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Η πρόσβαση από όλους ανεξάρτητα από την δυσκολία τους αποτελεί 

ουσιαστική πτυχή. 
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A. Εισαγωγή 

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

αναγνωρίζει την πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Ιστού, ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. 

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» σεβόμενο την πιο πάνω σύμβαση, 

προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σε άτομα με δυσκολίες στην όραση 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο Accessible Poetry – WordPress Accessibility Plugin1. 

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες που προσφέρει το 

συγκεκριμένο εργαλείο. 

 
1 https://wordpress.org/plugins/accessible-poetry 

https://wordpress.org/plugins/accessible-poetry


B. Χρήση εργαλείου 

1. Όψη εργαλείου 

Όταν κάποιος χρήστης ανοίξει την ιστοσελίδα του Ιατρικού μας Κέντρου θα 

δει την πιο κάτω οθόνη.  

Στο αριστερά πάνω μέρος θα δει το εικονίδιο  όπως φαίνεται στην πιο 

κάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 1: Ιστοσελίδα Ιατρικού Κέντρου



2. Ενεργοποίηση εργαλείου 

Αν το κουμπί αυτό πατηθεί, ο χρήστης θα δει το μενού που φαίνεται στην 

πιο κάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 2: Μενού εργαλείου πρόσβασης της ιστοσελίδας  από άτομα με δυσκολίες στην όραση 



3. Γενικά (General) 

a. Πατώντας το κουμπί Disable flashes , απενεργοποιείται 

οποιαδήποτε κίνηση αντικειμένου στην ιστοσελίδα. Εάν ο χρήστης 

ξαναπατήσει το κουμπί, τότε η κίνηση ενεργοποιείται. 

b. Πατώντας το κουμπί Mark headings , τονίζονται όλες οι 

κεφαλίδες-τίτλοι στην ιστοσελίδα. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην πιο 

κάτω εικόνα. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, τότε οι κεφαλίες-

τίτλοι επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 3: Οι κεφαλίδες - τίτλοι της ιστοσελίδας φαίνονται πιο έντονες 

4. Ανάλυση (Resolution) 

a. Το κουμπί Zoom Out  σμικρύνει την πληροφορία της 

ιστοσελίδας, για να δει ο χρήστης μια γενική εικόνα της. Εάν ο 

χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, τότε η σμίκρυνση απενεργοποιείται. 

 



b. Το κουμπί Zoom In  μεγεθύνει την πληροφορία της 

ιστοσελίδας για πιο εύκολο διάβασμα. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το 

κουμπί, τότε η μεγέθυνση απενεργοποιείται. 

 

5. Γραμματοσειρές (Fonts) 

a. Το κουμπί Decrease font  μικραίνει το μέγεθος των 

γραμματοσειρών όλου του κειμένου της ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης 

ξαναπατήσει το κουμπί, τότε οι γραμματοσειρές επανέρχονται στο 

αρχικό τους μέγεθος. 

b. Το κουμπί Increase font  μεγαλώνει το μέγεθος των 

γραμματοσειρών όλου του κειμένου της ιστοσελίδας για να 

διευκολυνθεί η ανάγνωση. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, 

τότε οι γραμματοσειρές επανέρχονται στο αρχικό τους μέγεθος. 

c. Το κουμπί Readable font   μεγαλώνει το 

μέγεθος των γραμματοσειρών ανάλογα με την οθόνη της συσκευής 

που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, 

τότε οι γραμματοσειρές επανέρχονται στο αρχικό τους μέγεθος. 

 

6. Αντίθεση χρωμάτων (Color Contrast) 

a. To κουμπί Bright contrast αφαιρεί τους χρωματισμούς 

της ιστοσελίδας όπου υπάρχει κείμενο και κάνει το παρασκήνιό της 

(background) λευκό για να μειώσει την αντίθεση και να διευκολύνει 

το διάβασμα της ιστοσελίδας. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην πιο 

κάτω εικόνα. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, τότε η 

ιστοσελίδα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 



 

Εικόνα 4: Ιστοσελίδα με λευκό παρασκήνιο που μειώνει την αντίθεση για να διευκολύνει το διάβασμα 

b. To κουμπί Dark contrast αφαιρεί τους χρωματισμούς 

της ιστοσελίδας όπου υπάρχει κείμενο και κάνει το παρασκήνιό της 

(background) μαύρο για να αυξήσει την αντίθεση και να διευκολύνει 

το διάβασμα της ιστοσελίδας. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην πιο 

κάτω εικόνα. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί, τότε η 

ιστοσελίδα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 5:  Ιστοσελίδα με λευκό παρασκήνιο που αυξάνει την αντίθεση για να διευκολύνει το διάβασμα 



7. Σύνδεσμοι 

a. Το κουμπί Underline links   υπογραμμίζει όλες τις λέξεις 

ή φράσεις που είναι σύνδεσμοι και πιθανόν να παραπέμπουν σε 

άλλες ιστοσελίδες. Η ρύθμιση αυτή βοηθά τον χρήστη να αναγνωρίζει 

τους συνδέσμους της ιστοσελίδας μας. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το 

κουμπί, τότε η ιστοσελίδα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

Ένα παράδειγμα φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 6: Ιστοσελίδα με υπογραμμισμένους συνδέσμους 

b. Το κουμπί Mark links   τονίζει όλες τις λέξεις ή φράσεις 

που είναι σύνδεσμοι και πιθανόν να παραπέμπουν σε άλλες 

ιστοσελίδες. Η ρύθμιση αυτή βοηθά τον χρήστη να αναγνωρίζει τους 

συνδέσμους της ιστοσελίδας μας. Εάν ο χρήστης ξαναπατήσει το 

κουμπί, τότε η ιστοσελίδα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

Ένα παράδειγμα φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 



 

Εικόνα 7: Ιστοσελίδα με τονισμένους συνδέσμους 

 

8. Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων 

Σε περίπτωση που χρήστης έχει χρησιμοποιήσει κάποιες ρυθμίσεις 

εμφάνισης της ιστοσελίδας και επιθυμεί να τις επαναφέρει στην αρχική 

τους κατάσταση, τότε θα πρέπει να πατήσει το κουμπί . 

 

9. Αφήστε τα σχόλιά σας 
Εάν επιθυμεί ο χρήστης να αφήσει κάποιο σχόλιο στην ιστοσελίδα μας 

σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιατρικού Κέντρου «Ο 

Απόστολος Λουκάς», τότε θα πρέπει να πατήσει το κουμπί . 

 

10. Οδηγός χρήσης του εργαλείου 
Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να επισκεφθεί ξανά τον οδηγό χρήσης 

του εργαλείου μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να το κάνει πατώντας το 

κουμπί . 

 


