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Πλαίσιο εμπειρογνωμοσύνης ‐ Αποτέλεσμα

Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονα με χρήση ημιαυτόματων
εργαλείων ελέγχου σε ψηφιακά στοιχεία της ΠΥΛΗΣ, που ανακτήθηκαν στις 15 και 16
Νοεμβρίου 2014. Η διαδικασία ελέγχου που ακολουθήθηκε περιγράφεται στην
Ενότητα 1: Διαδικασία Ελέγχου και βασίζεται στη μέθοδο αξιολόγησης της
Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού, της διεθνούς
κοινοπραξίας World Wide Web Consortium (W3C). Τα αποτελέσματα του ελέγχου
παρουσιάζονται στην Ενότητα 2: Αποτελέσματα ελέγχου. Οι πόροι (εργαλεία ελέγχου,
ψηφιακά δεδομένα, κ.α.) για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της
εμπειρογνωμοσύνης παρέχονται στην Ενότητα 3: Πόροι.
Ως αποτέλεσμα του ελέγχου προκύπτει ότι η ΠΥΛΗ δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις
των επιπέδων συμμόρφωσης Α και ΑΑ του WCAG 2.0. Συνεπώς, το περιεχόμενο της
ΠΥΛΗΣ δεν είναι χρηστικό ‐ στο μεγαλύτερο μέρος του ‐ από τελικούς χρήστες που
χρησιμοποιούν εξοπλισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας (άτομα με αναπηρία,
ηλικιωμένοι, κ.α.). Συμπληρωματικά, ο τρόπος παραγωγής των αναρτώμενων
κειμενικών αρχείων και των αρχείων πολυμέσων καθιστά δυσχερή ‐ και σε ορισμένες
περιπτώσεις αδύνατη ‐ την προσπέλαση και την ανάγνωσή τους από λύσεις
υποστηρικτικής τεχνολογίας.
Σχόλια είναι ευπρόσδεκτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: johnbas [at] ics.forth.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
{υπογραφή}

Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης
Εμπειρογνώμονας ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0:
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
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Σε ανταπόκριση αιτήματος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού
Λακωνίας, παράχθηκε η συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη για το επίπεδο της
προσβασιμότητας του ιστοχώρου της Βουλής των Ελλήνων www.parliament.gr και των
ψηφιακών του συστατικών (ΠΥΛΗ). Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αφορούσε τη
συμμόρφωση της ΠΥΛΗΣ με τα τεχνικά κριτήρια των «Οδηγιών για την προσβασιμότητα
του περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0»1 ‐ WCAG 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ.
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1. Διαδικασία ελέγχου
Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εν ισχύ (σε κάποιο Κράτος) πρότυπο ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας ενός ιστοχώρου, αποτελούμενου από πλήθος ιστοσελίδων και
προσαρτώμενων ψηφιακών στοιχείων (π.χ., αρχεία κειμένου, εικόνας, ήχου,
πολυμέσων, κ.α.), συνίσταται στην τεχνική ανάλυση του περιεχομένου ενδεικτικών
ιστοσελίδων και αρχείων, σε σχέση με το εάν πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια του
συγκεκριμένου προτύπου. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό – de jure πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας παρά αυτό διαφέρει σε διάφορα κράτη (π.χ.,
στις Η.Π.Α. το Section 508 του Rehabilitation Act 29 U.S.C. '794 d, στην Ιταλία οι τεχνικοί
κανόνες Νόμου «Stanca» 4/2004 που βασίζονται στο WCAG 1.0 σε επίπεδο
συμμόρφωσης AA, στον Καναδά το Human Rights Act του 1977 που βασίζεται στο
WCAG 2.0 σε επίπεδο συμμόρφωσης AA, στη Μ. Βρετανία το Equality Act του 2010 και
το συνοδευτικό πρότυπο BS 8878:2010 που βασίζεται στο WCAG 2.0 σε επίπεδο
συμμόρφωσης AA, κ.α.), για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ενός
ιστοχώρου και των στοιχείων του θα πρέπει να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο, από το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πρότυπο ή άλλο που προβλέπεται ρητά (π.χ., στο πλαίσιο
υλοποίησης ενός έργου).
Έναντι των τεχνικών κριτηρίων ενός προτύπου υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία
ημιαυτόματης αξιολόγησης, καθώς και προσεγγίσεις για την ακολουθούμενη μέθοδο
αξιολόγησης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Ιδιαιτέρως διότι τα διαθέσιμα
εργαλεία από μόνα τους δεν προσφέρουν μία αξιόπιστη αξιολόγηση για το σύνολο των
ελεγχόμενων παραμέτρων. Στις ελάχιστες συντονισμένες προσπάθειες πιστοποίησης
του επιπέδου προσβασιμότητας του διαδικτυακού περιεχομένου συγκαταλέγεται και
εκείνη που έχει καθοριστεί από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του
Παγκόσμιου Ιστού του W3C (WAI). Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 2 αυτή, εξετάζεται ένας
μικρός και αντιπροσωπευτικός - της προσφερόμενης λειτουργικότητας - αριθμός
ιστοσελίδων και ψηφιακών αρχείων βάσει των αποτελεσμάτων των ημιαυτόματων
εργαλείων ελέγχου (που δεν αποδίδουν πλήρως αξιόπιστα αποτελέσματα), ώστε
αρχικά να εκτιμηθεί το εύρος των προβλημάτων που παρουσιάζει ο υπό εξέταση
ιστοχώρος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διεξοδικός έλεγχος από εμπειρογνώμονα
με ανάλυση των συγκεκριμένων «πιθανών λαθών» (όπως αυτά χαρακτηρίζονται από
τα εργαλεία) και της σοβαρότητάς τους έναντι των τεχνικών κριτηρίων του προτύπου
(π.χ., εν προκειμένω του WCAG έκδοση 2.0 σε ζητούμενο επίπεδο συμμόρφωσης). Η
συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα και να
καθορίσει με ακρίβεια το εάν ο ιστοχώρος ικανοποιεί πλήρως ή όχι το ζητούμενο
πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
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Εισαγωγή

Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την εμπειρογνωμοσύνη
Στη χώρα μας, το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ο ανώτατος νόμος του Κράτους και
παρέχει το γενικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτό
περιέχεται μία καθολική πρόνοια σχετικά με το δικαίωμα της συμμετοχής στην
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κοινωνία της πληροφορίας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών (άρθρο 5Α παρ. 2). Η
«τεχνική εξειδίκευση» του συγκεκριμένου Συνταγματικού άρθρου περιέχεται:
•
•

•

στο άρθ. 6, παρ. 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), που αφορά μέρος
της αναρτώμενης ψηφιακής πληροφορίας (συνοδευτικά αρχεία) της ΠΥΛΗΣ, τα
οποία αναρτώνται σε μεταγενέστερο χρόνο και στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,
στα άρθρα 4 (παρ. 7 και 8), 5 (παρ. 3) και 17 (παρ. 3 και 4) του Ν. 3979/2011
(ΦΕΚ 138/Α/16.6.2011) και της συνοδευτικής ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012,
όπου ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι (ιστοχώροι) πρέπει να
συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 ως ακολούθως:
o [ΚΥ.49]: «Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται
με το πρότυπο των «Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης
τουλάχιστον «ΑΑ»
o [ΚΠ.27]: «Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
συμμορφώνονται με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα
του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης
τουλάχιστον «ΑΑA» και
στο Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/11.04.2012) και συγκεκριμένα στα άρθρα 9 και 21
της κυρωθείσας Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του
Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου.

Βάσει των παραπάνω, το ισχύον πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στη χώρα
μας είναι τα τεχνικά κριτήρια των «Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 3, σε επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ (WCAG 2.0 AA).
Το WCAG 2.0 αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του
περιεχομένου του Ιστού για δημόσιους ιστοχώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4. Τα
τεχνικά του κριτήρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να
καταστεί το περιεχόμενο του Ιστού πιο προσβάσιμο, με στόχευση τους τελικούς
χρήστες που χρησιμοποιούν λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας (π.χ., άτομα με
αναπηρία, ηλικιωμένοι, κ.α.) ή/και «καινοτόμες» συσκευές πρόσβασης στον Ιστό (π.χ.,
πλοηγοί αυτοκινήτων, πλοηγοί ή εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, κ.α.). Εφόσον οι
κατασκευαστές περιεχομένου λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συγκεκριμένες τεχνικές
οδηγίες που προσφέρονται, τότε το περιεχόμενο καθίσταται προσβάσιμο από ένα
ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως τύφλωση ή μειωμένη όραση, κώφωση ή
μειωμένη ακοή, περιορισμένη δυνατότητα κίνησης στα άνω άκρα, φωτοευαισθησία ή
συνδυασμού αυτών. Επιπλέον, στην περίπτωση όπου λαμβάνεται μέριμνα για την
απόδοση απλούστερης έκδοσης περιεχομένου, τότε αυτό καθίσταται μερικώς
προσβάσιμο και από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Γενικότερα όμως, η τήρηση των
οδηγιών αυτών καθιστά το περιεχόμενο του Ιστού πιο εύχρηστο για όλους τους
τελικούς χρήστες.
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http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
4
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Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσβασιμότητα των
ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα», COM(2012) 721 final: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0721:FIN:EL:PDF
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Σημειώνεται ότι συμμόρφωση με το επίπεδο ΑΑ (διπλό – Α) του WCAG 2.0 σημαίνει ότι
θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες ανεξαιρέτως οι τεχνικές απαιτήσεις των επιπέδων
συμμόρφωσης Α και ΑΑ, χωρίς να υπάρχει «ποσοστιαία ικανοποίηση» του επιπέδου
συμμόρφωσης. Θέματα που αφορούν τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή
παροχής απλοποιημένου περιεχομένου (που αποτελούν ζητήματα του επιπέδου
συμμόρφωσης ΑΑΑ) δεν εξετάστηκαν.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου συνυπολογίζεται στα στοιχεία του δείκτη
προσβασιμότητας του Ελληνικού διαδικτύου 5, που δημοσιεύονται σε περιοδική βάση.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιεχομένου από πέντε ιστοσελίδες του
διαδικτυακού ιστοχώρου της Βουλής των Ελλήνων www.parliament.gr (ΠΥΛΗ)
επιλέχθηκε για έλεγχο από εμπειρογνώμονα. Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν τα
ημιαυτόματα εργαλεία που παρατίθενται στην Ενότητα 3: Πόροι. Η επιλογή του
δείγματος έγινε βάσει των εξής κριτηρίων:
•
•
•

το περιεχόμενό τους είναι σημαντικό (για τον τελικό χρήστη πολίτη) και να
ανανεώνεται τακτικά
να έχουν υλοποιηθεί με βάση διαφορετικά κατασκευαστικά πρότυπα
μορφοποίησης και
να εμπεριέχουν σημαντικό μέρος από την προσφερόμενη λειτουργικότητα της
ΠΥΛΗΣ

Οι ιστοσελίδες (και συνοδευτικά τους αρχεία) που ανακτήθηκαν στις 15 και 16
Νοεμβρίου 2014 είναι οι παρακάτω (ΔΕΙΓΜΑ):
1. Αρχική (ιστο-)σελίδα: http://www.parliament.gr
a. και μηχανισμός αναζήτησης (αρχικής σελίδας)
2. Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων:
http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia
3. Βουλευτές Ανά Εκλογική Περιφέρεια:
http://www.parliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia
4. Οπτικο-ακουστικό υλικό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
http://www.parliament.gr/Praktika/Optiko-akoustiko-yliko-synedriaseonKoinovouleftikon-Epitropon
5. Αρχείο Πολυμέσων: http://www.parliament.gr/Vouli-tonEllinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#737f1410-6013-45e2-a60ba3e000b395eb
Επιπλέον του βασικού περιεχομένου των ιστοσελίδων της ΠΥΛΗΣ, κατόπιν ελέγχου
βρέθηκε ότι σε αυτές αναρτώνται οι παρακάτω ψηφιακοί μορφότυποι που
εμπεριέχουν κείμενο ή/και πολυμεσικό περιεχόμενο:
•
•

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος

.doc αρχεία κειμένου (π.χ., πρακτικά συνεδριάσεων)
.pdf αρχεία κειμένου (π.χ., νομοσχέδια, αιτιολογικές εκθέσεις, τελικά
προσχέδια σχεδίων Νόμων, κ.α.)

Basdekis et al, 2010: An overview of web accessibility in Greece: a comparative study 2004–
2008. In Universal Access in the Information Society, 9 (2):
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10209-009-0166-z
5
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•

.flv αρχεία πολυμέσων (π.χ., οπτικοακουστικό υλικό συνεδριάσεων επιτροπών),
τα οποία επιπρόσθετα προβάλλονται μέσω ενσωματωμένου video player (JW
player).
o Σημείωση: Βίντεο (αρχεία πολυμέσων) προβάλλονται και μέσω του
σχετικού χώρου του καναλιού της Βουλής στο Youtube «Hellenic
Parliament TV 6», πλην όμως αυτά αφορούν συζητήσεις στο κανάλι ή
μικρό μέρος του διατιθέμενου υλικού από την ΠΥΛΗ (π.χ., αποσπάσματα
της Συζήτησης Παροχής Ψήφου Εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση) και ως
εκ τούτου δεν συνιστούν εναλλακτική διάθεση πολυμεσικού υλικού.

Ενδεικτικά αρχεία των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών συμπεριελήφθησαν
προς έλεγχο.

9

6

Hellenic Parliament TV (Youtube): https://www.youtube.com/user/hellenicparliamenttv

Ι. Μπασδέκης: Έλεγχος συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

2. Αποτελέσματα
Περιεχόμενο ΠΥΛΗΣ
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα προβλήματα προσβασιμότητας που βρέθηκαν
στο ΔΕΙΓΜΑ (Πίνακας 1):

Στοιχείο

Περιγραφή προβλήματος

Σοβαρότητα

Χρήση εικόνων

Σε αρκετές περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται εικόνες οι οποίες
ταυτόχρονα αποτελούν
υπερσυνδέσμους σε άλλες περιοχές.
Αυτές εμπεριέχουν σημαντικό για την
κατανόηση κείμενο, το οποίο δεν
παρέχεται ως ισοδύναμο εναλλακτικό
κειμένου.

Αποτυχία
επιπέδου-Α

Επιπλέον, παρέχονται εικόνες (π.χ.,
φωτογραφίες εκδηλώσεων, βουλευτών,
κ.α.) χωρίς γι’ αυτές να παρέχεται
ισοδύναμο εναλλακτικό κειμένου.
Χρήση συνδέσμων
ως παράκαμψη
μπλοκ περιοχής

Οι σύνδεσμοι παράκαμψης μπλοκ
περιοχών (Bypass Blocks) έχουν
υλοποιηθεί ανεπιτυχώς.

Αποτυχία
επιπέδου-Α

Υποστήριξη
μεγαλογράμματης
μορφής

Στην περίπτωση μεγέθυνσης του
περιεχομένου κατά 200% αυτό
καθίσταται μη αναγνώσιμο και μη
λειτουργικό.

Αποτυχία
επιπέδου-ΑΑ

Μετακώδικας
XHTML 1.0 Strict
ιστοσελίδας

Μη έγκυρη χρήση του προτύπου XHTML
1.0 Strict.

Στα σημεία
που
ανιχνεύεται
δεν θεωρείται
σημαντική
αποτυχία

Σε παλαιές εκδόσεις πλοηγών ή σε
παλαιές εκδόσεις εργαλείων
υποστηρικτικής τεχνολογίας, το
περιεχόμενο δεν αναγνωρίζεται
επιτυχώς.

Χρήση επικεφαλίδων Μη ορθολογική χρήση επικεφαλίδων h1, Αποτυχία
περιεχομένου
h2, h3. Ως αποτέλεσμα γίνεται δυσχερής επιπέδου-ΑΑ
η σημειολογική κατανόηση της δομής
του παρεχόμενου περιεχομένου.
Χρήση στοιχείων με
χαμηλή χρωματική
αντίθεση
προσκηνίου και
φόντου

Σε δύο περιπτώσεις εργαλειοθηκών
(στην πάνω δεξιά και στην κάτω
αριστερά περιοχή) παρουσιάζεται
χαμηλή αντίθεση χρωμάτων, και ως
συνέπεια αυτές δεν γίνονται αντιληπτές
από άτομα με προβλήματα μειωμένης
όρασης (χαμηλή όραση, αχρωματοψία).

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Πίνακας 1: Αποτυχίες ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0

Αποτυχία
επιπέδου-ΑΑ
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Στοιχείο

Περιγραφή προβλήματος

Σοβαρότητα

Μερική λύση του συγκεκριμένου
σφάλματος σχεδιασμού μπορεί να
προκύψει από τον έμπειρο τελικό
χρήστη με την απενεργοποίηση των
στοιχείων μορφοποίησης.

11

Πολυγλωσσικό
περιεχόμενο
(ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά)

Οι χρησιμοποιούμενες δευτερεύουσες
ετικέτες προσδιορισμού γλώσσας
χρήσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε
σφάλματα στην εναλλαγή της γλώσσας
με παλαιότερες εκδόσεις σε ορισμένα
προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

Αποτυχία
επιπέδου-Α
και ΑΑ

Λειτουργικότητα
αναζήτησης

Δεν παρέχεται βοήθεια στην
αναγνώριση ή στη διόρθωση
σφαλμάτων εισόδου στο πεδίο
αναζήτησης, όταν εισάγεται μη έγκυρη
λέξη από τον τελικό χρήστη.
Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός σε αρκετές
περιπτώσεις αποτυγχάνει, ενώ η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων δεν
εμπεριέχει σημασιολογική πληροφορία.

Αποτυχία
επιπέδου-Α
και ΑΑ

Μηχανισμός
αναζήτησης

Δεν λειτουργεί.

Σημαντική
βοήθεια για
τελικούς
χρήστες με
μικρή
εμπειρία στη
πλοήγηση.

Λειτουργικότητα
επιλογής Οπτικοακουστικού υλικού
Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών

Δεν παρέχονται ετικέτες ή οδηγίες όταν
το περιεχόμενο απαιτεί εισαγωγή
δεδομένων από τον τελικό χρήστη.

Αποτυχία
επιπέδου-Α

Τίτλοι ιστοσελίδων
(μεταδεδομένα)

Ελλιπής προσδιορισμός του τίτλου της
εκάστοτε ιστοσελίδας.

Αποτυχία
επιπέδου-Α

Χρήση
ενσωματωμένου
video player

Δεν είναι εφικτός ο χειρισμός των
λειτουργιών του πολυμεσικού
περιεχομένου με χρήση μόνο του
πληκτρολογίου. Εναλλακτικά όμως η
διάθεση του περιεχομένου σε μορφή
αρχείου .flv (“Κατεβάστε το video”),
αποτελεί ισοδύναμη εναλλακτική.

Δεν θεωρείται
σημαντική
αποτυχία

Οπτικο-ακουστικό
υλικό
Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών

Δεν παρέχεται εναλλακτική κειμενική
μορφή του πολυμεσικού περιεχομένου.

Αποτυχία
επιπέδου-Α

Ι. Μπασδέκης: Έλεγχος συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Συνοδευτικά αρχεία ΠΥΛΗΣ
1. Στις περιπτώσεις αρχείων μορφοτύπου .doc παρατηρούνται:
a. χρήση κειμένου χωρίς στοιχεία επικεφαλίδων
b. με συχνή χρήση κενών χαρακτήρων για λόγους μορφοποίησης
2. Στις περιπτώσεις αρχείων μορφοτύπου .pdf παρατηρούνται:
a. χρήση κειμένου με τη μορφή εικόνας
b. χρήση κειμένου χωρίς στοιχεία επικεφαλίδων
c. χρήση κενών ή άλλων συμβόλων για λόγους μορφοποίησης που
δυσχεραίνουν το έργο της ανάγνωσης (π.χ., Ονομαστικός κατάλογος
Βουλευτών)
d. χρήση πινάκων δεδομένων για λόγους μορφοποίησης που
δυσχεραίνουν το έργο της ανάγνωσης
3. Στις περιπτώσεις χρήσης πολυμέσων μορφοτύπου .flv (οπτικο-ακουστικό
υλικό), με δεδομένο ότι ο τελικός χρήστης έχει προηγουμένως επιλέξει μέσω
διαλόγου συγκεκριμένο στοιχείο προς παρουσίαση (π.χ., υπερσύνδεσμος προς
«Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων…»), η έλλειψη τίτλου του στοιχείου
υπερσυνδέσμου ή άλλης σχετικής μεταπληροφορίας δεν καθιστά δυσχαιρή την
αναγνώριση και λήψη του. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να παρέχεται
εναλλακτική κειμενική μορφή του πολυμεσικού περιεχομένου.
Συνεπώς η πλειοψηφία των αρχείων κειμένου μορφοτύπων .doc και .pdf που
αναρτώνται στην ΠΥΛΗ έχουν δομή και περιεχόμενο που καθιστούν δυσχερή τη χρήση
τους από λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας και από άλλες συσκευές νέας τεχνολογίας
(π.χ., κινητά τηλέφωνα).
Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις ανάρτησης των αρχείων κειμένου, αυτά δεν
επισημαίνονται με ορθό τρόπο (μεταπληροφορία), ενώ και το όνομα αρχείου
(filename) δεν είναι επεξηγηματικό ή ενδεικτικό του περιεχομένου τους.

Αποτέλεσμα ελέγχου ΠΥΛΗΣ
Για συμμόρφωση επιπέδου ΑΑ με το WCAG 2.0, o ιστοχώρος (σημ.: το σύνολο των
ιστοσελίδων) πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιτυχίας των επιπέδων Α και ΑΑ ή
να παρέχεται μια εναλλακτική έκδοση που να τα ικανοποιεί (και τα δύο επίπεδα).
Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα του ελέγχου:
•

•

η ΠΥΛΗ δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των επιπέδων συμμόρφωσης Α και
ΑΑ του WCAG 2.0. Συνεπώς το περιεχόμενο της ΠΥΛΗΣ δεν είναι χρηστικό - στο
μεγαλύτερο μέρος του - από τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν εξοπλισμό
υποστηρικτικής τεχνολογίας (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, κ.α.)
συμπληρωματικά, ο τρόπος παραγωγής των κειμενικών αρχείων και αρχείων
πολυμέσων καθιστά δυσχερή - και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη - την
προσπέλαση και την ανάγνωσή τους από λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας
και από άλλες συσκευές νέας τεχνολογίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα).

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Στα συνοδευτικά αρχεία που αναρτώνται στην ΠΥΛΗ:

12

13
Ι. Μπασδέκης: Έλεγχος συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

3. Πόροι
Ιστοσελίδες και στοιχεία αυτών

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της ΠΥΛΗΣ.

Εικόνα 2: Εργαλειοθήκη με χαμηλή αντίθεση προσκηνίου – φόντου.

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

1. Αρχική σελίδα: http://www.parliament.gr/
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Εικόνα 3: Εικόνες – υπερσύνδεσμοι χωρίς ισοδύναμη εναλλακτική κειμενική πληροφορία.

Εικόνα 4: Εμφάνιση μενού πλοήγησης σε μεγαλογράμματη μορφή (μεγέθυνση κειμένου
200%).

15
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2.Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων: http://www.parliament.gr/NomothetikoErgo/Katatethenta-Nomosxedia

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Εικόνα 5: Σύνδεσμοι παράκαμψης περιοχών χωρίς συνοδευτική λειτουργικότητα.

Εικόνα 6: Παρουσίαση συνοδευτικών αρχείων (.pdf) σχεδίων νόμων σε πίνακα δεδομένων
χωρίς σημασιολογική πληροφορία ή επεξηγηματικό όνομα αρχείου.
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3. Βουλευτές Ανά Εκλογική Περιφέρεια: http://www.parliament.gr/Vouleftes/AnaEklogiki-Perifereia
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Εικόνα 7: Ορθή χρήση διαδραστικού χάρτη (ανά Νομό) με σημασιολογική πληροφορία και
συνοδευτικού ισοδύναμου τρόπου αναπαράστασης σε πίνακα δεδομένων.
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4. Οπτικο-ακουστικό υλικό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
http://www.parliament.gr/Praktika/Optiko-akoustiko-yliko-synedriaseonKoinovouleftikon-Epitropon

Εικόνα 8: Επιλογή ζητούμενης περιόδου και
οπτικοακουστικού υλικού (Στοιχεία φόρμας: βήμα 1ο).

επιτροπής

για

παρουσίαση

Εικόνα 9: Προβολή διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού για ζητούμενη επιτροπή και
περίοδο (Στοιχεία φόρμας: βήμα 2ο ).

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

5. Αρχείο Πολυμέσων: http://www.parliament.gr/Vouli-tonEllinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#737f1410-6013-45e2-a60b-a3e000b395eb
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Εικόνα 10: Προβολή ζητούμενου αρχείου πολυμέσων και εναλλακτική διάθεση
«κατεβάστε το βίντεο» σε μορφή .flv (Στοιχεία φόρμας: Βήμα 3ο τελικό).

Εικόνα 11: Σύνδεσμοι προς άλλα σχετικά αρχεία πολυμέσων με χρήση μηχανισμού χωρίς
ενημέρωση του τελικού χρήστη.

19

Εικόνα 12: Αποτέλεσμα αναζήτησης με κενό περιεχόμενο.
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Εικόνα 14: Παράδειγμα αποτελέσματος ελέγχου σε αρχείου μορφοτύπου .pdf.

Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης έναντι του WCAG 2.0 του www.parliament.gr

Εικόνα 13: Παράδειγμα αποτελέσματος ελέγχου σε κείμενο μορφοτύπου .doc.
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Εικόνα 15: Παράδειγμα ανάγνωσης αρχείου μορφότυπου .pdf από αναγνώστη οθόνης
(NVDA).

Εργαλεία ελέγχου
Συμμόρφωση με WCAG 2.0:
•
•
•
•

Total Validator: https://www.totalvalidator.com/
TAW3 online: http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en
WCAG Contrast checker: https://addons.mozilla.org/ENUS/firefox/addon/wcag-contrast-checker/
NVDA Version: 2014.3: http://www.nvaccess.org/download/

Έλεγχος έγκυρης χρήσης μεταγλώσσας:
•

The W3C Markup Validation Service: http://validator.w3.org/

Έλεγχος αρχείων:
•
•
•

Free PDF Accessibility Checker (PAC 2): http://www.access-for-all.ch/en/pdflab/pdf-accessibility-checker-pac.html
Adobe Acrobat Pro® Accessibility Checker®:
http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/training.html
Microsoft Word® Accessibility Checker®: https://support.office.com/enus/article/Check-for-accessibility-issues-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd85ad801426c7f
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