
 Για ένα άτομο με αναπηρία, η ανάγνωση μιας σελίδας PDF που δεν είναι προετοιμασμένη 
για προσβασιμότητα με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης είναι σαν να διαβάζει παραγράφους 
εκτός σειράς: χάνει πληροφορίες όταν οι σαφείς εικόνες γίνονται αόρατες, δυσκολεύεται 
να κατανοήσει όταν τα σχήματα εμφανίζονται ασυνεπή. Μια κενή εικόνα, η οποία 
δυστυχώς αφορά την πλειονότητα των PDF που διατίθενται στο διαδίκτυο!

Πλαίσιο

Ο όρος "προσβάσιμες πληροφορίες" αναφέρεται σε πληροφορίες που παρέχονται σε μορφές 
που επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο "σε ίση βάση με τους 
άλλους". Ιδανικά, οι προσβάσιμες πληροφορίες σε PDF είναι πληροφορίες που: 
επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες και τους εκπαιδευόμενους να περιηγηθούν εύκολα στο 
περιεχόμενο
μπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές αποτελεσματικά μέσω διαφορετικών 
αντιληπτικών καναλιών, όπως η χρήση των ματιών ή/και των αυτιών ή/και των αυτιών ή/και 
των δακτύλων.

Παρουσίαση

Δημιουργία προσβάσιμου pdf  

 Λίστα ελέγχου για τη δημιουργία προσαρμοσμένου PDF 

Βήμα 1: 
 
Κείμενο:
Χρησιμοποιήστε την απλούστερη γλώσσα που ταιριάζει στο έγγραφό σας.
Χρησιμοποιήστε μεγάλες γραμματοσειρές.
Χρησιμοποιήστε μια γραμματοσειρά sans serif, όπως Arial, Helvetica ή 
Verdana.Χρησιμοποιήστε "Bullets and Numbers" για τις λίστες.
 
Εικόνα:
Συνοδεύστε τις εικόνες σας με εναλλακτικό κείμενο που τις περιγράφει.
Χρησιμοποιήστε χρώματα υψηλής αντίθεσης για το κείμενο και το φόντο.
Αποφύγετε τα φόντα με πολλές εικόνες, σχήματα ή χρώματα.
Αποφύγετε την απόκρυψη συνδέσμων πίσω από άλλα αντικείμενα, όπως 
εικόνες.
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Πηγές

Παράδειγμα

Βήμα 2:
Υποδείξτε τη γλώσσα του εγγράφου σας στις "ιδιότητες".
Αποφύγετε την αποθήκευση του εγγράφου PDF ως εικόνα.
Σημειώστε το έγγραφό σας.
Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή προσβασιμότητας που παρέχεται από το λογισμικό σας για 
να ελέγξετε το έγγραφό σας.
Συμπληρώστε τις πληροφορίες μεταδεδομένων για να βοηθήσετε τους χρήστες να 
βρουν πληροφορίες.
Οι χρήστες βρίσκουν πληροφορίες μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο.
Συμπεριλάβετε όλα τα σχετικά στοιχεία στη δομή του εγγράφου σας.
Παρέχετε μια περιγραφή των πεδίων φόρμας.
Ελέγξτε ότι η προσβασιμότητα δεν διακυβεύεται όταν προστατεύετε έγγραφα PDF.

Η διάταξη είναι 
κατάλληλη και αραιή

 
Τα κείμενα 
επεξηγούν τις 
εικόνες και μπορούν 
να διαβαστούν από 
άτομα με 
προβλήματα όρασης

 
Χρήση μεγάλων και 
διακεκομμένων 
γραμματοσειρών

  
Εικόνες και κείμενο 
με υψηλή αντίθεση 
κλπ....

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-
accessibility.html

Οδηγός για να κάνετε το pdf προσβάσιμο


