφωνα με το
ςτοιχ. η τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του π.δ. 109/2010·
β) Άτομα με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ): τα άτομα με μακροχρόνιεσ ςωματικζσ, ψυχικζσ ι
αιςκθτθριακζσ δυςχζρειεσ, οι οποίεσ ςε αλλθλεπίδραςθ με διάφορα εμπόδια, ιδίωσ,
κεςμικά, περιβαλλοντικά ι εμπόδια κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ δφναται να
παρεμποδίςουν τθν πλιρθ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι των ατόμων αυτϊν ςτθν
κοινωνία ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ·
γ) Σθλεοπτικό πρόγραμμα: ειρά κινουμζνων εικόνων, με ι χωρίσ ιχο, που ςυνιςτά
μεμονωμζνο ςτοιχείο ςτο πλαίςιο προγραμματιςμοφ ι καταλόγου, που κακορίηεται
από πάροχο υπθρεςιϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, τθσ οποίασ θ
μορφι και το περιεχόμενο είναι ςυγκρίςιμα με τθ μορφι και το περιεχόμενο
τθλεοπτικισ μετάδοςθσ. Πρόγραμμα ςυνιςτοφν ιδίωσ οι ταινίεσ μεγάλου μικουσ, οι
ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, οι ςειρζσ, τα ντοκιμαντζρ, τα παιδικά προγράμματα και τα
δραματοποιθμζνα ζργα·
δ) Τπότιτλοι: είναι θ γραπτι παράκεςθ διαλόγων με ευδιάκριτθ γραμματοςειρά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που ςυγχρονίηονται με τουσ μεταδιδόμενουσ διαλόγουσ και
τθν πλοκι του προγράμματοσ. τον οριςμό αυτό περιλαμβάνονται και οι
περιγραφικοί υπότιτλοι που κειμενοποιοφν οποιονδιποτε ιχο του προγράμματοσ
πζρα από το διάλογο. Οι υπθρεςίεσ υποτιτλιςμοφ πρζπει να ακολουκοφν το
πρότυπο ETSI EN 300 743.
ε) Ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα: θ επίςθμα αναγνωριςμζνθ και ιςότιμθ με τθν
ελλθνικι γλϊςςα γλϊςςα των κωφϊν και των βαρικοων·
ςτ) Ακουςτικι περιγραφι εικόνασ: θ περιγραφικι αφιγθςθ τθσ εικόνασ που
εκφωνείται μεταξφ των διαλόγων με ςτόχο τθν περιγραφι οπτικϊν ςτοιχείων, όπωσ
θ εμφάνιςθ, οι κινιςεισ, το ςκθνικό και οι εκφράςεισ των προςϊπων.

Άρκρο 2
Μζςα πρόςβαςθσ των ΑμεΑ ςτισ υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικών μζςων
1. Σα μζςα πρόςβαςθσ των ΑμεΑ ςτισ υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων είναι
ιδίωσ ο υποτιτλιςμόσ, θ χριςθ τθσ ελλθνικισ νοθματικισ γλϊςςασ και τθσ
ακουςτικισ περιγραφισ εικόνασ.
2. Η κφρια γλϊςςα υποτιτλιςμοφ είναι θ ελλθνικι. Οι υπότιτλοι είναι επιλζξιμοι και
πρζπει να ςυγχρονίηονται με τθν εικόνα. Σο κείμενο των υποτίτλων δεν ξεπερνά τισ
δφο ςειρζσ και κάκε ςειρά τουσ 30 χαρακτιρεσ. Η γραμματοςειρά των υποτίτλων
μπορεί να αυξομειϊνεται κατόπιν επιλογισ του τελικοφ χριςτθ.
3. Οι παρουςιαςτζσ τθσ ελλθνικισ νοθματικισ γλϊςςασ επιλζγονται από τουσ
παρόχουσ περιεχομζνου του ςτοιχ. α του άρκρου 1 μετά από πρόταςθ τθσ
Ομοςπονδίασ Κωφϊν Ελλάδοσ.
4. Η ακουςτικι περιγραφι εικόνασ πραγματοποιείται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και
είναι διακριτι από τισ ομιλίεσ των προςϊπων.
Άρκρο 3
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των παρόχων υπθρεςιών μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ
και επικοινωνίασ
1. Οι αδειοδοτθμζνοι πάροχοι περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ
ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ ι περιφερειακισ εμβζλειασ, περιεχομζνου
ενθμερωτικοφ ι μθ υποχρεοφνται ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ άδειασ τουσ να:
α) μεταδίδουν δελτία ειδιςεων ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα, με
ταυτόχρονθ
αναγραφι υποτίτλων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, διάρκειασ τουλάχιςτον επτά (7)
λεπτϊν τθσ ϊρασ θμερθςίωσ μεταξφ των ωρϊν 17.00 ζωσ 23.00·
β) μεταδίδουν πρόγραμμα περιεχομζνου ενθμερωτικοφ ι μθ, όπωσ
εκπομπζσ λόγου, τζχνθσ, πολιτιςμοφ και κεάτρου, εκπομπζσ ενθμερωτικζσ,
ποικίλθσ φλθσ, ελαφράσ ψυχαγωγίασ (τθλεπαιχνίδια, κεάματα, εκδθλϊςεισ
κ.λπ.), ελλθνικζσ ςειρζσ, ξζνεσ ςειρζσ, παιδικζσ εκπομπζσ, ντοκιμαντζρ,
εκπομπζσ ακλθτικοφ περιεχομζνου με ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ϊρεσ τθν εβδομάδα μεταξφ
των ωρϊν 17.00 ζωσ 23.00.
Ειδικά οι πάροχοι περιεχομζνου μθ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ υποχρεοφνται να
μεταδίδουν τθλεοπτικό πρόγραμμα με ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα κατά ποςοςτό τουλάχιςτον τρία τοισ εκατό (3%) του εβδομαδιαίου
προγραμματιςμοφ μεταδόςεϊν τουσ.

2. Οι πάροχοι τθλεοπτικϊν ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν υποχρεοφνται να:
α) μεταδίδουν δελτία ειδιςεων ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα διάρκειασ
τουλάχιςτον πζντε (5) λεπτϊν τθσ ϊρασ θμερθςίωσ με ταυτόχρονθ αναγραφι
υποτίτλων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα εφόςον ςτο πρόγραμμα τουσ
περιλαμβάνονται ενθμερωτικζσ εκπομπζσ·
β) μεταδίδουν εκπομπζσ μθ ενθμερωτικοφ περιεχομζνου με ταυτόχρονθ
αναγραφι υποτίτλων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ακουςτικι περιγραφι
εικόνασ διάρκειασ τουλάχιςτον μίασ (1) ϊρασ μθνιαίωσ.
3. Η ΕΡΣ Α.Ε. ωσ πάροχοσ δθμόςιασ ραδιοτθλεοπτικισ υπθρεςίασ και ςφμφωνα με
τθν παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεοφται να:
α) μεταδίδει δελτία ειδιςεων ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα, με
ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, διάρκειασ
τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) λεπτϊν τθσ ϊρασ μεταξφ των ωρϊν 17.00
ζωσ 23.00 θμερθςίωσ·
β) μεταδίδει τθλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομζνου ενθμερωτικοφ ι μθ, όπωσ
εκπομπζσ λόγου, τζχνθσ, πολιτιςμοφ και κεάτρου, εκπομπζσ ενθμερωτικζσ,
ποικίλθσ φλθσ, ελαφράσ ψυχαγωγίασ (τθλεπαιχνίδια, κεάματα, εκδθλϊςεισ
κ.λπ.), ελλθνικζσ ςειρζσ, ξζνεσ ςειρζσ, παιδικζσ εκπομπζσ, ντοκιμαντζρ,
εκπομπζσ ακλθτικοφ περιεχομζνου με ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ϊρεσ τθν εβδομάδα εκ των οποίων δφο (2) ϊρεσ με
ακουςτικι περιγραφι εικόνασ μεταξφ των ωρϊν 17.00 ζωσ 23.00.
4. Οι πάροχοι μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων οφείλουν να
μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ςε ποςοςτό τουλάχιςτον είκοςι τοισ εκατό (20%) του καταλόγου τουσ. Εάν ο
κατάλογοσ επιλογϊν (menu) που διακζτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδιςεων,
ςτθν περίπτωςθ αυτι το δελτίο που μεταδίδεται ςτθ ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα με
ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων περιλαμβάνει τισ ςθμαντικότερεσ ειδιςεισ τθσ
θμζρασ και καλφπτει διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) πρϊτων λεπτϊν τθσ ϊρασ.

Άρκρο 4
Δθμόςιεσ ανακοινώςεισ
Οι δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαγγελμάτων του
Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ κακϊσ και των ανακοινϊςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε
περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν πρζπει να μεταδίδονται ςτο γενικό κοινό μζςω
υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων με ταυτόχρονθ αναγραφι υποτίτλων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα και ςε ζνταςθ μεγαλφτερθ τθσ ςυνικουσ ροισ του προγράμματοσ.

Άρκρο 5
Ετιςιεσ εκκζςεισ
Μζςα ςτο πρϊτο δίμθνο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ οι πάροχοι υπθρεςιϊν μζςων
μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ των ςτοιχ. α του άρκρου 1 υποβάλλουν ςτο
Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ και ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ζκκεςθ ςχετικι με τθν υιοκζτθςθ των διατάξεων
τθσ παροφςασ κακϊσ και αναλυτικζσ καταςτάςεισ του μεταδοκζντοσ κατά το
παρελκόν ζτοσ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου κακϊσ και ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ ςτθν οποία ςθμειϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ μετάδοςθσ ανά κατθγορία
προγραμμάτων.
Άρκρο 6
Κυρώςεισ
Η παράβαςθ των διατάξεων τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα άρκρα 7, 8 και 29 του
π.δ. 109/2010 και τα άρκρα 9 και 12 του ν.2644/1998 επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ
από τισ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 2328/1995 διοικθτικζσ κυρϊςεισ.
Άρκρο 7
Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

