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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002)1, το οποίο εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000, είναι µια ευρείας κλίµακας
πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει και να επεκτείνει τη χρήση του ∆ιαδικτύου
σε όλους τους τοµείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το σχέδιο δράσης επιδιώκει να αποκτήσουν
οι Ευρωπαίοι πολίτες ηλεκτρονική σύνδεση σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, επιτρέποντάς
τους να συµµετάσχουν στις ψηφιακές τεχνολογίες και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες
που αυτές προσφέρουν. Η αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου θα τροφοδοτήσει µε τη σειρά
της την ανάπτυξη της νέας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση. Οι εν λόγω δράσεις
συνάδουν µε την αρχή της µη διάκρισης που καθιερώθηκε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ένας από τους ειδικούς στόχους του σχεδίου δράσης είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στον
Παγκόσµιο Ιστό για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες: αυτό αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
ανακοίνωσης και των συστάσεών της.
.……………………….

Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν ένα ευρύ φάσµα τεχνικών
εµποδίων ως προς την δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Οι προκλήσεις
σχετικά µε την προσβασιµότητα τις οποίες αντιµετωπίζουν τα εν λόγω άτοµα και οι άλλοι
χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορούν σε µεγάλο βαθµό να επιλυθούν µέσω κατάλληλης
κωδικοποίησης κατά την κατασκευή των ιστοθέσεων και του περιεχοµένου τους, καθώς και
µε την εφαρµογή ορισµένων απλών κανόνων κατά τον σχεδιασµό των ιστοσελίδων, κανόνες
που αφορούν τη διάταξη και τη δοµή των ιστοσελίδων. Εντούτοις, οι εν λόγω τεχνικές δεν
είναι ευρέως γνωστές, ούτε εφαρµόζονται από την πλειονότητα των σχεδιαστών ιστοθέσεων
και των παρόχων περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό.
Πράγµατι, η πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου και στο περιεχόµενό τους θέτει
ποικιλία προβληµάτων στα άτοµα µε φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ανεπάρκειες.
Πολλοί από τα 37 εκατοµ. των Ευρωπαίων πολιτών µε κάποια µειονεξία ενδεχοµένως να µην
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούν όταν
χρησιµοποιούν τα νέα µέσα. Με την ανάπτυξη των κυβερνητικών επιγραµµικών υπηρεσιών,
είναι σοβαρός ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού.
Παραδείγµατος χάριν, τα άτοµα που είναι τυφλά ή έχουν προβλήµατα όρασης θεωρούν ότι
είναι δύσκολο - εάν όχι αδύνατο - να έχουν πρόσβαση σε ορισµένα ηλεκτρονικά έγγραφα,
όπως οι ιστοσελίδες, µε τα είδη φυλλοµετρητών (όπως οι εκφωνητές κειµένου οθόνης) και τις
άλλες βοηθητικές συσκευές που χρησιµοποιούν. Κάποιος που είναι κωφός ενδεχοµένως να
χρειάζεται να χρησιµοποιήσει υποτιτλισµένα ηχητικά τµήµατα πολυµεσικών αρχείων ή το
άτοµο που έχει είτε αχρωµατοψία είτε µειωµένη όραση µπορεί να χρειάζεται εξατοµικευµένα
φύλλα στυλ. Υπάρχουν και άλλα θέµατα που είναι σηµαντικά για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όπως προσιτά πολυµέσα, πρόσβαση ανεξαρτήτως συσκευής, πλαίσια µε επισήµανση
και κατάλληλη σηµείωση πινάκων.

1

Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 µπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση:
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/actionplan/index_en.htm
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Άλλοι χρήστες, όπως οι ηλικιωµένοι που ενδεχοµένως δεν είναι εξοικειωµένοι µε τους
φυλλοµετρητές του Παγκόσµιου Ιστού ή µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί κανείς να
µετακινηθεί σε µια ιστοθέση, ενδέχεται να περιέλθουν σε αµηχανία και να αποθαρρυνθούν
από ιστοθέσεις που παρουσιάζουν πολύπλοκες και εξαιρετικά λεπτοµερείς πληροφορίες, δεν
έχουν σταθερό σχεδιασµό ή σταθερές επιλογές πλοήγησης ή χρησιµοποιούν εκθαµβωτικές ή
κινούµενες εικόνες. ∆εδοµένης της δηµογραφικής µετατόπισης προς έναν γηράσκοντα
πληθυσµό, η εν λόγω οµάδα χρηστών θα αυξηθεί σηµαντικά κατά τα επόµενα έτη.
2.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΙΣΤΟ

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας προσιτών πληροφοριών στις
δηµόσιες ιστοθέσεις διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης eEurope 2002, το οποίο
συνοµολογήθηκε στο Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000. Στον στόχο του 2γ, το
σχέδιο δράσης περιλαµβάνει πέντε στόχους για την προώθηση της "Συµµετοχής όλων στην
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση" και υπογραµµίζει ότι "...Οι ιστοθέσεις του δηµοσίου
τοµέα και το περιεχόµενό τους, στα κράτη µέλη και στα ευρωπαϊκά όργανα, πρέπει να
σχεδιαστούν ώστε να είναι προσιτές, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες µε ειδικές
ανάγκες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επωφελούνται πλήρως από τις
δυνατότητες της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government)".
Η εν λόγω δράση πρέπει να εκτελεστεί από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τα 15 κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω:
της έγκρισης των Κατευθυντήριων Γραµµών για τις δηµόσιες ιστοθέσεις της WAI (Web
Accessibility Initiative - Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό) έως τα
τέλη του 2001.
2.1.

Η Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό (WAI)

Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι ένας από τους πέντε τοµείς της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου
Ιστού (World Wide Web Consortium - γνωστής επίσης ως W3C), η οποία απαρτίζεται από
περισσότερους από 500 οργανισµούς µέλη και περιλαµβάνει συµµετέχοντες από
περισσότερες από 30 χώρες2. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό (WAI) εκπονήθηκαν πολλές κατευθυντήριες γραµµές, µε τη συµµετοχή
φορέων της βιοµηχανίας, της έρευνας, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό έχουν εκπονηθεί
µε την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Εφαρµογών Τηλεµατικής (Telematics Applications Programme - TAP) του τετάρτου
προγράµµατος πλαισίου, διαφόρων κυβερνήσεων και άλλων οργανισµών. Οι εν λόγω
Κατευθυντήριες Γραµµές είναι ακριβέστερα γνωστές ως ‘‘Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού, Κοινοπραξία Παγκόσµιου
Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό, έκδοση 1.0’’ (World Wide
Web Consortium/Web Accessibility Initiative (W3C/WAI) Web Content Accessibility
Guidelines version 1.0 (WCAG 1.0) (ή WAI/W3C WCAG 1.0). Εφεξής θα αναφέρονται ως οι
Κατευθυντήριες Γραµµές. Η εν λόγω ορολογία χρησιµοποιείται για να γίνεται διάκριση
2

Πληροφορίες για την W3C διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/, καθώς και στην ιστοθέση
της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό: http://www.w3.org/WAI.
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µεταξύ των συγκεκριµένων Κατευθυντήριων Γραµµών και άλλων που έχει εκπονήσει η
Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο
Ιστό, όπως οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Προσβασιµότητα στο Εργαλείο Συγγραφής
(Authoring Tool Accessibility Guidelines - ATAG) έκδοση 1.0 και οι Κατευθυντήριες
Γραµµές για την Προσβασιµότητα στον Πράκτορα Χρήστη.

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αναγνωρίζονται
ως ένα de facto παγκόσµιο πρότυπο για το
σχεδιασµό προσιτών ιστοθέσεων3. Βλέπε στο παράρτηµα 1 µια επισκόπηση των
Κατευθυντήριων Γραµµών. Στο παράρτηµα 2 παρατίθεται περιγραφή µε σχόλια ορισµένων
από τις κύριες πτυχές των Κατευθυντήριων Γραµµών.
Εντός της σύντοµης καταληκτικής προθεσµίας που προϋποθέτει το σχέδιο δράσης eEurope
τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα ενθαρρύνονται να δράσουν γρήγορα και
αποφασιστικά. Ο σκοπός της ταχείας ανάληψης δράσης είναι σαφής. Με την έγκριση των
Κατευθυντήριων Γραµµών είναι επίσης δυνατόν να επιτευχθούν σηµαντικές επιπτώσεις
στην προσβασιµότητα και σε άλλες περιοχές στόχους της eEurope. Παραδείγµατος χάριν, οι
εφαρµογές για την eHealth (ηλεκτρονική υγεία ), την eGovernment (ηλεκτρονική κυβέρνηση)
και την eLearning (ηλεκτρονική µάθηση) που βασίζονται σε δηµόσιες ιστοθέσεις θα πρέπει
να επιλύσουν τα προβλήµατα προσβασιµότητας, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες τους έχουν
σχεδιαστεί για όλους τους πολίτες. Αυτό θα συµβάλει στο να καταστούν τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες ικανά να χρησιµοποιήσουν τις ίδιες επιγραµµικές υπηρεσίες, όπως κάθε άλλος
πολίτης.

2002,

Για να υποστηρίξει την έγκριση και την εφαρµογή των Κατευθυντήριων Γραµµών από τα
κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα, η Επιτροπή εκπόνησε την παρούσα ανακοίνωση. Η εν
λόγω ανακοίνωση σκιαγραφεί τα σχετικά πλαίσια πολιτικής· τις τεχνικές πτυχές που
καλύπτουν οι Κατευθυντήριες Γραµµές· το φάσµα των στρατηγικών για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραµµών και για την παρακολούθηση της προσβασιµότητας στις δηµόσιες
ιστοθέσεις µε βάση τις εµπειρίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για
την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν
εντοπιστεί στα κράτη µέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αυστραλία, στον Καναδά και
στις Ηνωµένες Πολιτείες· και περιλαµβάνει ένα σύνολο συµπερασµάτων και συστάσεων.
2.2.

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές ως µέσο πολιτικής

Η Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό έχει καθορίσει τις κατευθυντήριες γραµµές τους για την προσβασιµότητα
στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού, µε βάση τη συναίνεση που έχει επιτευχθεί µεταξύ
ενός ευρέος φάσµατος παραγόντων του τοµέα. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές παρέχουν
στους παρόχους δηµοσίων πληροφοριών έναν µηχανισµό σε εθελοντική βάση, ώστε αυτοί να
συµµορφούνται µε µια σειρά ανεπίσηµων κανόνων οι οποίοι έχουν τη µορφή αρχών,
εργαλείων και µεθόδων που περιγράφονται από την Κοινοπραξία Παγκόσµιου
Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό.
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Το κείµενο των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου
Ιστού, Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό,
έκδοση 1.0 (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative Web Content Accessibility
Guidelines version 1.0) διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές πληροφοριών, οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του
Παγκόσµιου Ιστού είναι σε θέση να συστηµατοποιήσουν τη διαδικασία διάθεσης προσιτών
πληροφοριών στο δηµόσιο χώρο. Με κάποια κατάρτιση και πείρα, οι σχεδιαστές και οι
υπεύθυνοι ανάπτυξης του Παγκόσµιου Ιστού µπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχουν ληφθεί
υπόψη οι κυριότεροι παράγοντες διασφάλισης της προσβασιµότητας στα διάφορα στάδια της
πορείας των εργασιών: η διάρκεια µιας τέτοιου είδους κατάρτισης µπορεί να διαφέρει
σηµαντικά, δεδοµένου ότι είναι αναγκαίο αυτή να προσαρµόζεται στο ειδικό κοινό
αποδεκτών, ανάλογα µε τον βαθµό της τεχνικής του εµπειρογνωσίας και τις γνώσεις του σε
θέµατα σχεδιασµού. Μπορεί να διαρκεί ανάλογα µισή ηµέρα, µία ή δύο ολόκληρες ηµέρες,
µια ολόκληρη εβδοµάδα ή και περισσότερο.
∆εδοµένου ότι η χρήση οιασδήποτε κατευθυντήριας γραµµής είναι καταρχήν εθελοντική,
είναι σηµαντικό οι ίδιες οι Κατευθυντήριες Γραµµές να εκπονούνται και να ενηµερώνονται
εντός της κοινότητας συµφερόντων την οποία επιδιώκουν να υπηρετήσουν. Μέσω της
Κοινοπραξίας του Παγκόσµιου Ιστού, η σηµασία και η αποδοχή των κατευθυντήριων
γραµµών τίθεται συνεχώς υπό δοκιµασία και επιβεβαιώνεται από τους χρήστες της
βιοµηχανίας, των πανεπιστηµίων και των δηµοσίων διοικήσεων. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι
οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποτελούν τη βέλτιστη τεχνική για τον παγκόσµιο σχεδιασµό
του ∆ιαδικτύου και η αποδοχή τους διευρύνεται µέσω της ευρείας συµµετοχής στις
δραστηριότητες της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα
στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν ένα εναρµονισµένο
σύνολο κανόνων µε βάση την τεχνολογία, οι οποίοι ανταποκρίνονται επίσης στις απαιτήσεις
ευχρηστίας του ευρύτερου δυνατού φάσµατος χρηστών του ∆ιαδικτύου.

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές επιδιώκουν να είναι συµβατές τόσο µε προηγούµενες

τεχνολογίες και εργαλεία σχεδιασµού του Παγκόσµιου Ιστού, καθώς επίσης και µε νέες
τεχνολογίες και εργαλεία, παραδείγµατος χάριν, µε νέους τύπους φυλλοµετρητών του
Παγκόσµιου Ιστού, όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και τα τηλέφωνα WAP (Wireless
Application Protocol - Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών). Με αυτή την ανοικτή
προσέγγιση, οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποτελούν ένα δυναµικό και εξελισσόµενο
σύνολο κανόνων που επιδιώκουν να συµβαδίζουν µε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές
εξελίξεις και να τις προβλέπουν.

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές παρέχουν τεχνική βοήθεια η οποία είναι εύκολα διαθέσιµη σε

επιγραµµική σύνδεση και παρέχουν σηµαντική βοήθεια προκειµένου τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες να υπερνικήσουν τα εµπόδια κατά την πρόσβασή τους στο ∆ιαδίκτυο. Με τη χρήση
των Κατευθυντήριων Γραµµών είναι τεχνικώς εφικτό να καταστούν οι ιστοθέσεις προσιτές
στους χρήστες µε ειδικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, αυτό συµβάλλει στην πλήρη συµµετοχή
τους στην κοινωνία των πληροφοριών.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 προτείνει την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραµµών
ως ένα αρχικό βήµα για να καταστούν οι ευρωπαϊκές δηµόσιες ιστοθέσεις και το περιεχόµενό
τους προσιτά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Με την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων
Γραµµών τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα θα προσδώσουν στον στόχο της

3.

προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό ευρεία αναγνώριση και υποστήριξη, µε τη χρήση του
παγκόσµιου de facto προτύπου για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό, το οποίο
εκφράζουν οι εργασίες της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό.
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Η έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών θα καταδείξει επίσης τη δέσµευση των κρατών
µελών και των ευρωπαϊκών οργάνων στο σκοπό της ενσωµάτωσης της προσβασιµότητας
στον Παγκόσµιο Ιστό στις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για τις δηµόσιες υπηρεσίες
πληροφοριών και πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής κυβέρνησης
(eGovernment).
Στο πνεύµα της eEurope είναι να ενθαρρύνει την ταχεία και αποφασιστική δράση,
προκειµένου να ανοίξει την ψηφιακή εποχή σε όλους τους πολίτες και να την καταστήσει
πραγµατικότητα για όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό καθιστά την υλοποίηση των
Κατευθυντήριων Γραµµών αναγκαία και επείγουσα απόρροια της έγκρισής τους.
3.1.

Επισκόπηση της προόδου στα κράτη µέλη

Σε συνδυασµό µε την υλοποίηση του σχεδίου δράσης eEurope 2002 όσον αφορά τη
"Συµµετοχή όλων στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση", δόθηκε εντολή στην Οµάδα
Υψηλού Επιπέδου για την Απασχόληση και την Κοινωνική ∆ιάσταση της Κοινωνίας των
Πληροφοριών (High Level Group on Employment and the Social Dimension of the
Information Society - ESDIS), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών
µελών, να παρακολουθεί τις εν λόγω εξελίξεις. Για να υποστηριχθεί το έργο της Οµάδας
Υψηλού Επιπέδου συστάθηκε η οµάδα εµπειρογνωµόνων eAccessibility (ηλεκτρονική
προσβασιµότητα).
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων eAccessibility έχει παράσχει γραπτά και προφορικά στοιχεία για
την επισκόπηση της προόδου των κρατών µελών όσον αφορά την έγκριση και υλοποίηση των
Κατευθυντήριων Γραµµών. Η παρούσα επισκόπηση περιγράφει µια ποικιλία προσεγγίσεων,
σχεδίων και µεθόδων για τη χρήση των Κατευθυντήριων Γραµµών. Η οµάδα
εµπειρογνωµόνων eAccessibility έχει επίσης συµφωνήσει να διοργανώσει µια διαδικασία
παρακολούθησης µεταξύ των 15 κρατών µελών.
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων eAccessibility συνέβαλε στον εντοπισµό παραδειγµάτων ορθής
πρακτικής. Παραδείγµατα ορθής πρακτικής µπορούν να αναφερθούν για τοµείς που
σχετίζονται µε την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών, την κατάρτιση προσωπικού, την
παρακολούθηση των ιστοθέσεων για διαπίστωση της συµµόρφωσής τους µε τις
Κατευθυντήριες Γραµµές, τη βελτίωση των υφιστάµενων ιστοθέσεων, την προώθηση της
βέλτιστης πρακτικής και την παροχή µηχανισµών υποστήριξης και βοήθειας στους
υπευθύνους ανάπτυξης περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό.
Οι ορθές πρακτικές στα κράτη µέλη παρουσιάστηκαν σε σχέση µε τέσσερα ευρεία θέµατα.
Πρώτον, υπάρχουν καλά παραδείγµατα µηχανισµών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης
των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστών πληροφοριών των δηµοσίων
διοικήσεων σχετικά µε τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραµµές και τον σκοπό τους. ∆εύτερον,
υπάρχουν κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν επιτυχώς µηχανισµούς ενθάρρυνσης των
παρόχων περιεχοµένου, των σχεδιαστών του Παγκόσµιου Ιστού και του τεχνικού
προσωπικού ώστε να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα εργαλεία και τις προδιαγραφές
προκειµένου να διασφαλίζουν προσιτές ιστοθέσεις και προσιτό περιεχόµενο στον Παγκόσµιο
Ιστό. Τρίτον, σε διάφορα κράτη µέλη εφαρµόζονται µέθοδοι κατάρτισης και υποστήριξης των
ατόµων που είναι υπεύθυνα για τις ιστοσελίδες. Τέταρτον, τα κράτη µέλη έχουν προσδιορίσει
και χρησιµοποιούν ποικίλα µέσα παρακολούθησης της προόδου και της συµµόρφωσης κατά
την εφαρµογή των Κατευθυντήριων Γραµµών.
Όπως καταδεικνύεται στο παράρτηµα 3, οι προσεγγίσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές, αλλά η πρόοδος κατά την
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υλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών είναι ενθαρρυντική. Ήδη πολλά κράτη µέλη έχουν
αναπτύξει πολιτικές και µηχανισµούς προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι δηµόσιες
ιστοθέσεις τους είναι προσιτές µε βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές. Στο παγκόσµιο µέσο
που είναι το ∆ιαδίκτυο, οι ευρωπαϊκές διοικήσεις έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους ως οι
σηµαντικότεροι δηµόσιοι πάροχοι περιεχοµένου, καθιστώντας προσιτές τις πληροφορίες και
τις υπηρεσίες τους.
3.2.

Η προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό εντός των ευρωπαϊκών οργάνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σηµασία της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Για πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να
αντιµετωπίσει την έλλειψη προσβασιµότητας στις ιστοθέσεις, ειδικότερα µέσω του
προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης ‘‘Εφαρµογές Τηλεµατικής 1994-1998’’ (Telematics
Applications Programme - TAP) και ενός έργου υποστηρικτικής δράσης µε την επωνυµία
«Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό» (WAI-TAP). Η επιδίωξη του
σκοπού αυτού συνεχίστηκε στο πρόγραµµα "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών"
του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου.
Το 1998 εκπονήθηκαν επίσης Kατευθυντήριες Γραµµές για την προσβασιµότητα εντός του
προγράµµατος ACCENT στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SPRITE-S24.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να καταδείξει τη δέσµευσή της στην προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό. Αυτή τη στιγµή, ως µέρος της στρατηγικής της eCommission (ηλεκτρονική
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία βελτίωσης
της προσβασιµότητας στις υπηρεσίες της που βασίζονται στον Παγκόσµιο Ιστό, σύµφωνα µε
τις Κατευθυντήριες Γραµµές. Ανέπτυξε ενεργό δράση κατά την ενηµέρωση των άλλων
ευρωπαϊκών οργάνων και την επιδίωξη της συµµετοχής τους στην εν λόγω διαδικασία.
Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της εισήγαγαν επιτυχώς τις τεχνολογίες
του Παγκόσµιου Ιστού ως το ταχύτερο και αποδοτικότερο εργαλείο διάδρασης και παροχής
πολυγλωσσικών πληροφοριών στο κοινό. Ο EUROPA5 και ειδικότερα η ιστοθέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξελίχθηκαν σε µία από τις µεγαλύτερες και πλέον δηµοφιλείς
δηµόσιες ιστοθέσεις που αποτελούν αντικείµενο των περισσότερων παραποµπών στον
κόσµο. Αποτελεί µείζονα πρόκληση να καταστεί ο EUROPA προσιτός· ήδη όµως γίνονται
βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(OPOCE) έχουν επίσης θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα για την αναβάθµιση της
προσβασιµότητας των ιστοθέσεών τους και για την παροχή προσιτών πληροφοριών µε βάση
τον Παγκόσµιο Ιστό, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές.
3.2.1.

Η ιστοθέση EUROPA

Η ιστοθέση EUROPA αποτελεί την κύρια επικοινωνιακή πλατφόρµα για επιγραµµικές
πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργάνων. Παρέχει πληροφορίες
στους πολίτες και ενεργεί ως διεπαφή για τις επαφές µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οργανισµών και πολιτών σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε συνδυασµό µε την προγραµµατισµένη

4

5

Κύρια προτεραιότητα της πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιήθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 90, ήταν
η εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως αναφορά από τους
υπευθύνους δηµοσίων συµβάσεων.

http://www.europa.eu.int
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αναβάθµιση των υπηρεσιών της Επιτροπής που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο, προβλέπεται να
υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2001-2004 η επονοµαζόµενη ιστοθέση EUROPA II.
Το σχέδιο υλοποίησης περιλαµβάνει πολλές νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) και την
πλήρη µετανάστευση της ιστοθέσης EUROPA προς µια ιστοθέση θεµατική και
προσανατολισµένη στην παροχή υπηρεσιών, έως τα τέλη του 2004. Προς υποστήριξη της εν
λόγω µετάβασης, ο Οδηγός Παρόχων Πληροφοριών είναι ήδη λειτουργικός από τον Ιούνιο
του 2001. Ο Οδηγός θα περιλαµβάνει δέκα κανόνες µε λεπτοµερείς προδιαγραφές για τη
δηµιουργία περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο κανόνας επτά αφορά την προσβασιµότητα
µέσω της έγκρισης των Κατευθυντήριων Γραµµών και ορίζει ότι οι ιστοθέσεις πρέπει να
είναι προσιτές στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
αποφασίσει να εγκρίνει το επίπεδο συµµόρφωσης Α (προτεραιότητα 1). Η συµµόρφωση µε
τις Κατευθυντήριες Γραµµές περιγράφεται πληρέστερα στο παράρτηµα 1.
Σε αυτό το πλαίσιο, επανεξετάζεται επί του παρόντος η προσβασιµότητα στις ιστοθέσεις των
ευρωπαϊκών οργάνων, ούτως ώστε να τηρηθεί ο στόχος της έγκρισης των Κατευθυντήριων
Γραµµών έως τα τέλη του 2001. Η σχετική δραστηριότητα θα βασιστεί στις ενθαρρυντικές
εµπειρίες εκείνων των θεσµικών ιστοθέσεων που έχουν έως τώρα σηµειώσει πρόοδο.
3.2.2.

Το Γραφείο Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OPOCE)

Η Επιτροπή έχει δροµολογήσει ένα πειραµατικό έργο επίδειξης στους κόλπους του OPOCE,
προκειµένου να καταστήσει τα κείµενα των συνθηκών προσιτά στα άτοµα µε προβλήµατα
όρασης, σε επιγραµµική σύνδεση. Αρχικά το έργο ξεκίνησε µε τη γαλλική έκδοση της νέας
συλλογής συνθηκών σε επιγραµµική σύνδεση στην ιστοθέση EUR-Lex6. Η ιστοθέση και το
περιεχόµενο διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές. Οι άλλες εκδόσεις
θα είναι προσιτές κατά τη διάρκεια του 2001. Μια έκθεση µε συστάσεις που βασίζονται στην
εν λόγω εµπειρία αποτέλεσε αντικείµενο συζητήσεων, ενώ οι εν λόγω συστάσεις θα ληφθούν
υπόψη για την ιστοθέση EUROPA της επόµενης γενιάς.
3.2.3.

Ενδοδίκτυο (Intranet)

Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να συµµορφωθεί ενδοϋπηρεσιακά µε το επίπεδο Α
(προτεραιότητα 1) των Κατευθυντήριων Γραµµών κατά την επεξεργασία της νέας έκδοσης
της ιστοθέσης της στο Ενδοδίκτυο (Intranet) για τα τέλη του 2001. Σκοπός είναι να δοθούν
περισσότερες δυνατότητες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να καταλάβουν θέσεις εργασίας στο
εν λόγω όργανο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την απασχόληση ατόµων µε
ειδικές ανάγκες που θεσπίστηκε από την Επιτροπή το 19987.
3.2.4.

Τα ερευνητικά έργα του τετάρτου και πέµπτου προγράµµατος πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προς συµπλήρωση και υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων, έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά τα τελευταία δέκα έτη εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
οι οποίες έχουν αντιµετωπίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Οι εν λόγω εργασίες έχουν διεξαχθεί κατά τις δύο φάσεις της ‘‘Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας
υπέρ των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των Ηλικιωµένων’’ (TIDE 1991 - 1993)· στο
τέταρτο πρόγραµµα πλαίσιο (‘‘Πρόγραµµα Εφαρµογών Τηλεµατικής’’, ‘‘Εφαρµογές σχετικά
µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωµένους’’, 1994 - 1998)· και στο παρόν πέµπτο
6
7

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accessible/treaties/fr/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm
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πρόγραµµα πλαίσιο (πρόγραµµα "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών",
“Εφαρµογές σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων των αναπήρων
και των ηλικιωµένων”, 1998 - 2002).
Ένα από τα έργα στα οποία δόθηκε οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο πλαίσιο του προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης ‘‘Εφαρµογές Τηλεµατικής 19941998’’ (TAP) ήταν το έργο «Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό»
(WAI), το οποίο συνέβαλε στις εργασίες εκπόνησης των Κατευθυντήριων Γραµµών και
άλλων προδιαγραφών και εργαλείων για την προώθηση της πρόσβασης στον Παγκόσµιο
Ιστό. Οι λόγοι που δικαιολογούν το έργο είναι ότι ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί για τους
Ευρωπαίους πολίτες το θεµέλιο της κοινωνίας των πληροφοριών και πρέπει να
ελαχιστοποιηθούν οι φραγµοί στην πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών. Η πρωτοβουλία
προώθησε τις τεχνικές προσπάθειες της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου Ιστού όσον αφορά την
πρόσβαση και συνέδεσε τις εργασίες της µε τις ειδικές κοινοτικές δράσεις για την εκπαίδευση
και την εξάπλωση, µε παράλληλη συµµετοχή των χρηστών και διεξαγωγή διαφόρων
δραστηριοτήτων τυποποίησης.
Εντός του προγράµµατος "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών" του πέµπτου
προγράµµατος πλαισίου, ως µέρος της συνεχούς δέσµευσής της για τη βελτίωση και
προώθηση της έννοιας της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρέχει οικονοµική υποστήριξη στο έργο µε τίτλο "Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα
στον Παγκόσµιο Ιστό-Σχεδιασµός για όλους" (WAI-DA).
Οι κύριοι στόχοι του έργου WAI-DA περιλαµβάνουν αύξηση του εύρους συµµετοχής των
ευρωπαϊκών οργανισµών σε διεθνείς δραστηριότητες προώθησης της προσβασιµότητας στον
Παγκόσµιο Ιστό, µέσω της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό
της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου Ιστού (W3C)· αύξηση της ευαισθητοποίησης και υλοποίηση
των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου
Ιστού στις ιστοθέσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και αύξηση της
εφαρµογής των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Προσβασιµότητα στο Εργαλείο
Συγγραφής, έκδοση 1.0. Οι δηµόσιες διοικήσεις των κρατών µελών ενθαρρύνονται
ειδικότερα να συνεργαστούν µε το έργο WAI-DA. Μπορεί κανείς να ενηµερωθεί για το έργο
από την ιστοθέση του8.
Όλο και περισσότερα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εντός του προγράµµατος
"Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών" του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου
χρησιµοποιούν τις Κατευθυντήριες Γραµµές που εκπονήθηκαν από την Πρωτοβουλία για
την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό. Η Επιτροπή επιχορηγεί επίσης άλλα έργα, όπως
το IRIS, το ViSiCAST και το WWAAC9.
Το IRIS ενισχύει και αξιολογεί τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου σε τοµείς όπως το ηλεκτρονικό
εµπόριο, η τηλεργασία/η επιγραµµική µάθηση µαζί µε κάποιες οµάδες χρηστών που είναι
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το έργο ViSiCAST προσανατολίζεται σε µεγάλο βαθµό στις

8
9

http://www.w3.org/WAI/WAIDA
Οι πλήρεις τίτλοι των εν λόγω τριών έργων είναι: Incorporating Requirements of People with Special
Needs ή Impairments to Internet-based Systems and Services (IRIS - Ενσωµάτωση των απαιτήσεων
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή µε µειονεξίες σε συστήµατα και υπηρεσίες που βασίζονται στο
∆ιαδίκτυο), Virtual Signing: Capture, Animation, Storage and Transmission (ViSiCAST – Η εικονική
νοηµατική γλώσσα: σύλληψη, κινούµενες εικόνες, αποθήκευση και µετάδοση) και World Wide
Augmentative and Alternative Communication (WWAAC – Συµπληρωµατικά και εναλλακτικά
συστήµατα επικοινωνίας στον Παγκόσµιο Ιστό). Βλέπε http://www.cordis.lu/
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ανάγκες των κωφών ατόµων που χρησιµοποιούν νοηµατική γλώσσα. Αυτή τη στιγµή
αναπτύσσει τεχνολογίες εικονικού ανθρώπου και επεξεργασίας λόγου, οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν σε τηλεοπτικές εκποµπές, σε διαπροσωπικές εµπορικές συναλλαγές και σε
διαδράσεις που βασίζονται στον Παγκόσµιο Ιστό και στα πολυµέσα. Το έργο WWAAC
υποστηρίζει σειρά δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν τις δραστηριότητες που βασίζονται
στο ∆ιαδίκτυο προσιτές σε άτοµα µε γνωστικές δυσκολίες, ειδικότερα στους χρήστες
συστηµάτων συµβόλων και σε ηλικιωµένους µε διαταραχές του λόγου.
4.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προωθούνται επίσης και υλοποιούνται σε άλλες περιφέρειες του κόσµου δράσεις που
αντιστοιχούν σε αυτές που έχουν αναληφθεί εντός του πλαισίου του σχεδίου δράσης eEurope
2002, έχοντας ως σηµαντικό στοιχείο τις Κατευθυντήριες Γραµµές. Η προσβασιµότητα
στον Παγκόσµιο Ιστό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των πολιτικών δηµόσιας πληροφόρησης,
επί παραδείγµατι στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Σε ορισµένες χώρες, η νοµοθεσία παρέχει σηµαντικό πλαίσιο για την επίτευξη της
προσβασιµότητας των ιστοθέσεων. Στην Αυστραλία, οι υπηρεσίες και οι οργανισµοί της
Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας υποχρεούνται, βάσει του νόµου κατά των διακρίσεων του
1992, να διασφαλίσουν ότι οι επιγραµµικές πληροφορίες και υπηρεσίες είναι προσιτές για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το ‘‘Συµβούλιο για την επιγραµµική σύνδεση’’ συµφώνησε στην
έγκριση των Kατευθυντήριων Γραµµών ως κοινού προτύπου βέλτιστης πρακτικής για όλες
τις αυστραλιανές ιστοθέσεις. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές έχουν την υποστήριξη της
«Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών» της Αυστραλίας, καθώς και των
οµάδων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Η κυβέρνηση του Καναδά έχει διασφαλίσει ότι οι ιστοθέσεις της και τα ηλεκτρονικά
προϊόντα και υπηρεσίες είναι προσιτά σε όλους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της καναδικής
πρωτοβουλίας «Common Look and Feel» (Κοινή εµφάνιση και αίσθηση), που έχει ως
επίκεντρο τον πελάτη, τα πρότυπα παγκόσµιας προσβασιµότητας αποσκοπούν στη
διασφάλιση ισότιµης πρόσβασης σε όλες τις ιστοθέσεις περιεχοµένου της κυβέρνησης του
Καναδά.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, µετά την τροποποίηση του τµήµατος 508 του νόµου περί
αποκατάστασης, τον Αύγουστο του 1998, ο νόµος απαιτεί οι οµοσπονδιακές ιστοθέσεις να
είναι προσιτές. Το εν λόγω τµήµα τέθηκε σε ισχύ το 1986 και τροποποιήθηκε το 1992 και εκ
νέου το 1998 προκειµένου να ενισχυθούν οι απαιτήσεις συµµόρφωσης. Τον ∆εκέµβριο του
2000, το Συµβούλιο Πρόσβασης των Ηνωµένων Πολιτειών εξέδωσε κανονισµούς σχετικά µε
τη συµµόρφωση µε το τµήµα 508, όπως τροποποιήθηκε το 1998. Οι εν λόγω κανονισµοί
τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2001. Η συγκεκριµένη νοµοθεσία έχει επίσης σηµαντικές
επιπτώσεις στις δηµόσιες συµβάσεις που αφορούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών που
είναι προσιτές στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Υπουργών που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρσοβία τον
Μάιο του 2000 υπογράµµισε τη σηµασία να συµπληρωθούν οι πολιτικές δεσµεύσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την καθιέρωση ενός σχεδίου δράσης αναλόγου µε το σχέδιο δράσης
eEurope (eEurope+) από και για τις υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά την τελευταία δεκαετία, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε παγκόσµιο και
ευρωπαϊκό επίπεδο η ύπαρξη φραγµών- κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών,
τεχνικών και άλλων – οι οποίοι παρακωλύουν την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην κοινωνία. Στην Ευρώπη, είναι τώρα απολύτως σαφές ότι πρέπει να αναληφθούν
δράσεις προκειµένου να εντοπιστούν και να αρθούν τέτοιου είδους φραγµοί, προκειµένου να
διασφαλιστεί µια ανοικτή κοινωνία µε ίσες ευκαιρίες για όλους10.
Η εν λόγω ανακοίνωση για την προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και στο
περιεχόµενό τους δεν αποτελεί παρά ένα παράδειγµα της συντονισµένης προσπάθειας η
οποία απαιτείται για να αρθούν οι φραγµοί στην πρόσβαση και να διασφαλιστεί ότι οι
µελλοντικές τεχνολογίες και τα συστήµατα πληροφοριών δεν θα δηµιουργήσουν νέες
επιπλέον δυσκολίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Από τις µέχρι σήµερα εµπειρίες όσον αφορά την υιοθέτηση των υφιστάµενων
Κατευθυντήριων Γραµµών για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό από τα κράτη µέλη
και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα όσον αφορά τις δηµόσιες ιστοθέσεις τους, συνάγονται τα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
1.

Τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα βρίσκονται σε µια δυναµική πορεία για την
επίτευξη της υιοθέτησης των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών για όλες τις
δηµόσιες ιστοθέσεις πριν από τα τέλη του 2001.

2.

Οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να επιδιώκουν σταθερά τη βελτίωση της
προσβασιµότητας στις ιστοσελίδες τους και να διερευνούν νέους και καλύτερους
τρόπους διάθεσης του περιεχοµένου και των υπηρεσιών στον Παγκόσµιο Ιστό,
καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και εκπονούνται νέες εκδόσεις των εν λόγω
Κατευθυντήριων Γραµµών. Η έγκριση και η υλοποίηση των Κατευθυντήριων
Γραµµών για τις δηµόσιες ιστοθέσεις ενδέχεται συνεπώς να θεωρηθεί ως ένας
πρώτος αποφασιστικός µηχανισµός για τη διασφάλιση µιας ολοένα και πιο ανοικτής
κοινωνίας των πληροφοριών.

3.

Η Επιτροπή θα προτείνει στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα τη σύσταση µιας διοργανικής
οµάδας προκειµένου να προωθήσει και να διασφαλίσει την έγκριση, την υλοποίηση
και την τακτική ενηµέρωση – σύµφωνα µε τις εξελίξεις της Κοινοπραξίας
Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό –
των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών εντός των ευρωπαϊκών οργάνων.

4.

Πρέπει να παρακολουθούνται τα αποτελέσµατα όσον αφορά την προσβασιµότητα
στις δηµόσιες ιστοθέσεις και να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή θα
συγκεντρώσει και θα διαδώσει τα αποτελέσµατα της εν λόγω δράσης. Υπό την
αιγίδα της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για την Απασχόληση και την Κοινωνική
∆ιάσταση της Κοινωνίας των Πληροφοριών (Employment and the Social Dimension

10

Σύµφωνα µε την αρχή της µη διάκρισης (άρθρο 13), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον
Μάιο του 2000 µε τίτλο "Για µια Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες": COM
(2000) 284, 12.5.2000. Για µια Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 12 Μαΐου
2000. Στην εν λόγω ανακοίνωση προσδιορίζεται ένα φάσµα περιοχών και τοµέων πολιτικής στους
οποίους πρέπει να αρθούν οι φραγµοί. Εδώ περιλαµβάνονται φραγµοί στον τοµέα των τεχνολογιών της
κοινωνίας των πληροφοριών, όπου πολλοί σηµαντικοί φραγµοί πρέπει να αρθούν εάν η Ευρώπη θέλει
πράγµατι να γίνει προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
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of the Information Society - ESDIS), η οποία συνεπικουρείται από την οµάδα
εµπειρογνωµόνων για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα (eAccessibility), τα κράτη
µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν συµφωνήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες
και να προβαίνουν σε συγκριτική αξιολόγηση της προόδου που έχουν επιτύχει µε
βάση από κοινού συµφωνηθέντα κριτήρια όσον αφορά την έγκριση και την
υλοποίηση των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών.
5.

Η ιστοθέση eEurope (ηλεκτρονική Ευρώπη) θα παρουσιάζει την πρόοδο που
επιτυγχάνεται προς την κατεύθυνση της έγκρισης και υλοποίησης των εν λόγω
Κατευθυντήριων Γραµµών από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη µέλη.

6.

Πρέπει να προωθηθούν µέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, τη διάδοση,
την εκπαίδευση και ειδικότερα την κατάρτιση στην προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό, τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και στα κράτη µέλη.

7.

Οι οργανισµοί που λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση από τα ευρωπαϊκά όργανα ή
τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειµένου να καταστήσουν προσιτές τις
ιστοθέσεις τους.

8.

Εντός του πλαισίου του σχεδίου δράσης eEurope, τα κράτη µέλη µπορούν να
ενθαρρύνουν όχι µόνο τις εθνικές δηµόσιες ιστοθέσεις, αλλά επίσης και τις τοπικές
και περιφερειακές δηµόσιες ιστοθέσεις να συµµορφωθούν µε τις Κατευθυντήριες
Γραµµές.

9.

Πρέπει να αναληφθεί µια µεγάλη πρωτοβουλία που θα αφιερωθεί στην επίτευξη
καθολικής προσβασιµότητας τόσο στις δηµόσιες όσο και στις ιδιωτικές ιστοθέσεις
κατά τη διάρκεια του 2003, του Ευρωπαϊκού Έτους για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

10.

Τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να διεξάγουν συνεχή διάλογο µε τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους εκπροσώπους τους, προκειµένου να
διασφαλίσουν τακτική και σταθερή ανάδραση επί των εν λόγω θεµάτων.
.……………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Το παρόν παράρτηµα παρουσιάζει µια επισκόπηση των Κατευθυντήριων Γραµµών, τα
επίπεδα προσβασιµότητας που προβλέπουν, τον τρόπο µε τον οποίο δηλώνεται η
συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τον τρόπο εκτέλεσης των ελέγχων επικύρωσης
της τήρησης των Κατευθυντήριων Γραµµών και τα εργαλεία για την αυτόµατη δηµιουργία
προσιτών ιστοθέσεων.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού,
Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό, έκδοση 1.0

Η Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού (W3C)/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό (WAI) έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να καταστήσει
τις ιστοθέσεις και το περιεχόµενό τους προσιτά σε όλους τους χρήστες. Οι Κατευθυντήριες
Γραµµές για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού, έκδοση 1.0
(εφεξής οι Κατευθυντήριες Γραµµές) είναι ευρέως αποδεκτές από την παγκόσµια κοινότητα
του ∆ιαδικτύου ως προδιαγραφές συγκριτικής αξιολόγησης που παρέχουν οδηγίες σχετικά µε
τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν οι ιστοθέσεις να καταστούν προσιτές στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Οι προδιαγραφές περιλαµβάνουν δεκατέσσερεις κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες
είναι γενικές αρχές για τον σχεδιασµό προσιτού Παγκόσµιου Ιστού. Κάθε κατευθυντήρια
γραµµή συνδέεται µε ένα ή περισσότερα σηµεία ελέγχου που περιγράφουν τον τρόπο µε τον
οποίο πρέπει να εφαρµόζεται η εν λόγω κατευθυντήρια γραµµή στα χαρακτηριστικά των
ιστοσελίδων. Ο "Κατάλογος των σηµείων ελέγχου για τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού 1.0"11, περιλαµβάνει τα σηµεία
ελέγχου τα οποία ταξινοµούνται κατά προτεραιότητα υπό µορφή καταλόγου για την µη
αυτόµατη αξιολόγηση της ιστοθέσης.

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές παρουσιάζουν το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι όχι µόνο

καθιστούν τις ιστοσελίδες πιο προσιτές για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και για όλους
τους χρήστες. Βελτιώνεται επίσης η διαθεσιµότητα για τους χρήστες που χρησιµοποιούν
διαφορετικές συσκευές ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν χρήστες που
χρησιµοποιούν διαφορετικούς φυλλοµετρητές, παραδείγµατος χάριν επιτραπέζιους
φυλλοµετρητές ή φωνητικούς φυλλοµετρητές· εκείνοι που χρησιµοποιούν έναν από τους
νεοεµφανιζόµενους τύπους φορητών προσωπικών υπολογιστών που δέχεται προφορικές
εντολές ή προσωπικό υπολογιστή εντός αυτοκινήτου· ή χρήστες που βρίσκονται σε διάφορα
περιβάλλοντα, όπως σε περιβάλλον που αποκλείει τη χρήση χεριών, σε θορυβώδες
περιβάλλον ή σε χώρους µε χαµηλό ή υπερβολικό φωτισµό.
Επίπεδα προσβασιµότητας A, AA και AAA

Η WAI έχει ορίσει τρία επίπεδα συµµόρφωσης µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές. Είναι
κοινώς γνωστά ως επίπεδα A, AA ή ∆ιπλό A, AAA ή Τριπλό A και περιγράφονται
παρακάτω.

11

Ο κατάλογος των σηµείων ελέγχου για τις

Κατευθυντήριες Γραµµές

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html
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διατίθεται στην ιστοθέση:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (επίπεδο A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχοµένου στον
Παγκόσµιο Ιστό πρέπει απαραιτήτως να συµµορφούται µε το συγκεκριµένο σηµείο
ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι αδύνατη για
µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Η συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο σηµείο
ελέγχου είναι ουσιώδης απαίτηση προκειµένου ορισµένες οµάδες να είναι σε θέση
να χρησιµοποιούν τα έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (επίπεδο AA ή ∆ιπλό A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης
περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό οφείλει να συµµορφούται µε το εν λόγω σηµείο
ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι δύσκολη για
µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Η συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο σηµείο
ελέγχου θα άρει σηµαντικούς φραγµούς όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα του
Παγκοσµίου Ιστού.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 (επίπεδο AAA ή Τριπλό A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης
περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό θα πρέπει να συµµορφούται µε το εν λόγω
σηµείο ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι
αρκετά δύσκολη για µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Η συµµόρφωση µε το
συγκεκριµένο σηµείο ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα του
Παγκόσµιου Ιστού.
Συµµόρφωση µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές
Όταν οι ιστοθέσεις έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές αυτό µπορεί
να δηλωθεί µε σχετική αναφορά στις ιστοσελίδες τους. Η εν λόγω δήλωση µπορεί να έχει τη
µορφή "σήµατος". Το συγκεκριµένο σήµα µπορεί να τοποθετείται στις ιστοσελίδες ώστε να
καταδεικνύεται το επίπεδο συµµόρφωσης που έχει επιτευχθεί. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές
ορίζουν:
“Οι δηλώσεις συµµόρφωσης µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της WAI πρέπει να ακολουθούν
ένα από τα παρακάτω υποδείγµατα.

Υπόδειγµα 1: Να προσδιοριστούν:
Ο τίτλος των Κατευθυντήριων Γραµµών: 'Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού 1.0'
Η ιστοθέση των Κατευθυντήριων Γραµµών: http://www.w3.org/TR/1999/WAIWEBCONTENT-19990505
Το επίπεδο συµµόρφωσης που έχει επιτευχθεί: 'A', '∆ιπλό A', ή 'Τριπλό A'.
Το πεδίο που καλύπτει η δήλωση (π.χ. σελίδα, ιστοθέση ή ορισµένο τµήµα
ιστοθέσης)
Παράδειγµα υποδείγµατος 1:
Η εν λόγω σελίδα συµµορφούται µε τις "Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού 1.0" της W3C, που
διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT19990505, επίπεδο ∆ιπλό A.
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Παράδειγµα υποδείγµατος 2: Να συµπεριληφθούν, σε κάθε σελίδα για την οποία
γίνεται δήλωση συµµόρφωσης, ένα από τα τρία εικονίδια που παρέχονται από την
W3C και να συνδεθεί το εικονίδιο µε την ενδεδειγµένη επεξήγηση της δήλωσης της
W3C. Πληροφορίες σχετικά µε τα εικονίδια και τον τρόπο εισαγωγής τους στις
ιστοσελίδες διατίθενται στην ιστοσελίδα “WCAG-ICONS”. 12
∆ιεξαγωγή ελέγχων επικύρωσης της τήρησης των Κατευθυντήριων Γραµµών
Τα χαρακτηριστικά προσβασιµότητας των ήδη υφιστάµενων ιστοθέσεων είναι δυνατόν να
ελεγχθούν χρησιµοποιώντας διάφορα εργαλεία λογισµικού. Τα εν λόγω εργαλεία για την
διεξαγωγή του ηµιαυτόµατου ελέγχου της προσβασιµότητας σε ιστοθέση παρατίθενται στην
ιστοθέση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό.13
Η επικύρωση της προσβασιµότητας µπορεί να διεξάγεται εν µέρει µε αυτόµατα µέσα, αλλά
πρέπει επίσης να περιλαµβάνει επισκόπηση µε ανθρώπινη παρέµβαση. Οι Κατευθυντήριες
Γραµµές επισηµαίνουν ειδικότερα ότι ενώ οι αυτόµατες µέθοδοι είναι γενικώς γρήγορες και
πρακτικές, δεν µπορούν ωστόσο να εντοπίσουν όλα τα θέµατα προσβασιµότητας. Η
επισκόπηση µε ανθρώπινη παρέµβαση µπορεί να διασφαλίσει ότι χρησιµοποιούνται
προσεγγίσεις όπως κατανοητή γλώσσα και εύκολη πλοήγηση. Η επικύρωση πρέπει να
πραγµατοποιείται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης: όταν τα προβλήµατα προσβασιµότητας
εντοπίζονται νωρίς είναι ευκολότερο να διορθωθούν ή να αποφευχθούν. ∆ιατίθενται επίσης
εργαλεία για διόρθωση των ιστοθέσεων και µετατροπή των µορφοτύπων σε προσιτούς
µορφότυπους, παραδείγµατος χάριν αλλάζοντας το κείµενο σε µορφότυπο ο οποίος µπορεί να
διαβαστεί από έναν συνήθη εκφωνητή κειµένου οθόνης. Τα εν λόγω εργαλεία παρατίθενται
στην ιστοθέση της WAI.
Εργαλεία συγγραφής για την αυτόµατη δηµιουργία προσιτών ιστοθέσεων
Εκτός από τον έλεγχο για την επικύρωση των ήδη υφιστάµενων ιστοθέσεων, η WAI έχει
εργαστεί για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για τα εργαλεία συγγραφής που
µπορούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές που εργάζονται στον Παγκόσµιο Ιστό να
δηµιουργήσουν ιστοθέσεις οι οποίες να είναι προσιτές ευθύς εξαρχής. Η χρήση τέτοιου
είδους εργαλείων από την αρχή µειώνει κατά πολύ τις εργασίες ελέγχου των πτυχών
προσβασιµότητας, µολονότι δεν τις καταργεί πλήρως. Η WAI έχει συνεπώς εκπονήσει τις
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Προσβασιµότητα στο Εργαλείο Συγγραφής (ATAG)
έκδοση 1.0 και, επί του παρόντος, εκπονεί πολλές συµπληρωµατικές και ανάλογες τεχνικές.
Η WAI συνεργάζεται επίσης µε τους κυριότερους υπευθύνους ανάπτυξης λογισµικού µε
σκοπό να τους ενθαρρύνει να λάβουν υπόψη τους τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Προσβασιµότητα στο Εργαλείο Συγγραφής (ATAG) στα αντίστοιχα δικά τους εργαλεία
συγγραφής. Το εύρος των προϊόντων που καλύπτονται από τα εργαλεία συγγραφής
περιλαµβάνει τους διορθωτές WYSIWYG, τα εργαλεία µετατροπής για σώσιµο σε
µορφότυπο HTML, τα εργαλεία δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων και τα εργαλεία διαχείρισης
ιστοθέσεων.

12
13

WAI ICONS: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ - ref-WCAG-ICONS

Εργαλεία αξιολόγησης, επιδιόρθωσης και µετατροπής πακέτων στον Παγκόσµιο Ιστό:
http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ14
H WAI διαθέτει ένα σύνολο δέκα "Σύντοµων Υποδείξεων" για τους υπευθύνους ανάπτυξης
στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι εν λόγω υποδείξεις δίνουν έµφαση σε ορισµένες από τις πλέον
βασικές λύσεις όσον αφορά την προσβασιµότητα στις ιστοθέσεις και διατίθενται υπό µορφήν
κάρτας µεγέθους επαγγελµατικής κάρτας σε διάφορες γλώσσες. Οι ‘‘Σύντοµες Υποδείξεις’’,
µολονότι αποτελούν εύχρηστη υπενθύµιση, δεν δίνουν συνολική λύση στην προσβασιµότητα
στον Παγκόσµιο Ιστό. Κατά συνέπεια για την ανάπτυξη ιστοθέσεων είναι σηµαντικό να
ανατρέχει κανείς στις Κατευθυντήριες Γραµµές15.

Στο παρόν παράρτηµα παρατίθενται οι εν λόγω υποδείξεις επιγραµµατικά. Το κείµενο που
ακολουθεί µε σχόλια περιγράφει µε απλή και λιγότερο τεχνική διατύπωση τη σύσταση που
περιλαµβάνει κάθε υπόδειξη.

•

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ W3C ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΙΤΕΣ
Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: WWW.W3.ORG/WAI
Εικόνες και κινούµενες εικόνες. Να χρησιµοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό alt για να

περιγραφεί η λειτουργία κάθε οπτικού στοιχείου.
Εικονοχάρτες. Να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο εικονοχάρτης πελάτη και κείµενο για τα
θερµά σηµεία.
• Πολυµέσα. Να χρησιµοποιηθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και
περιγραφές των βίντεο.
• Σύνδεσµοι υπερκειµένου. Να χρησιµοποιηθεί κείµενο από το οποίο να βγαίνει νόηµα
όταν διαβάζεται εκτός συµφραζοµένων. Παραδείγµατος χάριν να αποφεύγεται η φράση
"πατείστε εδώ".
• Οργάνωση σελίδας. Να χρησιµοποιηθούν επικεφαλίδες, κατάλογοι και συνεκτική δοµή.
Να χρησιµοποιηθούν τα CSS1 για τη διάταξη σελίδας και το στύλ, όπου αυτό είναι
δυνατό.
• Γραφήµατα και διαγράµµατα. Να συνοψιστούν ή να χρησιµοποιηθεί το
ιδιοχαρακτηριστικό longdesc.
• Σενάρια, µικροεφαρµογές και συνδεόµενες υποµονάδες. Να παρασχεθεί εναλλακτικό
περιεχόµενο σε περίπτωση που τα ενεργά χαρακτηριστικά είναι προσιτά ή δεν
υποστηρίζονται.
• Πλαίσια. Να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο noframes και χαρακτηριστικοί τίτλοι.
• Πίνακες. Να µπορούν να αναγνωστούν γραµµή-γραµµή. Να συνοψιστούν.
• Ελέγξτε την εργασία σας. Επικυρώστε. Χρησιµοποιείστε τον κατάλογο εργαλείων και
τις κατευθυντήριες γραµµές που διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/WCAG
1
Στοιβαγµένα Φύλλα Στυλ.
© W3C (MIT, INRIA, Keio) 2001/01
•
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Βλέπε την σελίδα µε τις σύντοµες υποδείξεις που διατίθεται στη διεύθυνση:

15

Το πλήρες κείµενο των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο του
Παγκόσµιου Ιστού της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστό, έκδοση 1.0 διατίθεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG10

http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/
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Τα κάτωθι κείµενα δίνουν µια εικόνα των κοινών θεµάτων που ανακύπτουν στον τοµέα της
προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό.
•

Εικόνες και κινούµενες εικόνες. Να χρησιµοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό alt για να
περιγραφεί η λειτουργία κάθε οπτικού στοιχείου.

Για κάθε εικόνα ή κινούµενη εικόνα µιας ιστοσελίδας να προστεθεί ένα σύντοµο περιγραφικό
κείµενο της λειτουργίας της εικόνας στον κωδικό της σχετικής σελίδας. Με τον τρόπο αυτό
µπορούν οι βοηθητικές διεπαφές που χρησιµοποιούνται από τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης
να εξάγουν τις εν λόγω εναλλακτικές πληροφορίες προκειµένου να παραχθεί το ίδιο συνολικό
νόηµα από τη σελίδα. Οι εν λόγω τεχνικές είναι επίσης χρήσιµες για άτοµα που
χρησιµοποιούν εναλλακτικές συσκευές, όπως προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς, κινητά
τηλέφωνα τρίτης γενιάς ή φυλλοµετρητές µόνο κειµένου (οι τελευταίοι συχνά
χρησιµοποιούνται από άτοµα που διαθέτουν αργή σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο).
•

Εικονοχάρτες. Να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο χάρτης πελάτη και κείµενο για τα θερµά
σηµεία.

Ο εικονοχάρτης είναι µια εικόνα η οποία έχει διαιρεθεί σε ζώνες, όπου κάθε ζώνη συνδέεται
µε µια δράση. Η επιλογή µιας εικόνας συνεπάγεται την ενεργοποίηση µιας δράσης,
παραδείγµατος χάριν, τη µετάβαση σε άλλη σελίδα µέσω ενός συνδέσµου. Οι εικονοχάρτες
‘‘πελάτη’’κωδικοποιούν αυτή τη δραστηριότητα η οποία έτσι καθίσταται διαθέσιµη στις
βοηθητικές τεχνολογίες, εν αντιθέσει µε τους εικονοχάρτες εξυπηρετητή όπου η
διαδραστικότητα δεν καθίσταται προσιτή για τις βοηθητικές τεχνολογίες.
•

Πολυµέσα.

Να χρησιµοποιηθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και
περιγραφές των βίντεο.

Για κάθε τύπο πολυµέσων που ενσωµατώνεται σε ιστοσελίδα, είτε στην ίδια σελίδα είτε σε
υποκείµενη σελίδα, να προστεθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και
περιγραφές των βίντεο. Έτσι τα άτοµα που δεν βλέπουν ή δεν ακούν το περιεχόµενο των
πολυµέσων µπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίδιο µήνυµα.
•

Σύνδεσµοι υπερκειµένου.

Να χρησιµοποιηθεί κείµενο από το οποίο να βγαίνει νόηµα
όταν διαβάζεται εκτός συµφραζοµένων. Παραδείγµατος χάριν να αποφεύγεται η φράση
"πατείστε εδώ".

Για κάθε υπερσύνδεσµο σελίδας, να επιλεγεί ένα χαρακτηριστικό κείµενο που µπορεί να
ενεργοποιείται µε πάτηµα του ποντικιού και το οποίο θα εξακολουθεί να έχει νόηµα ακόµη
και αν δεν εµφανίζονται οι υπόλοιπες προτάσεις ή η διάταξη σελίδας. Οι βοηθητικές διεπαφές
συχνά διαθέτουν τη λειτουργία "περίληψη υπερσυνδέσµων", όπου πρόκειται για µια
λειτουργία που επιτρέπει ταχύτερη φυλλοµέτρηση. Επίσης, οι βοηθητικές διεπαφές συνήθως
χρησιµοποιούν έναν δίαυλο ανθρώπινης επικοινωνίας που από τη φύση του είναι βραδύτερος
- όπως η σύνθεση φωνής ή η γλώσσα Μπράιγ - εξαιτίας του οποίου η "ανάγνωση" ολόκληρου
του περιεχοµένου µιας σελίδας είναι εξαιρετικά αργή. Τέλος, να αποφεύγεται η χρήση της
φράσης "πατείστε εδώ".
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•

Οργάνωση σελίδας. Να χρησιµοποιηθούν
επικεφαλίδες, κατάλογοι και συνεκτική δοµή.
16
Να χρησιµοποιηθούν τα CSS
δυνατόν.

για τη διάταξη σελίδας και το στυλ, όπου αυτό είναι

Να επιλεγεί µια σαφής και συνεκτική δοµή για τις πληροφορίες των ιστοσελίδων, ούτως ώστε
κάθε σελίδα να καθίσταται κατανοητή και αναγνωρίσιµη σε σχέση µε τις άλλες. Επίσης, να
χρησιµοποιηθούν οι ειδικοί κωδικοί που διατίθενται για τη δηµιουργία της εν λόγω δοµής
εντός της σελίδας (δοµική σηµείωση) και να διαχωριστεί η κωδικοποίηση του περιεχοµένου
από την κωδικοποίηση του στυλ, ούτως ώστε οι βοηθητικές διεπαφές να µπορούν να
περιοδεύουν αποτελεσµατικά µέσα στο περιεχόµενο και µέσα στη δοµή. Η συγκεκριµένη
προσέγγιση θα είναι επίσης επωφελής για την προετοιµασία της µετάβασης στις µελλοντικές,
νέας γενιάς συσκευές απόδοσης περιεχοµένου.
•

Γραφήµατα και διαγράµµατα.
ιδιοχαρακτηριστικό longdesc.

Να

συνοψιστούν

ή

να

χρησιµοποιηθεί

το

Για κάθε γράφηµα ή διάγραµµα σελίδας, να προστεθεί ένα περιληπτικό κείµενο ή να
τοποθετηθεί ένα εναλλακτικό περιγραφικό κείµενο εντός του κωδικού της σελίδας, ούτως
ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί από µια βοηθητική διεπαφή στη θέση οιασδήποτε
οπτικής/γραφικής αναπαράστασης.
•

Σενάρια, µικροεφαρµογές και συνδεόµενες υποµονάδες. Να παρασχεθεί εναλλακτικό
περιεχόµενο σε περίπτωση που τα ενεργά χαρακτηριστικά δεν είναι προσιτά ή δεν
υποστηρίζονται.

Προκειµένου να παραχθούν δυναµικά αποτελέσµατα ή ενεργά χαρακτηριστικά σε µια σελίδα
ή να βελτιωθεί η διαδραστικότητα των εφαρµογών ∆ιαδικτύου, είναι δυνατόν να
κωδικοποιηθούν στις σελίδες "αποθηκευµένες πληροφορίες" (οι αποκαλούµενες "σενάρια",
"µικροεφαρµογές" ή "συνδεόµενες υποµονάδες"). Τις εν λόγω πληροφορίες πρέπει να µπορεί
να τις επεξεργαστεί και συνεπώς να τις κατανοήσει ο φυλλοµετρητής του χρήστη. ∆εδοµένου
ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν µπορούν απαραιτήτως να αναπαραχθούν από τις βοηθητικές
διεπαφές, ούτε και από ορισµένους φυλλοµετρητές, να προστίθεται πάντοτε ένας
εναλλακτικός τρόπος µεταβίβασης ή παρουσίασης του σχετικού περιεχοµένου στους
κωδικούς της σελίδας.
•

Πλαίσια. Να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο noframes και χαρακτηριστικοί τίτλοι.

Η διάταξη σελίδας µπορεί να διαιρεθεί σε "πλαίσια", το περιεχόµενο των οποίων µπορεί να
ενηµερώνεται ξεχωριστά µέσω διάδρασης µε το χρήστη. Κατά την κωδικοποίηση της
διάταξης σελίδας να προστεθεί ένα χαρακτηριστικό όνοµα για κάθε πλαίσιο. Με τον τρόπο
αυτό, οι βοηθητικές τεχνολογίες µπορούν να παράσχουν πληροφορίες οι οποίες βοηθούν το
χρήστη να κατανοήσει τη σχέση µεταξύ των πλαισίων και του περιεχοµένου τους.
•

Πίνακες. Να µπορούν να αναγνωστούν γραµµή-γραµµή. Να συνοψιστούν.

Πίνακες: η δισδιάστατη οργάνωση των πληροφοριών έχει σε µεγάλο βαθµό οπτικό
χαρακτήρα. Οι σηµερινές βοηθητικές διεπαφές µεταγράφουν τους πίνακες σε κείµενο µε
ανάγνωση γραµµή-γραµµή. Να βελτιωθεί η αποδοτικότητα αυτής της µεθόδου προσθέτοντας
περίληψη του περιεχοµένου του πίνακα και κωδικοποιώντας εύληπτες επικεφαλίδες για κάθε

16

Cascading Style Sheets - CSS (Στοιβαγµένα Φύλλα Στυλ)
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στήλη και κάθε σειρά. Επίσης, ει δυνατόν, να αποφεύγεται η χρήση πινάκων για να
αντιµετωπιστεί η σηµερινή έλλειψη της λειτουργίας που θα επέτρεπε να δηµιουργηθεί µια
διάταξη σελίδας µε πολλαπλές στήλες. Αυτή τη στιγµή οι περισσότεροι εµπορικοί
φυλλοµετρητές του Παγκόσµιου Ιστού υποστηρίζουν πλέον νέες τεχνολογίες που δίνουν τη
δυνατότητα στους σχεδιαστές να διαχωρίζουν το περιεχόµενο της σελίδας από την
παρουσίασή της (χρησιµοποιώντας τα Στοιβαγµένα Φύλλα Στυλ).
•

Ελέγξτε την εργασία σας. Επικυρώστε. Χρησιµοποιείστε τον κατάλογο εργαλείων και τις
κατευθυντήριες γραµµές που διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG

Υποβάλετε την εργασία σας σε ποιοτικό έλεγχο, εξετάζοντας τους κωδικούς σελίδας που
έχουν παραχθεί από τα εργαλεία συγγραφής που χρησιµοποιήθηκαν, µέσω των εργαλείων
αξιολόγησης που διατίθενται δωρεάν και προσπαθείστε να απεικονίσετε την παραχθείσα
εικόνα µε έναν φυλλοµετρητή µόνον κειµένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ο παρών πίνακας βασίζεται απ’ ευθείας σε υλικό που έχει παραληφθεί από τα κράτη µέλη και
η τελευταία του ενηµέρωση έγινε στις 17 Ιουλίου 2001. Η τήρηση και η ενηµέρωση του
πίνακα είναι συνεχής και διεξάγεται ως µέρος των δραστηριοτήτων της eEurope.

Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραµµών17 για τις δηµόσιες ιστοθέσεις.
A: Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποτελούν αντικείµενο της οµάδας εργασίας για τις

εφαρµογές που βασίζονται στον Παγκόσµιο Ιστό, η οποία συνδέεται µε την
Συµβουλευτική Επιτροπή για την τεχνολογία των πληροφοριών.
B: Η προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό συµπεριλαµβάνεται στον σχεδιασµό της
ηλεκτρονικής κυβέρνησης (egovernment), αλλά οι λεπτοµερείς προδιαγραφές δεν
έχουν ακόµη οριστεί.

Η προσβασιµότητα αποτελούσε ήδη θέµα των έργων για την ‘‘Τηλεδιοίκηση’’ που
χρηµατοδότησε η φλαµανδική κυβέρνηση και διεξάγονται έως το 2001: βλέπε
http://www.vlaanderen.be/ned/sites/teleadmin/. Η ερευνητική οµάδα για τις
‘‘Αρχιτεκτονικές Εγγράφων’’ του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Λουβαίνης (βλέπε
http://go.to/docarch) επιφορτίστηκε µε την παροχή συµβουλών σε θέµατα
προσβασιµότητας στο πλαίσιο των έργων για την ‘‘Τηλεδιοίκηση’’. ∆όθηκε ώθηση
στις Κατευθυντήριες Γραµµές για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό.
Τον Απρίλιο 2001, ο µη κυβερνητικός οργανισµός µε την επωνυµία ‘‘Blindenzorg
Licht en Liefde’’ δηµιούργησε τον λογότυπο ‘‘Blindsurfer’’ (για τυφλούς σέρφερ) για
τις ιστοθέσεις σε φλαµανδική γλώσσα. Ο εν λόγω λογότυπος απονέµεται εφόσον
υποβληθεί σε έλεγχο ολόκληρη η ιστοθέση από χρήστη, µε βάση τις Κατευθυντήριες
Γραµµές. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον λογότυπο θα διατίθενται σύντοµα στη
διεύθυνση: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
D: Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των οµοσπονδιακών κρατιδίων
εργάζονται επί του παρόντος προς τη κατεύθυνση της υιοθέτησης των
Κατευθυντήριων Γραµµών. Ιδιαίτερο ρόλο εν προκειµένω µπορούν να παίξουν οι
µη κυβερνητικοί οργανισµοί και πρωτοβουλίες, ειδικότερα από το χώρο των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες, για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας.

17

Σε όλον τον παρόντα πίνακα, οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Προσβασιµότητα στο Περιεχόµενο
του Παγκόσµιου Ιστού, έκδοση 1.0 ((WCAG 1.0) της Κοινοπραξίας Παγκόσµιου Ιστού/Πρωτοβουλία
για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό (W3C/WAI) αναφέρονται (όπως και στο κυρίως
κείµενο) ως οι Κατευθυντήριες Γραµµές.
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Οι Κατευθυντήριες Γραµµές

έχουν συµπεριληφθεί στις εθνικές
DK:
κατευθυντήριες γραµµές για έναν προσιτό σχεδιασµό του Παγκόσµιου Ιστού, στα
πρότυπα για την προσβασιµότητα στις δηµοσιεύσεις του δηµοσίου τοµέα και στις
συµβουλευτικές δραστηριότητες µεταξύ των Υπευθύνων Ιστού του δηµοσίου τοµέα.
Οι
έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί κατά την παροχή
συµβουλών για έναν προσιτό σχεδιασµό του Παγκόσµιου Ιστού στους σχεδιαστές
Παγκόσµιου Ιστού. ∆ιεξάγονται έλεγχοι σχετικά µε την προσβασιµότητα στις
δηµόσιες ιστοθέσεις σε διάφορους δηµόσιους τοµείς και τα αποτελέσµατά τους
δηµοσιεύονται στον Παγκόσµιο Ιστό στη διεύθυνση: http://www.bedstpaanettet.dk
Όλες οι ιστοσελίδες των δηµοσίων ιστοθέσεων υποβάλλονται σε έλεγχο για περίοδο
τριών ετών. Ο τελευταίος έλεγχος του 2001 θα διενεργηθεί τον Αύγουστο του 2001.
Οµάδες χρηστών στις οποίες συµπεριλαµβάνονται άτοµα µε ειδικές ανάγκες
συµµετέχουν στην αξιολόγηση των δηµοσίων ιστοθέσεων. Έχει καθιερωθεί ένα
εθνικό βραβείο για τον υποδειγµατικό σχεδιασµό προσιτών ιστοθέσεων. Το
συγκεκριµένο βραβείο απονέµεται σε εµπορικές, καθώς και σε δηµόσιες ιστοθέσεις.

Κατευθυντήριες Γραµµές

Κατευθυντήριων Γραµµών

EL: Η επίσηµη υιοθέτηση των
και το σχέδιο πρακτικής
τους εφαρµογής στις υφιστάµενες και σε µελλοντικές δηµόσιες ιστοθέσεις αποτελεί
επί του παρόντος αντικείµενο διαβουλεύσεων υπό την αιγίδα του Ειδικού Γραµµατέα
αρµόδιου για θέµατα ‘‘Κοινωνίας της Πληροφορίας’’ του ελληνικού Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας.
E: Το Κοινοβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγµή την πρωτοβουλία WAI και η οµάδα
. Μια οµάδα του
εργασίας για την τυποποίηση µελετά τις
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχει υποστήριξη για τη
δηµιουργία προσιτών ιστοθέσεων µε βάση τις
.

Κατευθυντήριες Γραµµές
Κατευθυντήριες Γραµµές

Οι κατευθυντήριες γραµµές

FIN:
έχουν εγκριθεί ως τµήµα των συστάσεων για τη
δηµόσια διοίκηση που περιλαµβάνονται στο έγγραφο “Κατευθυντήριες Γραµµές JHS
129” σχετικά µε την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices), Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆εκέµβριος 2000. Βλέπε ιστοθέση:
http://www.intermin.fi/juhta/suositukset/jhs129.htm

Στο έγγραφο JHS129 δίνεται έµφαση στην ισότητα ως προς την πρόσβαση διαφόρων
χρηστών που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες· διατυπώνεται η απαίτηση να
υποβάλονται οι ιστοσελίδες σε έλεγχο µε διαφορετικούς φυλλοµετρητές και
διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα· διατυπώνονται ειδικές συστάσεις για τον
σχεδιασµό των ιστοσελίδων· και διατυπώνεται η απαίτηση να παρέχονται
εναλλακτικές υπηρεσίες για τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση τον
Παγκόσµιο Ιστό (π.χ. τηλεφωνικές υπηρεσίες).
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F: Κατ’εφαρµογήν των διοικητικών κατευθυντήριων γραµµών της 12ης Οκτωβρίου
1999 (εγκύκλιος), η "Mission pour les Technologies de l’Information et de la
Communication (MTIC - "∆ράση για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των
Επικοινωνιών") των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού δηµοσίευσε πρότυπα για την
προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις. Η συγκεκριµένη δράση αποσκοπεί στην

προώθηση της παρακάτω τεκµηρίωσης και των εργαλείων µεταξύ των Υπευθύνων
Ιστού του δηµοσίου τοµέα, τα οποία ήδη διατίθενται στην ιστοθέση της MTIC:
- της "εγκυκλίου" για τις ιστοθέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών και διοικήσεων·
- της σύστασης της W3C για τις Κατευθυντήριες Γραµµές·
- του Λευκού Βιβλίου για το BrailleNet (δίκτυο Μπράιγ) µε τίτλο “Για έναν προσιτό
Παγκόσµιο Ιστό”·
- του δωρεάν φυλλοµετρητή του Παγκόσµιου Ιστού Braillesurf·
- εργαλείων για την επαλήθευση της προσβασιµότητας σε ιστοθέσεις·
- των διαθέσιµων σηµάτων·
- των συστάσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης.
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Στις 13 Μαρτίου 2001, το Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εξέδωσε ψήφισµα του
Υπουργικού Συµβουλίου µε τίτλο: “Linee Guida per l'organizzazione, l'usabilità e
l'accessibilità dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni”. Επ’ αυτού βλέπε τις
ακόλουθες ιστοθέσεις:

I:

http://www.funzionepubblica.it/download/pdf/accessibilita.pdf
http://www.governo.it/sez_dossier/linee_web/direttiva.html

Το εν λόγω έγγραφο εκπονήθηκε από µια διυπουργική οµάδα εργασίας, η οποία
συστάθηκε τον Σεπτέµβριο του 2000 µε σκοπό την εκπόνηση εθνικών
κατευθυντήριων γραµµών τόσο για την ευχρηστία όσο και για την προσβασιµότητα
των ιστοθέσεων της δηµόσιας διοίκησης, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές
(WCAG 1.0), καθώς και την προώθηση της εφαρµογής του προγράµµατος eEurope
(ηλεκτρονική Ευρώπη) σχετικά µε την προσβασιµότητα στο πλαίσιο του ιταλικού
σχεδίου για την egovernment (ηλεκτρονική κυβέρνηση).
Μια άλλη οµάδα εργασίας συγκροτήθηκε από την Authority for Information
Technology in the Public Administration (AIPA - Αρχή για τις Τεχνολογίες των
Πληροφοριών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση) τον Ιούλιο του 2000, µε σκοπό τον σχεδιασµό
πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη διευκόλυνση της εφαρµογής των κανόνων
προσβασιµότητας τόσο στις δηµόσιες ιστοθέσεις, όσο και στο υλισµικό/λογισµικό
που χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες των υπουργείων της δηµόσιας διοίκησης.
Το 2001 διοργανώθηκε εθνική συνδιάσκεψη για το εν λόγω θέµα και εκδόθηκε ένας
σύµπυκνος δίσκος (CD-ROM).
Η οµάδα AIPA προετοιµάζει επί του παρόντος και άλλες πρωτοβουλίες: µια έρευνα,
µια σειρά σχεδιότυπων, προσαρµοσµένα εργαλεία διόρθωσης για τις υπάρχουσες
δηµόσιες ιστοθέσεις, µια ακόµη εθνική συνδιάσκεψη, ένα µάθηµα, ένα πρόγραµµα
κατάρτισης και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προσβασιµότητας στις
δραστηριότητες της δηµόσιας διοίκησης.
Ορισµένες σηµαντικές δηµόσιες ιστοθέσεις, όπως η ιστοθέση της ιταλικής
κυβέρνησης (http://www.governo.it) και η ιστοθέση του Υπουργείου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (http://www.funzionepubblica.it) έχουν πλήρως επανασχεδιαστεί και είναι
αυτή τη στιγµή προσιτές. Άλλες δηµόσιες ιστοθέσεις, όπως αυτή του Κοινοβουλίου
(http://wai.camera.it) διατίθενται σε προσιτή µορφή.
IRL: Έχουν δηµοσιευθεί οι Κατευθυντήριες Γραµµές τις οποίες συνιστά η κυβέρνηση

όσον αφορά τα δηµοσιεύµατα των οργανισµών του δηµοσίου τοµέα στον Παγκόσµιο
Ιστό και περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές σε σχέση µε την προσβασιµότητα.
Για όλες τις ιστοθέσεις των υπουργείων της κυβέρνησης τέθηκε ως στόχος να
επιτύχουν το επίπεδο συµµόρφωσης Α έως τα τέλη του Απριλίου του 2001, ενώ η
επίτευξη του επιπέδου συµµόρφωσης ΑΑ προβλέπεται ως στόχος για τα τέλη του
2001. Η οµάδα δικτύου Υπευθύνων Ιστού, η οποία εκπροσωπεί όλα τα υπουργεία της
κυβέρνησης, έχει σηµειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εν λόγω
στόχων.
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L: Τον Φεβρουάριο του 2001, η κυβέρνηση
eLuxembourg (ηλεκτρονικό Λουξεµβούργο).

ενέκρινε το εθνικό σχέδιο δράσης
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές θα
συµπεριληφθούν στον σχεδιασµό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (egovernment) (ως
ένας από τους έξι κύριους στόχους του προγράµµατος eLuxembourg).

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές έχουν αποτελέσει αντικείµενο σύστασης του
Υπουργού ∆ηµόσιας Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Αθλητισµού, τον
Φεβρουάριο του 2001. Αναπτύσσονται συνεχώς τα σχέδια υιοθέτησης των
Κατευθυντήριων Γραµµών.
NL:

Η Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό έχει ήδη εγκριθεί
στο πλαίσιο της «Εθνικής Πρωτοβουλίας για τους Πολίτες µε Ειδικές Ανάγκες στην
Κοινωνία των Πληροφοριών» (Iniciativa Nacional para os Cidadãos com
Necessidades Especiais na Sociedade da Informação) µε το ψήφισµα 96 του
Υπουργικού Συµβουλίου τον Αύγουστο 1999 και το ψήφισµα 97/99 του Υπουργικού
Συµβουλίου – Προσβασιµότητα στις Ιστοθέσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
P:

∆ηµιουργήθηκε επίσης µια µονάδα πρόσβασης (Unidade Acesso) εντός του
Υπουργείου Επιστηµών και Τεχνολογίας, η οποία εκτελεί δραστηριότητες
συντονισµού και κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά µε έργα στο πλαίσιο της
προαναφερθείσας εθνικής πρωτοβουλίας (Iniciativa Nacional και ασχολείται επίσης
µε την κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των πολιτών µε ειδικές ανάγκες. Οι
ακόλουθες δράσεις διεξήχθησαν ή είναι υπό εκτέλεση:
• απαιτήσεις σχετικά µε την οπτική παρουσίαση·
• διοργάνωση διάσκεψης µε θέµα την "Προσβασιµότητα στις ιστοθέσεις της
δηµόσιας διοίκησης", η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2000·
• µαθήµατα κατάρτισης για τον σχεδιασµό προσιτών ιστοθέσεων·
• γραφείο συνδροµής για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό για
Υπευθύνους Ιστού δηµοσίων ιστοθέσεων
• έκθεση για την προσβασιµότητα των ιστοθέσεων της δηµόσιας διοίκησης·
• µέθοδοι αξιολόγησης της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό
• βραβείο προσβασιµότητας: Portugal@cessível;
• οµάδα χρηστών·
• εκθετήριο για την προσβασιµότητα.
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S: Η προσβασιµότητα σε πληροφορίες περιλαµβάνεται στο κυβερνητικό νοµοσχέδιο
"Από τον ασθενή στον πολίτη - εθνικό σχέδιο δράσης για µια πολιτική για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες". Το νοµοσχέδιο τονίζει ότι το κράτος πρέπει να δώσει το

παράδειγµα και ότι οι δηµόσιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι λειτουργίες
τους, οι πληροφορίες και οι εγκαταστάσεις τους είναι προσιτές στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.
Προσφάτως εκδόθηκε κυβερνητικό διάταγµα σχετικά µε τις εθνικές κυβερνητικές
αρχές και την ευθύνη τους όσον αφορά την εφαρµογή της πολιτικής για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες. Σύµφωνα µε το διάταγµα, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η
Σεπτεµβρίου 2001, οι αρχές πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να καθιστούν τα κτίρια, τις
πληροφορίες και τις άλλες δραστηριότητές τους προσιτά στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Κατά τη µελέτη των θεµάτων προσβασιµότητας, οι αρχές οφείλουν να
καταρτίζουν σχέδια δράσης. Ως σηµείο αναφοράς πρέπει να λαµβάνονται οι πρότυποι
κανόνες των Ηνωµένων Εθνών.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποτελούν αντικείµενο σύστασης του Σουηδικού
Ινστιτούτου Αναπήρων (Swedish Handicap Institute – SHI) ήδη από τον Φεβρουάριο
του 2001. Το SHI οργανώνει δραστηριότητες επιµόρφωσης σχετικά µε την
προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο ιστό, καθώς και σχετικά µε τις Κατευθυντήριες

Γραµµές.

Ο Σουηδικός Οργανισµός ∆ιοικητικής Ανάπτυξης αναφέρει στην έκθεσή του µε θέµα
"Κριτήρια για οργανισµούς διαθέσιµους όλη την εβδοµάδα και 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο, στη δικτυωµένη δηµόσια διοίκηση" ότι οι υπηρεσίες των
οργανισµών που απευθύνονται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να σχεδιάζονται
µε ευρεία προοπτική, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές που συνδέονται µε τις ειδικές
απαιτήσεις. Η κυβέρνηση αποφάσισε προσφάτως να επιφορτίσει τον Οργανισµό
∆ιοικητικής Ανάπτυξης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη οργανισµών διαθέσιµων όλη
την εβδοµάδα και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Σε αυτό το έργο πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί καµία
οµάδα πολιτών.
UK: Οι σηµερινές κατευθυντήριες γραµµές για τις ιστοθέσεις της κυβέρνησης του
Ηνωµένου Βασιλείου δηµοσιεύτηκαν στα τέλη του 1999. Το κεφάλαιο 4.4
πραγµατεύεται τα θέµατα προσβασιµότητας και παραπέµπει στην ιστοθέση της W3C
WAI και σε εργαλεία όπως το Bobby.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν επί του παρόντος αντικείµενο
εξέτασης από το Γραφείο του eEnvoy (ηλεκτρονικός απεσταλµένος). Το σχέδιο
διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.open.gov.uk/dev/neil/
Σε µια προσπάθεια προώθησης της ευαισθητοποίησης σε θέµατα προσβασιµότητας
στον Παγκόσµιο Ιστό, το γραφείο του eEnvoy έχει αυξήσει σε µεγάλο βαθµό τον
όγκο των διαθέσιµων πληροφοριών για την προσβασιµότητα και έχει ορίσει ένα
υποχρεωτικό επίπεδο - την εφαρµογή του επιπέδου Α των Κατευθυντήριων
Γραµµών – για όλες τις νέες ή επανασχεδιαζόµενες κυβερνητικές ιστοθέσεις. Για τον
σκοπό αυτό έχει δοθεί υπουργική έγκριση. Το σχέδιο οδηγιών διατίθεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.open.gov.uk/dev/neil/guide/chapt-8-4.htm
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