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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Οι Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης προέκυψαν 

από την ανάγκη να σταθεροποιηθούν οι πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη 

δημιουργία του εν λόγω περιεχομένου, προκειμένου να μπορούν οι θεατές και οι 

θεάτριες να απολαμβάνουν ομαλή παρακολούθηση μεταξύ τηλεοπτικών παραγωγών 

χωρίς να αναγκάζονται να διερευνούν τους τρόπους αποτύπωσης του περιεχομένου 

ανά περίπτωση, καθώς και λόγω της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας του εν λόγω 

περιεχομένου σε όλα τα επίπεδα: τεχνικό, γλωσσικό και αισθητηριακό. 

 

Η συγγραφέας των Οδηγιών είναι ερευνήτρια στον χώρο από το 2008 οπότε και 

συνέγραψε την πρώτη διπλωματική επιπέδου MSc (Masters in Science) με θέμα τον 

Υποτιτλισμό για Κ/κωφό και για βαρήκοο ελληνικό κοινό. Από τότε ερευνά τις 

υπηρεσίες προσβασιμότητας και πώς αυτές μπορούν να συνδυαστούν για την παροχή 

καθολικά προσβάσιμου περιεχομένου για σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης, ενώ εργάζεται ως εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικής 

μετάφρασης και προσβασιμότητας από το 2009 και διδάσκει σε ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό επίπεδο θέματα σχετιζόμενα με αυτόν τον κλάδο. Η Διδακτορική της 

διατριβή (PhD, Imperial College London) εστιάζει στον συνδυασμό διαφόρων κλάδων 

για τον σχεδιασμό καθολικής προσβασιμότητας στα παραπάνω περιβάλλοντα και έχει 

επί του παρόντος έδρα στο University College London. 

 

Για τη σύνταξη των Οδηγιών για την ελληνική τηλεόραση, χρησιμοποιήθηκαν 

βιβλιογραφικές αναφορές σε εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας καθώς και σε άλλους 

σχετικούς οδηγούς του εξωτερικού όπου έχει επιτευχθεί μια ομαλή παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο στη σύνταξη των Οδηγιών συνετέλεσε η λογική του 

Κοινωνικού Μοντέλου της Αναπηρίας, το οποίο αποτελεί σταθερή βάση για τη 

διεκδίκηση δικαιωμάτων ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνία και στα τεκταινόμενα σε 

αυτήν. Συνεπώς, οι Οδηγίες θα είναι στη διάθεση του κοινού για σχολιασμό και θα 

βελτιώνονται συνεχώς προς την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την εξυπηρέτηση 

πρωτίστως των ανθρώπων εκείνων για τους οποίους σχεδιάστηκαν αρχικά οι 

υπηρεσίες, ανεξαρτήτως από το εάν καταλήγουν να ικανοποιούν πολύ περισσότερες 

ανάγκες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 

Προκειμένου οι πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις της 

ελληνικής αγοράς τηλεοπτικών παραγωγών, ζητήθηκε η γνώμη και η συμβουλή των 

Ελεγκτικών Φορέων,  βάσει της αρμοδιότητάς τους, καθώς και αξιολόγηση και έγκριση 

από τον Φορέα Ανάθεσης, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, στον οποίο παραχωρείται 

επίσης δικαίωμα σταθερής αναδημοσίευσης και προώθησης.  
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Η αναπαραγωγή των Οδηγιών χωρίς σαφή βιβλιογραφική αναφορά 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. 

 

 

 

Οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή των Οδηγιών 

μπορεί να γίνει ελεύθερα 

με την κατάλληλη βιβλιογραφική αναφορά, δηλαδή: 

 

 

 

ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Πατηνιωτάκη (2022) ή (Πατηνιωτάκη, 2022) 

 

ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ» (Πατηνιωτάκη, 2022: σελίδα) ή Πατηνιωτάκη (2022: σελίδα) 

 

ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Πατηνιωτάκη Εμμανουέλα (2022) Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους 

Αισθητηριακής Πρόσβασης. https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide.  

https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1.0 

 

Οι Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης αποτελούν 

καθοδήγηση προς τους επαγγελματίες και ενημέρωση προς το κοινό. Ευχή της 

συγγραφέως και του φορέα ανάθεσης είναι να μπορούν οι πρώτοι να λαμβάνουν 

αναθέσεις σχετικού περιεχομένου εφόσον ικανοποιούν τα ποιοτικά και γνωστικά 

κριτήρια που προκύπτουν από τις οδηγίες αλλά και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας δεδομένης της δυσκολίας του εγχειρήματος. Επιπλέον, να μπορούν οι 

δεύτεροι να διεκδικούν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών γνωρίζοντας πια πώς θα 

πρέπει να παρέχονται. 

 

Οι Οδηγίες δεν αποτελούν αποκλειστική κατεύθυνση και δεν αποτελούν Υφολογικό 

Οδηγό ως προς τη Γλώσσα. Σε επίπεδο Γλώσσας, αγγίζουν μόνο τα σημεία εκείνα 

που διαφοροποιούνται από τους συνήθεις Υφολογικούς ή Στυλιστικούς Οδηγούς που 

διαθέτουν στους επαγγελματίες οι αρχές ανάθεσης έργων υποτιτλισμού και οι 

αντίστοιχες εταιρείες στο πεδίο. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά 

υπόψη αναφορικά με την αποτύπωση του λόγου και του ηχοτοπίου για τους σκοπούς 

που ικανοποιεί το συγκεκριμένο είδος υποτιτλισμού. 

 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη αυτών των Οδηγιών. Νέες εκδόσεις θα 

ακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας: 

 

- Τα αποτελέσματα νέων ερευνών στο πεδίο. 

- Τα αποτελέσματα προκείμενης έρευνας στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους 

εμπλεκόμενους ή και άλλους φορείς. 

- Την εξέλιξη της Γλώσσας αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις. 

- Τις τεχνικές εξελίξεις σε επίπεδο εκπομπής σήματος και ψηφιακών 

δυνατοτήτων. 

 

Η επίσημη τοποθεσία δημοσίευσης της παρούσας έκδοσης είναι: https://www.atlas-

ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide. Οι αναγνώστες που επιθυμούν να σχολιάσουν 

το περιεχόμενό της και να προτείνουν αλλαγές, μπορούν να πατήσουν το κουμπί 

σχολιασμού και να αποστείλουν απευθείας στη συγγραφέα τα ερωτήματα ή/και τα 

σχόλιά τους. Η αναπαραγωγή των Οδηγιών χωρίς σαφή βιβλιογραφική αναφορά 

απαγορεύεται ρητώς. Οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή των Οδηγιών μπορεί 

να γίνει ελεύθερα με την κατάλληλη βιβλιογραφική αναφορά, δηλαδή: 

Πατηνιωτάκη (2022) εντός κειμένου και Πατηνιωτάκη Εμμανουέλα (2022) Εθνικές 

Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης.https://www.atlas-

ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide. 

 

 

 

Δρ. Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη 

https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide
https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide
https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide
https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ 

 

Ο Υποτιτλισμός για λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης διαφέρει σημαντικά από τον 

συμβατικό υποτιτλισμό. Αυτό που τον διαφοροποιεί είναι ο σκοπός για τον οποίο 

δημιουργείται κατά βάση, αυτός, δηλαδή, της αισθητηριακής πρόσβασης. Όπως 

αναφέρει η Patiniotaki (2009: 43), σύμφωνα με τη θεωρία του Gottlieb (1994), ο 

υποτιτλισμός αποτελεί μετάδοση στοιχείων επικοινωνίας η οποία λαμβάνει χώρα σε 

δύο διαστάσεις, από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, και είναι επίσης μια μορφή 

κάθετης ή διαγώνιας επικοινωνίας μέσω του λόγου ή όπως τις κατονόμασε πρώτος ο 

Jakobson (1959), ενδογλωσσικής και διαγλωσσικής. 

 

Ωστόσο, ο σκοπός που προσδιορίζει κάθε είδους μετάφρασμα αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το αντικείμενο ένας μεταφραστής, 

συνεπώς και ένας υποτιτλιστής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Reiss και Vermeer 

(Schäffner, 1984), ο μεταφραστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 

διαστάσεις του κειμένου-πηγής εντός του συγκειμένου του, ανάλογα με τον σκοπό του 

κειμένου-στόχου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον αρχικό δημιουργό. 

Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ο σκοπός προσαρμόζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε κοινού και γίνεται ένας στόχος συνδυαστικός που διαφοροποιεί σημαντικά 

τον συμβατικό υποτιτλισμό από τον υποτιτλισμό για λόγους αισθητηριακής 

πρόσβασης (Patiniotaki, 2009), όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 1. Ο σκοπός για τον υποτιτλισμό SDH βάσει των κατηγοριοποιήσεων του υποτιτλισμού 

από τους Gottlieb και Jakobson, στην Patiniotaki (2009: 43) 
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Τα παραπάνω καθιστούν τον Υποτιτλισμό για λόγους Αισθητηριακής 

Πρόσβασης μια υπηρεσία που διαφοροποιείται από τον συμβατικό 

υποτιτλισμό, τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά της όσο και στον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να προσεγγίζει κανείς το περιεχόμενο. Συνοπτικά αναφέρονται 

ορισμένες ικανότητες που συνιστώνται ως απαραίτητες για την προσέγγιση 

τέτοιου είδους έργων: 

 

- Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. 

- Άριστη γνώση των τεχνικών παραμέτρων υποτιτλισμού. 

- Άριστη γνώση των συμβάσεων που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο είδος 

υποτιτλισμού και ικανότητα δημιουργικής και συνδυαστικής εφαρμογής 

τους. 

- Ικανότητα κριτικής προσέγγισης του περιεχομένου με βάση τον τρόπο 

αντίληψης των ακουστικών στοιχείων από το κοινό-στόχο. 

- Βασικές γνώσεις ταυτοποίησης ήχων και μουσικής. 

- Γνώσεις ανασύνταξης και οργάνωσης του περιεχομένου με βάση το 

γλωσσικό υπόβαθρο που αποκτάται κατά μέσο όρο στα διάφορα στάδια 

της ζωής του κοινού, προκειμένου η μεταφορά του λόγου να επιτυγχάνει 

τον σκοπό μετάδοσης του αρχικού νοήματος. 

- Βαθιά γνώση της κουλτούρας του κοινού-στόχου και των τρόπων 

παραγωγής, λήψης και κατανόησης των πληροφοριών, προκειμένου οι 

παραπάνω γνώσεις να έχουν πραγματικό εμπειρικό αντίκρισμα και να 

μπορούν να οδηγήσουν σε ορθές αποφάσεις εκ μέρους του επαγγελματία. 

 

Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι πάνω από όλα η συγκεκριμένη 

υπηρεσία ικανοποιεί το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην ενημέρωση, την 

ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, πράγμα το οποίο συνιστά ανθρώπινο 

δικαίωμα, νομικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα με την κύρωση της Σύμβασης 

του ΟΗΕ στις 10 Απριλίου 2012, και εθνικά κατοχυρωμένο με τον Νόμο 

4488/2017, και θα πρέπει να παρέχεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το 

περιεχόμενο και με σιγουριά για τις ικανότητες του επαγγελματία, καθώς τυχόν 

απομάκρυνση από την αντίληψη των συνθηκών και του περιεχομένου από το 

κοινό-στόχο μπορεί εύκολα να προκαλέσει δικαιολογημένα συναισθήματα 

εκνευρισμού και προσβολής. 

 

Με σεβασμό στο κοινό, οι παρούσες Οδηγίες συνοδεύονται από την ελπίδα να 

συμβάλλουν στην πιο ομαλή και την πιο δικαιωματική παροχή της υπηρεσίας. 
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Δρ. Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Η διαχείριση του κειμένου στο συγκεκριμένο είδος υποτιτλισμού αποτελεί πολύ 

σημαντικό δείκτη ποιότητας του αποτελέσματος. Οι υποτιτλιστές που έχουν συνηθίσει 

να μεταφράζουν, καταφέρνουν να αποφεύγουν συχνά τα προβλήματα μεταφοράς του 

προφορικού λόγου στον γραπτό μέσω της επιλογής της πιο κατάλληλης 

συνεπτυγμένης μετάφρασης. Ωστόσο, στον Υποτιτλισμό για Λόγους Αισθητηριακής 

Πρόσβασης, πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: 

α) Το γεγονός ότι το κοινό-στόχος επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε όλα όσα λέγονται, 

χωρίς περιορισμό στην πληροφόρηση. 

β) Προκειμένου ο προφορικός λόγος να διαβάζεται εύκολα, συνήθως χρειάζεται 

μετατροπή με πιο τυπικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου. 

 

1.1. Ο προφορικός λόγος  

 

Σύμπτυξη 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τον υποτιτλισμό το 20-

30% του περιεχομένου πρέπει αναγκαστικά να συμπτυχθεί λόγω των περιορισμών 

χώρου και χρόνου που διέπουν τον υποτιτλισμό, οι αποφάσεις σύμπτυξης πρέπει να 

βασίζονται πρώτον στα απαραίτητα για την κατανόηση της πλοκής και δεύτερον στο 

οπτικό κανάλι επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στον θεατή εάν 

δεν συμβαδίζει με το κείμενο των υποτίτλων. Συνεπώς, απαιτείται ισορροπία μεταξύ 

των δύο για τη σωστή απόφαση. 

 

Άναρχος λόγος 

Σε περίπτωση σύνθετων ή μη ολοκληρωμένων προτάσεων, ο υποτιτλιστής καλείται 

να δώσει λύση με μια ολοκληρωμένη πρόταση ώστε να προάγει την κατανόηση, εκτός 

αν η μη ολοκληρωμένη ή σύνθετη πρόταση έχει κάποιον σκοπό που σχετίζεται με το 
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αρχικό περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, προέχει ο σεβασμός στο δημιούργημα 

και η πρόκληση της αντίστοιχης αντίδρασης στο καλλιτέχνημα. 

 

Αυθόρμητος λόγος 

Σε περίπτωση αυθόρμητου προφορικού λόγου με πολλές επαναλήψεις και 

ενδεχόμενα λάθη ή και ιδιολέκτους: 

- Τα λάθη διατηρούνται μόνο εάν υποδηλώνουν συγκεκριμένο πολιτιστικό ή 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

- Οι επαναλήψεις μειώνονται στο βαθμό που κρίνεται αρκετός για την 

επικοινωνία της αίσθησης του κειμένου-πηγής. 

- Οι διάλεκτοι και οι ιδιόλεκτοι διατηρούνται αφού αποτελούν κομμάτι της αρχικής 

επιλογής του καλλιτεχνήματος. Ωστόσο, επειδή στον γραπτό λόγο ενδέχεται να 

προκαλέσουν κόπωση στην ανάγνωση, διατηρούνται περιορισμένα, σε 

ποσοστό αρκετό ώστε να επικοινωνηθεί η ύπαρξή τους. 

- Η αργκό διατηρείται καθώς έχει νόημα βάσει του αρχικού σκοπού. Το ίδιο και 

οι ιδιωματικές εκφράσεις. 

- Οι παύσεις και τα επιφωνήματα θα πρέπει να διατηρούνται οπωσδήποτε σε 

αυτό το είδος υποτιτλισμού. 

 

Χαρακτηριστικός λόγος 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κάθε χαρακτηριστικό που κάνει τον 

λόγο να ξεχωρίζει είναι σημαντικό καθώς εξυπηρετεί έναν καλλιτεχνικό/αισθητικό 

σκοπό και θα πρέπει να διατηρείται. 

Επίσης σημαντικός είναι και ο τρόπος εκφοράς του λόγου, ο οποίος θα πρέπει να 

δηλώνεται εάν δεν είναι ορατός από τις κινήσεις ή τις εκφράσεις του προσώπου, π.χ. 

(παραπονιάρικα). 

Τεχνική: παρενθέσεις και πεζοί χαρακτήρες 

 

Ανασύνταξη 

Απαιτείται ανασύνταξη του λόγου με τρόπο που να είναι πιο εύληπτος για όλο το κοινό, 

διατηρώντας τα λεγόμενα κατά προτεραιότητα φυσικά, όπου η τοποθέτηση των μερών 

μιας πρότασης μπορεί να προκαλέσει δυσκολία, δισημία, προβληματισμό ή 

καθυστέρηση στην κατανόηση του περιεχομένου. 
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1.2 Τα σημεία στίξης 

Αποσιωπητικά 

Δεν χρησιμοποιούνται αποσιωπητικά στο τέλος του υπότιτλου που δεν ολοκληρώνεται 

και στην αρχή του επόμενου, παρά μόνο εάν υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ τους 

(περίπου 1 δευτερόλεπτο και άνω). Επιπλέον, τα αποσιωπητικά χρησιμοποιούνται για 

να δηλώσουν παύση στον λόγο, υπονοούμενο, ανολοκλήρωτο λόγο ή να 

προσδώσουν στην αγωνία. 

Τεχνική: αποσιωπητικά στο τέλος του υπότιτλου χωρίς κενό ή και στην αρχή του 

επόμενου πάλι χωρίς κενό (ειδικά όταν ο επόμενος υπότιτλος είναι πολύ μικρός, τα 

αποσιωπητικά είναι απαραίτητα για τη συνδεσιμότητα του περιεχομένου). 

  

Παύλες διαλόγου 

Χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται χρώματα, μόνο 

εάν η ταχύτητα διαλόγου είναι από 15 cps και κάτω και μόνο όταν είναι απολύτως 

ξεκάθαρο ποιος μιλάει σε κάθε παύλα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν παρατηρείται καθυστέρηση της λήψης του σήματος σε διάφορες 

περιοχές ή για τεχνικούς λόγους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΥΛΩΝ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΙΛΙΑΣ. 

Τεχνική: στην αρχή κάθε σειράς χωρίς κενό πριν ή μετά, και χρησιμοποιείται ακόμα 

και όταν τα λόγια του ενός ομιλητή συνεχίζονται στον επόμενο υπότιτλο. 

  

Εισαγωγικά 

Πέρα από τις συνήθεις χρήσεις των εισαγωγικών, χρησιμοποιούνται επίσης 

εισαγωγικά για να υποδείξουμε ότι ο λόγος προέρχεται από μηχανικό ή μη ανθρώπινο 

μέσο ή συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε μόνο ευθεία εισαγωγικά 

αμερικανικών αγγλικών ("..."). Ωστόσο, η πηγή θα πρέπει να συγκεκριμενοποιείται την 

πρώτη φορά εμφάνισής της και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί με 

παρενθέσεις. 

Προτιμάται η χρήση των ελληνικών εισαγωγικών, ωστόσο… 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποστηρίζονται ακόμα από τα 

ελληνικά κανάλια και ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην προβολή του 

περιεχομένου. Συνεπώς, απαιτείται έλεγχος και συνεννόηση με το εκάστοτε 

τηλεοπτικό κανάλι. 

Σημείωση: Τα μονά ευθεία εισαγωγικά χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιγλώττισης-

σπικάζ (όχι μεταγλώττισης). 

  

Πλάγια γραφή 

Χρησιμοποιείται στους υπότιτλους για τους στίχους τραγουδιών, για την ομιλία εκτός 

πλάνου, σε σκηνές του παρελθόντος, εσωτερική ομιλία ή όνειρα, καθώς και σε 

αφηγήσεις. 

Στο συγκεκριμένο είδος υποτιτλισμού, η πλάγια γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να δηλώσει έμφαση στην εκφορά συγκεκριμένων λέξεων (έως δύο), για παράδειγμα 

λέξεις που τονίζονται διαφορετικά από τον ομιλητή. 

  

Κεφαλαία 

Χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν πολύ μεγάλη ένταση στην ομιλία, φωνές του 

ομιλητή ή φωνές πλήθους, όπως συνθήματα. Όταν όμως ο ομιλητής είναι ορατός, 

καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση τους και να χρησιμοποιούνται θαυμαστικά. 

Στην περίπτωση απόδοσης κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη, εάν το κείμενο είναι 

πολύ μεγάλο και ξεπερνά τη μία γραμμή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζοί 

χαρακτήρες και εισαγωγικά προκειμένου να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση των 

υποτίτλων. 

 

Κόμμα 

Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής Γλώσσας. Δεν 

χρησιμοποιείται εσκεμμένα για να δηλώσει το τέλος ενός υπότιτλου. Δεν παραλείπεται 

εάν προκύψει στο τέλος ενός υπότιτλου. 

Σε περίπτωση που ένας υπότιτλος φέρει κόμμα σε πολλές θέσεις, μπορούμε να 

παραλείψουμε ένα κόμμα που δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργικό για να κάνουμε τον 

υπότιτλο πιο εύκολα αναγνώσιμο. 
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Θαυμαστικά 

Χρησιμοποιούνται φειδωλά, για να δείξουν έντονη έκπληξη, χαρά, θαυμασμό ή 

αντίδραση. Εντός παρενθέσεων υποδηλώνουν ειρωνεία (!) ή σαρκασμό (;!).  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα σημεία στίξης εντός παρενθέσεων χρησιμοποιούνται μόνο με 

απόλυτη σιγουριά. 

  

Παρενθέσεις 

Χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν ότι ο ομιλητής μιλάει ψιθυριστά, αλλά και για 

να περιγράψουν τον τρόπο που μιλάει κάποιος. Δεν χρησιμοποιούνται επεξηγηματικά. 

Τυχόν αναγκαίες επεξηγήσεις θα πρέπει να γίνονται με τεχνικές επαγγελματικού 

υποτιτλισμού. 

  

Αγκύλες 

Οι τετράγωνες αγκύλες χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά 

με τους ομιλητές και την προέλευση του ήχου. Θα πρέπει να φέρουν τα ονόματα των 

ομιλητών ή κάποιο χαρακτηριστικό τους, π.χ. [Αφηγήτρια]. Οι αγκύλες 

χρησιμοποιούνται επίσης για να δηλωθεί αλλαγή γλώσσας, π.χ. [Αγγλικά], και σε 

αυτήν την περίπτωση η ετικέτα τοποθετείται συνήθως στο επάνω μέρος της οθόνης. 

 

1.3 Λογοκρισία 

Οι όποιες παλαιότερες πρακτικές λογοκρισίας του περιεχομένου των υποτίτλων δεν 

βρίσκουν εφαρμογή στον υποτιτλισμό για λόγους αισθητηριακής πρόσβασης, καθώς 

συνιστούν καλλιτεχνικό αποκλεισμό μέρους του κοινωνικού συνόλου από το 

περιεχόμενο του δημιουργού. 

Τεχνική: αν επιτρέπεται να ακουστεί, επιτρέπεται και να γραφτεί, επομένως γράφουμε 

αυτό που ακούμε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί του υποτιτλισμού καθιστούν τον Υποτιτλισμό για 

Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης ακόμη πιο δύσκολη διαδικασία, καθώς ο 

υποτιτλιστής καλείται να συμπτύξει το κείμενό του ακόμα περισσότερο αφού το 

περιεχόμενο των παρενθέσεων και των ετικετών προέλευσης ήχου καταλαμβάνει 

αρκετό χώρο. 

 

2.1. Χωρισμός του κειμένου 

 

Το κείμενο και η πλοκή 

Χωρίζουμε το κείμενο προκειμένου να μην προδώσουμε την πλοκή εάν αυτή 

προδίδεται στη δεύτερη σειρά του υπότιτλου, και προτιμούμε να δημιουργήσουμε νέο 

υπότιτλο για να προστατεύσουμε τη ροή των πληροφοριών. 

 

Αναγνωσιμότητα 

Ο χωρισμός των υποτίτλων θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες σύνταξης 

της Ελληνικής Γλώσσας. Τα μέρη με δυνατούς δεσμούς απαγορεύεται να χωρίζονται. 

Χωρίζουμε το κείμενο πάντοτε με βάση τη στίξη, τον αριθμό των προτάσεων και την 

κοινή λογική της Γλώσσας. 

Τεχνική: ακολουθούμε τη λογική των κόμβων των συντακτικών δέντρων. 

 

Πυραμίδες 

Προσπαθούμε να δημιουργούμε πυραμίδες μόνο εάν ικανοποιούνται τα παραπάνω. 

Εάν δεν ικανοποιούνται, τότε αποφεύγουμε να χωρίζουμε με μη γραμματικό και μη 

συντακτικό τρόπο το κείμενο, εκτός αν το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό 

αισθητικά. 
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Μέγεθος υπότιτλου 

Κάθε γραμμή αποτελείται από έως 36 χαρακτήρες, εκτός εάν ο πελάτης ενημερώσει 

για διαφορετική δυνατότητα. Σε περίπτωση ανύψωσης του υπότιτλου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα λογότυπα των καναλιών και τυχόν λωρίδες ενημερωτικού 

περιεχομένου. 
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2.2. Χρονισμός υποτίτλων 

Οι υπότιτλοι θα πρέπει να ξεκινούν ταυτόχρονα με την ομιλία και να μην επεκτείνονται 

σε επόμενο πλάνο από εκείνο της δράσης που περιγράφουν, όσο αυτό είναι εφικτό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν καθυστερούμε την ώρα έναρξης του υπότιτλου, αλλά τη 

συγχρονίζουμε ακριβώς στο καρέ της έναρξης του λόγου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι υπότιτλοι δεν θα πρέπει να πέφτουν πάνω στις αλλαγές των 

πλάνων, αλλά να ολοκληρώνεται η προβολή τους εντός πλάνου, δηλαδή να μην 

αναπηδούν στο επόμενο εάν το περιεχόμενό τους δεν αποτυπώνει τον λόγο του 

επόμενου πλάνου. Εάν τυχόν ο υπότιτλος περάσει σε επόμενο πλάνο, θα πρέπει να 

παραμένει στην οθόνη ικανό χρόνο ώστε να αναγνωριστεί από τον θεατή εκ νέου, ήτοι 

τουλάχιστον 12 καρέ. 

 

Ταχύτητα ανάγνωσης 

Τα τρέχοντα ερευνητικά δεδομένα οδηγούν στις παρακάτω προσαρμογές ως 

προτεινόμενες: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 17 cps 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: 15 cps 

Γενικά, απαιτείται κριτική προσέγγιση ως προς τον χρονισμό αναλόγως του όγκου των 

πληροφοριών του περιεχομένου, ωστόσο καλό θα ήταν οι υπότιτλοι να μην ξεπερνούν 

τα παραπάνω. Επίκειται σχετική έρευνα-μελέτη με ελληνικό κοινό προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί και να επαναπροσδιοριστεί η παραπάνω οδηγία. 

 

Διάρκεια 

Η διάρκεια ενός υπότιτλου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός δευτερολέπτου και 

δεν μπορεί να ξεπερνά τα εφτά δευτερόλεπτα, με εξαίρεση τους αργούς στίχους 

τραγουδιών που μπορούν να παραμείνουν έως και 8 δευτερόλεπτα στην οθόνη. 

 

Ελάχιστο κενό 

Οι υπότιτλοι θα πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους από ένα ελάχιστο κενό 2 καρέ, 

ανάλογα με τις οδηγίες του πελάτη. Το κενό αυτό είναι απαραίτητο για την εύκολη 

ανάγνωση και δεν θα πρέπει να αγνοείται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Πέρα από το περιεχόμενο των Κεφαλαίων 1 και 2, τα οποία κατά βάση αποσαφηνίζουν 

περιπτώσεις που σχετίζονται με τους τυπικούς κανόνες του υποτιτλισμού και δίνουν 

έμφαση στις διαφοροποιήσεις από αυτόν του Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής 

Πρόσβασης, το Κεφάλαιο 3 προσδιορίζει χαρακτηριστικά που αφορούν αποκλειστικά 

και μόνο αυτό το είδος υποτιτλισμού. 

 

 

3.1. Προέλευση ομιλίας 

Στην περίπτωση των υποτίτλων όπου δεν χρησιμοποιούνται χρώματα, απαιτείται η 

χρήση ετικετών με τετράγωνες αγκύλες. Και στις περιπτώσεις διαλόγου, 

επισημαίνονται πάντα οι ομιλητές με αγκύλες. Εάν είναι ξεκάθαρο ποιος μιλάει, 

βλέπουμε τους ομιλητές και η ταχύτητα της συνομιλίας τους δεν ξεπερνά τα 15 cps, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν παύλες. Επιπλέον, εάν ο ομιλητής είναι ένας, δεν 

απαιτείται η χρήση ετικέτας, δεδομένου ότι είναι ξεκάθαρη η προέλευση της ομιλίας. 

Στην περίπτωση των υποτίτλων όπου χρησιμοποιούνται χρώματα, τα ομιλούντα 

πρόσωπα επισημαίνονται με χρώματα, αλλά και ετικέτες όπου χρειάζεται. 

Παράδειγμα: [Θάνος] Τι ώρα είναι; 

Όταν είναι ξεκάθαρο ποιος μιλάει, δεν απαιτείται η χρήση ετικέτας. Αρκεί το χρώμα. 

Επίσης, η ετικέτα χρησιμεύει προκειμένου το κοινό να συνδέσει το χρώμα με το 

πρόσωπο. Αρκεί η χρήση της στην αρχή μιας σκηνής όμως. Δεν χρειάζεται να 

χρησιμοποιείται μετέπειτα αφού για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται τα χρώματα. 

Οι πιο συνηθισμένοι συνδυασμοί φόντου-γραμματοσειράς είναι (με σειρά προτίμησης 

βάσει αναγνωσιμότητας): 

  

λευκό σε μαύρο 

κίτρινο σε μαύρο 

κυανό σε μαύρο 

πράσινο σε μαύρο 
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Σπανιότερα και θα πρέπει να αποφεύγεται σε συγκεκριμένους συνδυασμούς και όταν 

δεν υπάρχει επαρκές φόντο αντίθεσης… ματζέντα σε μαύρο 

Οι υπόλοιποι χρωματισμοί παραλείπονται διότι δεν συνιστώνται αισθητηριακά και δεν 

είναι εφικτοί σε όλες τις τεχνικές συνθήκες. 

Για οικονομία χαρακτήρων και για να είναι εμφανές ποιος μιλάει, θα πρέπει ο λόγος 

των ομιλούντων προσώπων να αποδίδεται με διαφορετικά χρώματα χαρακτήρων. 

Είμαι ο Γιώργος! 

Κι εγώ η Μαρία! 

-     Αν υπάρχουν παραπάνω από τέσσερα πρόσωπα, θα πρέπει να δίνεται 

προσοχή ώστε να μη γίνεται η χρήση του ίδιου χρώματος για πρόσωπα που 

βρίσκονται στο ίδιο πλάνο και στην ίδια σκηνή. 

- Ο χαρακτήρας που καταλαμβάνει περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να έχει το 

λευκό χρώμα, όπως για παράδειγμα ο αφηγητής σε ένα ντοκιμαντέρ ή ο 

πρωταγωνιστής σε μια σειρά. Ακολουθεί το κίτρινο, έπειτα το κυανό και μετά το 

πράσινο. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των χρωμάτων μπορεί να γίνει βάση ιστορίας/σκηνών όταν 

τα πρόσωπα που συμμετέχουν είναι πολλά. Σε περίπτωση πολλών χαρακτήρων, 

χρησιμοποιούμε τα χρώματα για τους κεντρικούς και λευκό με ετικέτες για τους 

λιγότερο σημαντικούς. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση ομιλίας εκτός πλάνου, είναι απαραίτητο να 

διατηρείται το χρώμα του ομιλητή και/ή η ετικέτα του, συνδυαστικά με την 

εφαρμογή της πλάγιας γραφής.  

 

Σύμβολα 

Εάν δεν έχουμε χώρο για ετικέτα και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρώμα 

επιτυχώς, υπάρχουν κάποια σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

δηλώσουν από πού έρχεται η ομιλία, όμως απαιτείται άνεση του επαγγελματία στη 

χρήση τους και υποστήριξη τεχνικά για να μην προκληθούν αλλοιώσεις.        
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3.2. Αποτύπωση ήχου 

 

Καταγράφουμε ήχους που είναι σημαντικοί για την πλοκή. Δεν χρειάζεται να 

καταγράφονται ήχοι που περιγράφουν κάτι που μπορεί να δει ο θεατής. Οι 

περιγραφές των ήχων μπαίνουν σε παρένθεση. Κάποιες φορές μπορεί να 

αποτελούν τη δεύτερη γραμμή ενός κανονικού υπότιτλου. Γενικά πρέπει να είναι 

σύντομες και περιεκτικές. 

  

Παραδείγματα: 

(χαστούκι) 

(ομιλίες) 

(συγκεχυμένες ομιλίες) 

(χτύπημα πόρτας) 

(κουδούνι πόρτας) 

(γέλια Ανδρέα) 

(ειρωνικό γέλιο) 

(λαχάνιασμα) 

(λαρυγγισμός) 

(τιτιβίσματα) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι περιγραφές των ήχων είναι προτιμότερες από την καταγραφή 

του ίδιου του ήχου. 

 

Π.χ. (πυροβολισμός) και όχι ΜΠΑΜ! 

 

Αποφεύγεται η χρήση των λέξεων «ήχος» και «ακούω/ακούγεται». Επιπλέον, 

προσπαθούμε να περιγράψουμε τους ήχους με ουσιαστικά και όχι με ρήματα, 

όπου αυτό είναι δυνατό. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι λέξεις που δεν αποτελούν καθημερινό λεξιλόγιο του κοινού-

στόχου θα πρέπει να εισάγονται εκπαιδευτικά και να διευκρινίζεται η έννοιά 

τους. 

 

Μεγάλα κενά λόγου θα πρέπει επίσης να αναφέρονται, π.χ. (σιωπή), μόνο όταν 

αυτό θεωρείται σημαντικό για την πλοκή. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν χρησιμοποιούμε χρώματα στην περιγραφή των ήχων για να 

τους ξεχωρίσουμε από το υπόλοιπο υλικό στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται 

χρώματα. Αυτή η τεχνική είναι λανθασμένη. 
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3.3. Αποτύπωση μουσικής 

Όταν υπάρχει μουσική, πρέπει να δίνεται τουλάχιστον ο τίτλος και το είδος του 

κομματιού, με διπλή νότα αριστερά, ενώ όπου είναι δυνατόν προσθέτουμε και 

τον δημιουργό. 

Π.χ. ♫ Γ. Αντωνίου - «Μη μιλάς» 

                 (αργό ρεμπέτικο) 

 

Όπου είναι εφικτό, οι στίχοι των κομματιών πρέπει να υποτιτλίζονται κατά λέξη, 

και να επισημαίνονται με το σύμβολο της μονής νότας (♪). Η νότα μπαίνει στην 

αρχή κάθε στίχου και στο τέλος μόνο του τελευταίου, με κενό από τον 

χαρακτήρα που ακολουθεί ή προηγείται. 

 

Όταν παρεμβάλλεται ομιλία, ο στίχος πριν την ομιλία παίρνει αποσιωπητικά, για 

να δηλώσει ότι το τραγούδι συνεχίζεται αργότερα. Ο στίχος μετά την όποια 

παρεμβολή ξεκινά με μονή νότα ξανά, χωρίς αποσιωπητικά. 

 

Όταν το είδος της μουσικής είναι σημαντικό για την πλοκή, θα πρέπει να 

αναφέρεται με προτεραιότητα, π.χ. ♫ Ζεϊμπέκικο, και αν υπάρξει ταυτοποίηση 

μέσω των στίχων ή της μελωδίας αργότερα, μπορεί να προστεθεί και πλήρης 

περιγραφή με τον τίτλο. 

 

Όπου η μουσική είναι μουσική ταινίας και δεν έχει τίτλο ούτε γνωρίζουμε τον 

δημιουργό, περιγράφουμε απλώς τη μουσική. Ο προτιμώμενος τρόπος 

περιγραφής της μουσικής ακολουθεί τη λογική των 2-3 ιδιοτήτων, δηλαδή 

είδος+αίσθηση+άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, π.χ. ♫ Γρήγορη λούπα 

πλοκής, ♫ Μελαγχολική μελωδία στο πιάνο, ♫ Παιχνιδιάρικο σόλο κιθάρας, ♫ 

Σκοτεινή μελωδία με βιολί 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν τα σύμβολα νότας δεν υποστηρίζονται από το κανάλι, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δίεση #. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι περιγραφές εντός παρενθέσεων θέλουν πεζούς χαρακτήρες. 

Οι περιγραφές που έχουν τη μορφή πρότασης θέλουν κεφαλαίο στην αρχή, 

όπως τα παραπάνω παραδείγματα.  
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3.4. Μέγεθος και τοποθέτηση υπότιτλων 

 

Τοποθέτηση 

Οι υπότιτλοι τοποθετούνται συνήθως στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης. Είναι 

απαραίτητο να βρίσκονται εντός της ασφαλούς περιοχής. Σε περίπτωση που 

συμπίπτουν με κείμενο εντός της οθόνης, θα πρέπει να μετατοπίζονται. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τεχνικά είναι πιο ορθή η μετατόπισή τους με βάση το περιεχόμενο. 

Όμως, επειδή κάποιο κανάλι μπορεί να μην είναι σε θέση να διαχειριστεί ελαφριά 

μετατόπιση, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για να διευκρινιστούν οι δυνατότητες 

του καναλιού και αν δεν είναι εφικτή μια ελαφριά μετατόπιση, να γίνεται μετατόπιση 

στο επάνω μέρος της οθόνης. 

Ακολουθούν κάποια διευκρινιστικά παραδείγματα. 

 

Σωστή τοποθέτηση 

 

Λανθασμένη τοποθέτηση 
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Σωστή τοποθέτηση (πάνω από το letterbox του βίντεο) 

 

Σωστή τοποθέτηση  

(αξιοποιώντας το letterbox του βίντεο εάν είναι παχύ και εντός safe area) 

 

Λανθασμένη τοποθέτηση 

 

 

Γραμματοσειρά* 

Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, με το ύψος της να καταλαμβάνει 

το 8% του ωφέλιμου χώρου της οθόνης. Εντός περιβαλλόντων υποτιτλισμού, 

εργαζόμαστε συνήθως με Arial 32 εικ. 

Παράδειγμα του BBC: 

 

Περιγράμματα* 
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Είναι αναγκαία η χρήση περιγραμμάτων όταν χρησιμοποιούνται χρώματα και οι 

υπότιτλοι δεν φέρουν μαύρο πλαίσιο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς έντονο περίγραμμα (100-150%) ή 

μαύρο πλαίσιο. 

Το περίγραμμα για τους λευκούς υπότιτλους είναι επίσης αναγκαίο, αλλά το πάχος 

του φτάνει στο μισό αυτού που απαιτείται για τους υπότιτλους με χρώμα. 

Το περίγραμμα των λευκών υπότιτλων θα πρέπει να φτάνει στο 75-100% όταν η 

ταινία στο παρασκήνιο είναι ασπρόμαυρη. 

 

Ακολουθεί παράδειγμα: 

 

Σωστό περίγραμμα 

 

Λανθασμένο περίγραμμα 

 

Λανθασμένο περίγραμμα 

 

 

Πλαίσιο υποτίτλων* 
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Το πλαίσιο υποτίτλων στον Υποτιτλισμό για Λόγους Προσβασιμότητας θεωρείται 

αναγκαίο καθώς διευκολύνει την ανάγνωση. 

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται πλαίσιο για λευκούς υπότιτλους, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα: 

Το περίγραμμα για τους λευκούς υπότιτλους είναι επίσης αναγκαίο, αλλά το πάχος του 

φτάνει στο μισό αυτού που απαιτείται για τους υπότιτλους με χρώμα. 

Το περίγραμμα των λευκών υπότιτλων θα πρέπει να φτάνει στο 75-100% όταν 

η ταινία στο παρασκήνιο είναι ασπρόμαυρη. 

 

Δεν είναι σοφή η χρήση χρωμάτων χωρίς πλαίσιο στα τηλεοπτικά προϊόντα. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται χρώματα χωρίς πλαίσιο, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται ο κανόνας: 

 

Είναι αναγκαία η χρήση περιγραμμάτων όταν χρησιμοποιούνται χρώματα και οι 

υπότιτλοι δεν φέρουν μαύρο πλαίσιο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς έντονο περίγραμμα (100-150%) ή 

μαύρο πλαίσιο. 

 

Το πλαίσιο μπορεί να είναι συμπαγές ή να έχει μια μικρή διαφάνεια  σε 

σκούρα γκρι παλέτα (π.χ. #808080). 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν χρησιμοποιείται 

ταυτόχρονα περίγραμμα >50%. 

 

***Ο τρόπος προβολής των υπότιτλων σε σχέση με τη γραμματοσειρά, τα πλαίσια 

και τα περιγράμματα αποτελεί ευθύνη του κάθε σταθμού και εξαρτάται από τα μέσα 

εκπομπής του. Οι τεχνικοί των σταθμών θα πρέπει να φροντίζουν να τηρούνται τα 

παραπάνω, ενώ οι υποτιτλιστές μπορούν να τα δουν κατά την επεξεργασία των 

αρχείων τους σε μορφή προσομοίωσης. Είναι ωστόσο και ηθική ευθύνη των 

επαγγελματιών να ενημερώνουν τους τεχνικούς για τις ανάγκες του κάθε 

προγράμματος που έχουν μελετήσει.  
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Ακολουθούν παραδείγματα πλαισίων και περιγραμμάτων 

 

Σωστό πλαίσιο 

 

Λανθασμένο πλαίσιο (εξαιρούνται περιπτώσεις άμεσης/έκτακτης ενημέρωσης) 

 

 

Σωστή εμφάνιση 

 

 
 

Σωστή εμφάνιση (μόνο εάν η παλέτα του περιεχομένου το επιτρέπει και μόνο 

εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα ποσοστά περιγράμματος) 

 

 

Λανθασμένη εμφάνιση 
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Σωστή εμφάνιση 

 

 
 

Σωστή εμφάνιση (μόνο εάν η παλέτα του περιεχομένου το επιτρέπει και μόνο 

εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα ποσοστά περιγράμματος) 

 

 

Λανθασμένη εμφάνιση 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό ο επαγγελματίας να μπορεί να αναλύσει την 

παλέτα του περιεχομένου προκειμένου να κρίνει τον καλύτερο τρόπο εμφάνισης.   
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3.5. Τελικό σημείωμα περί ποιότητας 

 

Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι η δημιουργία Υποτίτλων για Λόγους 

Αισθητηριακής Πρόσβασης αποτελεί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί βαθιά 

γλωσσική και τεχνική γνώση του αντικειμένου προκειμένου να λαμβάνονται κριτικά οι 

παραπάνω αποφάσεις, αλλά και γνώση του πεδίου της Κώφωσης και του Ήχου. 

Η πιο σημαντική γνώση που απαιτείται, όμως, είναι αυτή της κουλτούρας της 

Κοινότητας και του τρόπου παραγωγής, λήψης και κατανόησης της πληροφορίας σε 

πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να μπορεί να αντικατοπτριστεί ορθά στον 

υποτιτλισμό, αλλά και με τρόπο που προάγει την επικοινωνία και δεν τη διεκπεραιώνει 

απλά. 

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση του δικαιώματος πίσω από την υπηρεσία 

προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τα κατάλληλα κριτήρια, δηλαδή 

δικαιωματικά, προς την ικανοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην ισότιμη 

πρόσβαση στην πληροφορία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την ενημέρωση 

(Patiniotaki, 2009). 

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να υπάρχει ευθύνη τόσο από τη μεριά του επαγγελματία όσο 

και από τη μεριά των αναθετουσών αρχών ως προς την διαφύλαξη των παραπάνω 

και η αντίστοιχη παροχή κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ανάλογων της 

σπουδαιότητας του εγχειρήματος και των ικανοτήτων που απαιτούνται.  
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