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An integrated Audio Descriptive 

Commentary(ADC) system  

for blind and  

partially sighted persons. 

Dedicated for sports events.  

Including pregame, matchday and 

aftergame. 
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“Descrοptio”  is :  
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  AD-in sports 

τι είναι  ΑDC 

ADC: Σχολιασμός Ακουστικής Περιγραφής 

 

ΑDC describers are trained to keep up with 

play to the second, and focus on the action - if 

something happens in the match, the listener 

will know exactly what happened, where it 

occurred and how it transpired. 
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  AD-in sports 

ΑDC. ‘Εμφαση στις λεπτομέρειες 



Σκοπός “Descroptio”                           
 

Δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και 

βιωματική εμπειρία  

 σε άτομα με αναπηρία όρασης δηλ. 

 

1.Τυφλούς  &  

2. Άτομα περιορισμένης όρασης  

 

για οποιαδήποτε αθλητικό γεγονός.  

 

 Στην Ελλάδα , με προοπτική παγκόσμια .  
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  AD-in sports 



Xαρακτηριστικά “Descroptio”  

                         

1.Αναπτύσσει τον σχολιασμό ακουστικής περιγραφής “ADC” 

2. Διαφορετικό ανά άθλημα με προσαρμοσμένη εκπαίδευση 

3.Με πιστοποιημένους σχολιαστές (“ΑDC”s) 

4.Με πιστοποιήσεις φυσικών προσώπων 

5.Με χρονική διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης 

6.Με χρήση διαθέσιμης και προσιτής τεχνολογίας 

7.Με περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα 

8.Σε σχολιασμούς σχετικά με αθλητικά γεγονότα που 

συμβαίνουν στην Ελληνική επικράτεια  

9.Με ανεξάρτητους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

10.Με θεσμοθετημένη βάση–δεξαμενή από πιστοποιημένους 

και αξιολογημένους σχολιαστές 
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Training  
Material & tools 

Training  
 procedure 

Certification Pull of  ADCs 

« Α» Φορέας  
 εκπαίδευσης 

   «Β» Φορέας  
 πιστοποίησης 

Επιστημονική 
ομάδα  

Process scheme 

CERTTIFIED  ISO 9001 2018 

i.ε. DESCROPTIO- FB-1.0- TRAIN 

Swiss Approval Institute 

 CERTTIFIED  ISO  21001:2018  ACCREDITED    ISO  17024 :2018 
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Training  
 Seminar 

Live Match  
Training  
  

Recruitment 
Remote 
Training  
  

Certification 

Yearly Institutional Exchange of experiences 

“blindacticus” 



Certif. & Accreditations of Scheme 
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1.ISO 9001:2015 

   for the management system of  EXEDRAMark org 

 

2. ISO  21001;2018 

   for management of training procedures 

 

3. ISO/IEC 17024:2012 

Conformity assessment — General requirements for 

bodies operating certification of persons 

 

4.ISO/IEC TS 20071-21:2015(en) 

Information technology — User interface component 

accessibility — Part 21: Guidance on audio descriptions   
 

 



Απευθύνεται                          

1.Σε περίπου 60  Eλληνικές-Εθνικές Ομοσπονδίες όλων 

των Ολυμπιακών και παρα-ολυμπιακών αθλημάτων  και 

σχετικών διοργανώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

2.Στις δράσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής και Παρα-

ολυμπιακής επιτροπής στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

3.Στις δράσεις κάθε συλλόγου στην Ελλάδα , φορέα η 

οργανισμού  που διοργανώνει οποιοδήποτε αθλητικό 

γεγονός στην Ελλάδα 

4.Στο 3% του πληθυσμού που ανήκουν στην κατηγορία 

ατόμων με προβλήματα όρασης 

5. Σε όλους του θεατές-ακροατές των αθλητικών γεγονότων 

χωρίς προβλήματα όρασης 

6.Και σε αυτούς που δεν είναι παρόντες στα αθλητικά 

γεγονότα. Με εύκολη διαδικτυακή σύνδεση 

7.Με δυνατότητα χρηματοδότησης του συστήματος από 

κατηγορία χρηστών( χωρίς προβλήματα όρασης) 
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SPORTS 

Lοgo of the ADC supported event 

) 

ADin 
))) 



World stats & trends 
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world stats & trends 
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Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα 

                         

1.Δεν υπάρχει ανάλογο στην Ελλάδα  

2.Δεν υπάρχει  παγκόσμια,. 

3.Eξαιρώντας κάποιες δράσεις της UEFA για το 

ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αντίστοιχο 

4.Δεν υπάρχει νομοθετικό περίγραμμα  

5.Ελάχιστο η μηδαμινό ρίσκο του εγχειρήματος 

6.Είναι άμεσα υλοποιήσιμο 

7.Δημιουργεί  πλαίσιο ανάπτυξης και σε άλλα πεδία 

πολιτισμού αναψυχής  για τυφλούς και περιορισμένης 

όρασης πρόσωπα 
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 Eπιστημονική ομάδα* 

1.Φώτης Μπίμπασης  

    (θέματα προσβασιμότητας)  Παρα-ολυμπιακή επιτροπή.  Μέλος Δ.Σ.KEAT 

2. Χαρίτων Πολάτογλου  

  (τεχνολογία , προσβασιμότητα , εκπαίδευση)   τακτκός καθηγητής ΑΠΘ/Τμ.Φυσικής  

3. Δήμητρα Κουτσούκη 

  (θέματα ειδικής φυσικής αγωγής) τακτική καθηγήτρια καθηγητής ΕΚΠΑ/ ΤΕΦΑΑ 

4.Μιχαήλ Λολίδης 

 (πιστοποιήσεις , διαπιστεύσεις , συστημική προσέγγιση) σύμβουλος πιστοποίησης  

 

 

 

*ανώτατο επίπεδο 
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Εφαρμογή –2019-2021/ PHASE 1 

       Πιλοτικά υιοθετώντας το μοντέλο εκπαίδευσης της 

UEFA για το ποδόσφαιρο. 

 Που είναι για  το πιο διαδεδομένο  άθλημα παγκόσμια με 

την μεγαλύτερη εμπλοκή ανθρώπων της κατηγορίας 

αυτής. 
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Other sports pilots 
                         

1.Oμοσπονδία ΟΣΕΚΑ καλαθοσφαίριση με αμαξίδια  

      1.σε επιλεκτικούς αγώνες  Α1 &  Α2  Εθνικής κατηγορίας 

      2.τελικοί final four κυπέλλου Ελλάδος 

2. Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) 

       1. Χειμερινό πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος 9-12 

       2. Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Α2 κατηγορίας  

       3. Θερινό πρωτάθλημα  Βορείου Ελλάδος   9-12 
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 Σύνδεση “Descroptio“ και UNSDG 2030 

                         

 

 

 

 activity 10,2  
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