
Δήλωση προσβασιμότητας
Στη Randstad δεσμευόμαστε να παρέχουμε έναν ιστότοπο που είναι προσβάσιμος στο ευρύτερο δυνατό
κοινό, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή την ικανότητα. Εργαζόμαστε ενεργά για να αυξήσουμε την
προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα όλων των ιστότοπων της Randstad και για αυτό τον λόγο τηρούμε
όσο το δυνατόν αυστηρότερα τις Οδηγίες Προσβασιμότητας περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού (W3C)
2.1 και (WCAG 2.1) σε επίπεδο AA.

Πλοήγηση
Έχουμε εφαρμόσει τη δυνατότητα παράβλεψης σε κάθε σελίδα και σε τμήματα για να επιτρέψουμε στους
χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να συνδέονται με τα βασικά μέρη της σελίδας.

Επικεφαλίδες και μενού πλοήγησης
Οι ετικέτες επικεφαλίδων HTML χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τη δομή του εγγράφου. Οι
ετικέτες H1 χρησιμοποιούνται για τους κύριους τίτλους, οι ετικέτες H2 για τους υπότιτλους κ.λπ. Τα μενού
πλοήγησης επισημαίνονται ως HTML λίστες. Αυτό διασφαλίζει ότι ο αριθμός των συνδέσμων στη λίστα
διαβάζεται στην αρχή και μπορεί να παραλειφθεί εύκολα.

Εικόνες
Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνουν ετικέτες που περιγράφουν
το περιεχόμενο της εικόνας.

Χρώματα
Έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε ότι οι συνδυασμοί χρωμάτων γραμματοσειράς και φόντου του
ιστότοπου έχουν σημαντική αντίθεση και είναι αποτελεσματικοί για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες
παραμένουν σαφείς όταν προβάλλονται σε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Αν θέλεις να
παρακάμψεις τα χρώματα του ιστότοπου, μπορείς να το κάνεις αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας μπορεί να αλλάξει σε μέγεθος. Αυτό μπορεί να
γίνει αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου.

Forms and fields
Όλα τα πεδία συμπλήρωσης από τις φόρμες που είναι διαθέσιμες ακολουθούν μια λογική ακολουθία
καρτελών για να διασφαλιστεί η εύκολη πλοήγηση. Τα περισσότερα πεδία φόρμας έχουν επίσης, τα
χαρακτηριστικά "ετικέτα/label" και "αναγνωριστικό/id" για να συσχετίσουν το πεδίο φόρμας με την
ετικέτα του, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη.

Javascript



Η χρήση Javascript έχει περιοριστεί στο απόλυτο ελάχιστο.

Links
Όλοι οι σύνδεσμοι έχουν γραφτεί για να βγάζουν νόημα σε οποιοδήποτε σημείο του ιστότοπού μας και οι
σύνδεσμοι που ανοίγουν ένα νέο παράθυρο επίσης, διαθέτουν περιγραφή στην ετικέτα τους.

Κινούμενες εικόνες
Έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο τις κινούμενες εικόνες στον ιστότοπό μας για να βεβαιωθούμε ότι είναι
προσβάσιμες για τον χρήστη. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι που βρίσκονται εντός κειμένου είναι
υπογραμμισμένοι για να είναι ευδιάκριτοι όταν υπάρχει σύνδεσμος.

Βίντεο
Το περιεχόμενο βίντεο στον ιστότοπό μας συνοδεύεται από μεταγραφή κειμένου για κωφούς χρήστες. Τα
βίντεο που δεν έχουν ηχητικό περιεχόμενο δεν θα έχουν μεταγραφή.

PDF
Όλες οι λήψεις αρχείων PDF είναι προσβάσιμες, ωστόσο αν θέλεις μια εναλλακτική έκδοση, μπορείς να
επικοινωνήσεις μαζί μας.

Επικοινωνία
Αν χρειάζεσαι περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα στη Randstad  ή αντιμετωπίζεις
προβλήματα στον ιστότοπο, επικοινώνησε μαζί μας, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

https://www.randstad.gr/epikoinonise-mazi-mas/

