Δήλωση Προσβασιμότητας
Το Moovit πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας να κάνουμε την υπηρεσία
προσβάσιμη σε όλους. Έχουν γίνει προσαρμογές στον ιστότοπο, σύμφωνα με
Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) τους
Κανονισμούς Προσβασιμότητας 2018, και W3C's Web Content Accessibility
Guidelines 2.1, level AA.
Οι προσαρμογές προσβασιμότητας περιλαμβάνουν:
Προσαρμογές για Χρήστες Πληκτρολογίου:
Όλες οι λειτουργίες του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι λειτουργικές μέσω
μιας διεπαφής πληκτρολογίου ως εξής: πατώντας το πλήκτρο Tab μετακινείστε
στον επόμενο σύνδεσμο και πατώντας το Enter ανοίγει το σύνδεσμο. Αν
πατήσετε Shift-Tab θα μεταβείτε στον προηγούμενο σύνδεσμο.
Στα πεδία αναζήτησης με αυτόματη συμπλήρωση, πατώντας το Tab στο πεδίο
αναζήτησης σας μεταφέρει στην κορυφή της λίστας αυτόματης συμπλήρωσης.
Πατήστε τα πλήκτρα πάνω / κάτω για να μετακινηθείτε στις επιλογές και Enter για
να ορίσετε την επιλογή μπροστά σας.
Μετάβαση σε διαφορετικές περιοχές στη σελίδα και στον ιστότοπο
Αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες του πληκτρολογίου και τα άτομα με προβλήματα
όρασης. Στο επάνω μέρος κάθε σελίδας υπάρχει ένας σύνδεσμος με την ένδειξη
"Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο" και πατώντας το enter θα σας μεταφέρει
απευθείας στο κύριο περιεχόμενο της σελίδας.

Προσαρμογές για χρήστες με προβλήματα όρασης

● Χρώματα υψηλής αντίθεσης για βελτίωση της αναγνωσιμότητας του
περιεχομένου
● Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση της σελίδας, χρησιμοποιώντας την
επιλογή ζουμ του προγράμματος περιήγησής σας. Αν πατήσετε Ctrl / Cmd
και συν (+) ταυτόχρονα θα κάνετε ζουμ στη σελίδα (κάντε αυτό μερικές
φορές μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος που θέλετε). Πατήστε Ctrl / Cm και
μείον (-) για το αντίθετο αποτέλεσμα.

● Αυξήστε το μέγεθος της γραμματοσειράς με τις προτιμήσεις του
προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού σας συστήματος:
○ Chrome: Ρυθμίσεις => Εμφάνιση => μέγεθος γραμματοσειράς
○ Firefox: Επιλογές => Γλώσσα και εμφάνιση => Προεπιλεγμένη
γραμματοσειρά => Μέγεθος
○ iPhone: Ρυθμίσεις => Προσβασιμότητα => Μέγεθος οθόνης &
κειμένου => Μεγαλύτερο κείμενο

Πρόληψη για αναλαμπές και animation
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί animation για να εμφανίζει αφίξεις σε πραγματικό
χρόνο. Οι χρήστες που θέλουν να απενεργοποιήσουν τις αναλαμπές μπορούν να
αλλάξουν τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος:
● Windows: Απενεργοποίηση Εμφάνιση Animations στις Ρυθμίσεις =>
Ευκολία Πρόσβασης => Οθόνη
● Macintosh και iPhones: Επιλέξτε Μείωση Κίνησης στις Ρυθμίσεις =>
Προσβασιμότητα
● Android: Πατήστε Κατάργηση Animations στις Ρυθμίσεις =>
Προσβασιμότητα

Προσαρμογές για χρήστες με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης
Ο ιστότοπος είναι πλήρως προσβάσιμος στους αναγνώστες οθόνης, καθώς
περιλαμβάνει:
● Τίτλοι
● Εναλλακτικά κείμενα για εικόνες
● Ξεχωριστές ενότητες για πλοήγηση και περιεχόμενο και δυνατότητα
παράλειψης μεταξύ τους
● Χρησιμοποιήστε το ARIA για να βελτιώσετε την ικανότητα του αναγνώστη
οθόνης

Σχετικά με τη δήλωση προσβασιμότητας
Αυτή η δήλωση γράφτηκε στις 18 Ιουνίου 2020, μετά τον έλεγχο του ιστότοπου
σε προγράμματα περιήγησης Chrome (web και τηλέφωνο), Firefox (web) και
Safari (iPhone). Ο ιστότοπος δοκιμάστηκε επίσης με JAWS για ανάγνωση
οθόνης Windows στο Chrome. Όλες οι νέες σελίδες δοκιμάζονται επίσης τακτικά.
Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με την προσβασιμότητα
Το Moovit εργάζεται τακτικά για να βελτιώσει την προσβασιμότητα του
ιστότοπου, οπότε αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στη διεύθυνση https://moovit.com/contact-us/. Προσθέστε έναν
σύνδεσμο στη σελίδα στην οποία αναφέρεστε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας

●

