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Αςφάλεια Ιςτοςελίδασ
Κάκε ιςτοςελίδα κα πρζπει να εμφανίηεται ςωςτά ςτουσ περιςςότερουσ
φυλλομετρθτζσ. Αν κζλετε να είςτε ςίγουροι για τθ λειτουργία του ιςτοτόπου ςασ, κα
πρζπει να κάνετε ελζγχουσ πϊσ λειτουργεί ςτουσ φυλλομετρθτζσ που επικυμείτε.
Τι είναι λοιπόν ζνασ φυλλομετρθτισ και πϊσ λειτουργεί; Ζνασ φυλλομετρθτισ
είναι μια εφαρμογι που απεικονίηει HTML, CSS και Javascript αρχεία ςφμφωνα με ζνα
ςφνολο κανόνων που είναι φτιαγμζνοι μζςα ςτο πρόγραμμα. Παρότι οι καταςκευαςτζσ
των φυλλομετρθτϊν χρθςιμοποιοφν τουσ ςυνιςτϊμενουσ κανόνεσ του World Wide Web
Consortium για τθν HTML και τα CSS, μποροφν να ερμθνεφςουν αυτζσ τισ οδθγίεσ όπωσ
χρειάηεται για τουσ δικοφσ τουσ ςκοποφσ. Οι καταςκευαςτζσ φυλλομετρθτϊν μποροφν
επίςθσ να προςκζςουν τισ δικζσ τουσ αρχζσ ςτισ προδιαγραφζσ, ϊςτε να
ενςωματϊςουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ςτισ εφαρμογζσ τουσ που δε κα είναι
διακζςιμα ςτουσ άλλουσ.

Αλλά είναι απαραίτθτο οι ιςτοςελίδεσ να εμφανίηονται με τον ίδιο τρόπο ςε
όλουσ τουσ φυλλομετρθτζσ; Η απάντθςθ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ εξαρτάται από τθν
ανάγκθ να υπάρχει μια ιςορροπία μεταξφ του χρόνου, του διακζςιμου ποςοφ
επζνδυςθσ κακϊσ και των τεχνικϊν απαιτιςεων. Πρζπει να αποφαςίςετε αν κα
μπορζςετε να πετφχετε το ςτόχο ςασ να κάνετε μια ιςτοςελίδα να μοιάηει θ ίδια ςε
όλουσ τουσ φυλλομετρθτζσ. Για παράδειγμα, οι πιο παλιοί φυλλομετρθτζσ, όπωσ ο
Internet Explorer 3 ι ο Netscape 3, δεν υποςτθρίηουν cascading stylesheets (CSS). Γι’
αυτοφσ τουσ φυλλομετρθτζσ δεν μπορείτε να εφαρμόςετε τισ τεχνικζσ διάταξθσ CSS,
που γνωρίςατε κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου κεφαλαίου. Στθν περίπτωςθ
εξζταςθσ του χρόνου/διακζςιμου budget, κα πρζπει να αποφαςίςετε αν θ λφςθ αξίηει
τον κόπο, επειδι μπορεί μεν να βρείτε τεχνικζσ λφςεισ ϊςτε να κάνετε τισ ςελίδεσ ςασ
να μοιάηουν, ωςτόςο πικανόν να ςασ πάρει περιςςότερο χρόνο από όςο είχατε
προβλζψει για να εντοπίςετε και να διορκϊςετε το πρόβλθμα.
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Πριν ξεκινιςετε να ελζγχετε τουσ φυλλομετρθτζσ, κα πρζπει να ελζγξετε το
επίπεδο χριςθσ τουσ. Για παράδειγμα, το επίπεδο χριςθσ του φυλλομετρθτι μερικϊσ
επθρεάηει τθν απόφαςι ςασ να τον υποςτθρίξετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να
επιβεβαιϊςετε ότι όχι περιςςότερο από 0.5% των φυλλομετρθτϊν παγκοςμίωσ είναι
Netscape Navigator 3 οπότε, ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να αποφαςίςετε να μθ
ςπαταλιςετε πολφ χρόνο να ςχεδιάςετε γι’ αυτόν τον φυλλομετρθτι. Αυτι θ
διαδικαςία ονομάηεται επιλογι του επιπζδου του φυλλομετρθτι.
Μετά τθν επιλογι των φυλλομετρθτϊν που κα υποςτθρίξετε, κα πρζπει να
δείτε πϊσ αυτοί λειτουργοφν με τθν ιςτοςελίδα ςασ. Ωςτόςο μπορεί να μθν ζχετε
πρόςβαςθ ςτον φυλλομετρθτι, το οποίο είναι ςυχνά ζνα πρόβλθμα κατά τθ διάρκεια
ελζγχου για τθ ςυμβατότθτα των φυλλομετρθτϊν. Για παράδειγμα, διάφορα
λειτουργικά Windows μπορεί να μθν επιτρζπουν πολλαπλζσ εκδόςεισ του Internet
Explorer να είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο ίδιο ςφςτθμα. Μια κοινι λφςθ είναι να ζχετε
πρόςβαςθ ςε ζναν άλλο υπολογιςτι με τον κατάλλθλο φυλλομετρθτι εγκατεςτθμζνο.
Πολλοί ςχεδιαςτζσ ιςτοτόπων επενδφουν ςε ζνα φτθνό υπολογιςτι που
χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο για ελζγχουσ. Αλλά πιο αποτελεςματικό και εφκολο
ςτθ διαδικαςία εντοπιςμοφ ςφαλμάτων είναι να χρθςιμοποιιςετε ζνα λογιςμικό
περιβάλλον προςομοίωςθσ. Για παράδειγμα, αν εργάηεςτε ςε MacOS μπορείτε να
εγκαταςτιςετε το Apple Bootcamp και να ζχετε ζνα εικονικό λειτουργικό ςφςτθμα
Windows ςε αυτό. Από τθν άλλθ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον τυπικό
φυλλομετρθτι για MacOS ι Linux, όταν εργάηεςτε πάνω ςε λειτουργικό ςφςτθμα
Windows. Απλά χρειάηεςαι να εγκαταςτιςετε το VirtualBox ι το VMWare. Για καλφτερθ
διαδικαςία ελζγχου κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε λογιςμικό όπωσ το
AdobeBrowserLab ι το Microsoft SuperPreview. Αυτζσ οι εφαρμογζσ ςασ επιτρζπουν να
κάνετε προεπιςκόπθςθ των ιςτοτόπων ςασ ςε πολλοφσ διαφορετικοφσ φυλλομετρθτζσ.

IO3/P6
– Web design:
text version
This project has been funded with support from the European
Commission.
This communication
reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543

Όπωσ αναφζρκθκε ςτο πρϊτο κζμα, ςτισ μζρεσ μασ κα πρζπει να ςχεδιάηετε
ανταποκρίςιμεσ ιςτοςελίδεσ που να είναι βελτιςτοποιθμζνεσ για φορθτζσ ςυςκευζσ.
Μζχρι πρόςφατα, ο τρόποσ που ζνασ ιςτότοποσ εμφανιηόταν ςτον φυλλομετρθτι ενόσ
κινθτοφ τθλεφϊνου ελάχιςτα προβλθμάτιηε τουσ περιςςότερουσ ςχεδιαςτζσ
ιςτοςελίδων. Ωςτόςο θ περιιγθςθ ςτον παγκόςμιο ιςτό μζςω κινθτοφ αυξάνεται με
ζνα εκπλθκτικό ρυκμό. Κάποιεσ εκτιμιςεισ εκτιμοφν τον ρυκμό αφξθςθσ ςε 25 – 30%
κάκε χρόνο.
Πρϊτον χρειάηεται να εξετάςετε τον προςανατολιςμό τθσ οκόνθσ: για τισ οκόνεσ
υπολογιςτϊν, ο προεπιλεγμζνοσ προςανατολιςμόσ είναι οριηόντιοσ, ενϊ για τα κινθτά
τθλζφωνα είναι κατακόρυφοσ. Ειδικά τα παλιά κινθτά τθλζφωνα μποροφν μόνο να
δείξουν ιςτοςελίδεσ κατακόρυφα, αλλά τα καινοφρια ζξυπνα τθλζφωνα μποροφν να
περιςτρζφουν τθν οκόνθ από κατακόρυφο ςε οριηόντιο προςανατολιςμό.
Δεφτερον, πολλζσ φορθτζσ ςυςκευζσ ζχουν περιοριςμζνθ επεξεργαςτικι ιςχφ,
μνιμθ και ταχφτθτα ςφνδεςθσ δικτφου, πράγμα που μπορεί να οδθγιςει ςε μθ
ολοκλιρωςθ ι κακυςτερθμζνθ εμφάνιςθ τθσ ιςτοςελίδασ. Χαρακτθριςτικά επίςθσ πωσ
θ αντιγραφι και θ επικόλλθςθ μπορεί να είναι περιοριςμζνα ι να λείπουν εντελϊσ.
Ζνα ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα ςτθ ςχεδίαςθ ιςτοτόπων είναι θ αςυμφωνία
μεταξφ του πϊσ κα ζπρεπε να λειτουργεί κάτι και πϊσ ςτ’ αλικεια λειτουργεί.
Διαφορετικοί φυλλομετρθτζσ εμφανίηουν τθν ίδια ακριβϊσ ςελίδα με διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με ποικίλουσ παράγοντεσ. Αυτό είναι κυρίωσ πρόβλθμα για τουσ
φυλλομετρθτζσ φορθτϊν ςυςκευϊν. Μία λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα προτάκθκε το
1999 όταν αναπτφχκθκαν οι αρχικζσ προδιαγραφζσ για τα CSS. Χρθςιμοποιϊντασ αυτι
τθ λφςθ, ο φυλλομετρθτισ χρθςιμοποιεί προεπιλεγμζνο τφπο οκόνθσ όταν δεν υπάρχει
άλλοσ ςχεδιαςμόσ για το είδοσ του ςτυλ (style sheet) που κα χρθςιμοποιιςει. Άλλοι
τφποι μζςων είναι διακζςιμοι προσ χριςθ: screen, που είναι το πρότυπο για
επιτραπζηιεσ οκόνεσ, projection, print, handheld κλπ. Για παράδειγμα μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε τον τφπο φορθτοφ μζςου (handheld) με τθν προςκικθ κατάλλθλου
ςυνδζςμου που κα κατευκφνει προσ ςυςκευζσ χειρόσ (handheld).
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Μερικζσ φορζσ μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα πρόςκετο style sheet και να το
επιςυνάψετε ςτισ ςελίδεσ ςασ, ζτςι ϊςτε κάποιεσ handheld ςυςκευζσ να το
χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλα. Αλλά να κυμάςτε ότι οι φυλλομετρθτζσ φορθτϊν
ςυςκευϊν δεν κάνουν ςυνικωσ καλι δουλειά με αυτά τα style sheets και κάποιεσ
φορζσ κα τα αγνοιςουν ι κα τα ερμθνεφςουν με διάφορουσ τρόπουσ. Ζνα ακόμα
μεγαλφτερο κζμα ςιμερα είναι ότι κάποιοι από τουσ πιο δθμοφιλείσ φυλλομετρθτζσ
φορθτϊν ςυςκευϊν δεν αναγνωρίηονται κακόλου ωσ handheld ςυςκευζσ οπότε μια
γραμμι κϊδικα όπωσ εκείνθ που αναφζρκθκε πιο πάνω δε κα λειτουργιςει.
Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι διάφοροι τφποι πολυμζςων δεν λειτουργοφν. Τότε
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ερωτιματα πολυμζςων (media queries) ςε CSS3 για να
εντοπίςετε τισ ςυςκευζσ που επιςκζπτονται τον ιςτότοπό ςασ. Αντί να ψάχνετε για
ςυςκευι που αυτοαποκαλείται handheld, ζνα media query αναλφει τισ δυνατότθτεσ τθσ
ςυςκευισ και ςτθ ςυνζχεια ςασ επιτρζπει να ςτείλετε ςτυλ βαςιςμζνα ςε
ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ. Για παράδειγμα το media query μπορεί να ψάχνει για το πλάτοσ
και φψοσ τθσ ςυςκευισ, το πλάτοσ και το φψοσ του παρακφρου του φυλλομετρθτι, τον
προςανατολιςμό οκόνθσ τθσ ςυςκευισ (κατακόρυφο ι οριηόντιο), και τθν ανάλυςθ
μεταξφ άλλων. Αν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί ζνα φυλλομετρθτι φορθτισ ςυςκευισ που
υποςτθρίηει media queries, μπορείτε να δθμιουργιςετε CSS ειδικά για ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα για να ανακαλφψετε αν ο χριςτθσ ζχει μια μικρι
ςυςκευι όπωσ ζνα κινθτό τθλζφωνο
Αν κζλετε θ ιςτοςελίδα ςασ να είναι επιτυχθμζνθ, κα πρζπει να γνωρίηετε πϊσ
λειτουργοφν οι μθχανζσ αναηιτθςθσ. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ λειτουργοφν καλφτερα αν
το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ είναι οργανωμζνο και με ςωςτζσ ετικζτεσ, επειδι είναι
ευκολότερο ζτςι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ να αξιολογιςουν το περιεχόμενο και τθ
ςυνάφεια του περιεχομζνου τθσ ςελίδασ. Οπότε να ζχετε κατά νου ότι θ ιςτοςελίδα
ςασ κα πρζπει να περιζχει ξεκάκαρεσ και λογικά ονοματιςμζνεσ ενότθτεσ, τόςο μζςα
ςτον κϊδικα όςο και μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. Αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε
`εξωτερικοφσ ςυνδζςμουσ ςτον ιςτότοπό ςασ κα πρζπει να καταχωρίςετε πλιρθ
διεφκυνςθ των εξωτερικϊν ιςτοςελίδων.
Η τοποκζτθςθ τθσ εταιρείασ ςασ ςτουσ χάρτεσ Google Maps είναι μια καλι ιδζα.
Μπορείτε να τθν προςκζςετε ςτθν ιςτοςελίδα που είναι διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ
https://www.google.com/business/. Οι Google Maps παρζχουν τθ δικι τουσ
προγραμματικι διαςφνδεςθ εφαρμογισ (API) για να ςασ επιτρζψουν να τοποκετιςετε
ζνα ενδιαφζρον τμιμα του χάρτθ ςτον ιςτότοπό ςασ.
Μπορεί να ανακαλφψετε ότι θ επιχείρθςι ςασ δεν εμφανίηεται ςε ςχετικζσ
αναηθτιςεισ ςτθν περιοχι ςασ. Για να μεγιςτοποιιςετε το πόςο ςυχνά βλζπουν οι
πελάτεσ ςασ τθν επιχείρθςι ςασ ςτα αποτελζςματα τοπικϊν αναηθτιςεων, κα πρζπει
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να κυμάςτε να ειςάγετε πλιρθ δεδομζνα, να επιβεβαιϊνετε τθν τοποκεςία ςασ, να
τθρείτε τισ ϊρεσ λειτουργίασ ακριβείσ, να διαχειρίηεςτε και να απαντάτε ςε κριτικζσ, να
προςκζτετε φωτογραφίεσ. Η ιςτοςελίδα κα πρζπει να ζχει τθν απαραίτθτθ
δθμοςιότθτα. Η δθμοςιότθτα αναφζρεται ςτο πόςο γνωςτι είναι θ επιχείρθςθ. Μερικά
μζρθ είναι πιο ορατά ςτον εκτόσ διαδικτφου κόςμο και τα αποτελζςματα των
αναηθτιςεων προςπακοφν αυτό να το αντικατοπτρίςουν ςτθν τοπικι ςειρά κατάταξθσ.
Για παράδειγμα, τα διάςθμα εςτιατόρια, τα διάςθμα μουςεία ι τα πολφ γνωςτά
καταςτιματα φίρμεσ που είναι γνωςτά ςε πολλοφσ ανκρϊπουσ είναι επίςθσ πικανό να
εμφανιςτοφν ςτα αποτελζςματα τοπικϊν αναηθτιςεων. Να κυμάςτε ότι θ δθμοςιότθτα
βαςίηεται επίςθσ ςε πλθροφορίεσ που θ Google ζχει ςχετικά με μια εταιρεία μζςα από
τον παγκόςμιο ιςτό (όπωσ άρκρα, ςυνδζςμουσ και φακζλουσ). Οι μετριςεισ κριτικϊν
και θ βακμολόγθςθ από τθ Google ςυνυπολογίηονται ςτθν κατάταξθ τθσ τοπικισ
αναηιτθςθσ. Περιςςότερεσ γνϊμεσ και κετικζσ κριτικζσ πικανό κα βελτιϊςουν τθν
τοπικι κατάταξθ μιασ επιχείρθςθσ.
Η κζςθ ςασ ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό είναι επίςθσ
παράγοντασ, οπότε οι καλφτερεσ πρακτικζσ SEO (Search Engine Optimization,
Βελτιςτοποίθςθ για μθχανζσ αναηιτθςθσ) εφαρμόηονται επίςθσ ςτθν βελτιςτοποίθςθ
των τοπικϊν αναηθτιςεων. Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ εταιρεία Google κάνει ό,τι
καλφτερο να διατθρθκοφν οι λεπτομζρειεσ του αλγορίκμου αναηιτθςθσ εμπιςτευτικζσ,
θ δθμιουργία του ςυςτιματοσ κατάταξθσ είναι ςχετικά δίκαιθ για όλουσ.

Για να παρακολουκείτε και να αναφζρετε τθν επιςκεψιμότθτα ςτον ιςτότοπό
ςασ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν υπθρεςία Google Analytics. Το Google Analytics
προςφζρει ζναν εφκολο και δωρεάν τρόπο παρακολοφκθςθσ και ανάλυςθσ επιςκεπτϊν
ςτον ιςτότοπό ςασ. Θα μποροφςατε να ζχετε χιλιάδεσ ι ακόμα κι εκατομμφρια
επιςκζπτεσ κάκε μινα, αλλά εκείνοι οι επιςκζπτεσ είναι ςτθν πραγματικότθτα
αςιμαντοι αν δεν ξζρετε κάτι γι’ αυτοφσ. Με τα ιςχυρά εργαλεία αναφορϊν και
αναλφςεων δικτφου, τα Google Analytics ςασ επιτρζπουν να αποκομίςετε ότι καλφτερο
από τουσ επιςκζπτεσ και εν δυνάμει να τουσ μετατρζψετε ςε πελάτεσ. Εκτόσ από τθν
παρακολοφκθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν, το Google Analytics παρζχει βαςικζσ
ιδζεσ για τθν απόδοςθ του ιςτοτόπου ςασ και τι μπορείτε να κάνετε για να πετφχετε
τουσ ςτόχουσ ςασ. Μπορείτε να παρακολουκιςετε τα πάντα, από το πόςο πολφ κίνθςθ
ζχει ο ιςτότοπόσ ςασ μζχρι το από ποφ προζρχεται αυτι θ κίνθςθ και πϊσ
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ςυμπεριφζρονται οι επιςκζπτεσ. Μπορείτε ακόμα και να ελζγξετε τισ δραςτθριότθτεσ
ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, να παρακολουκιςετε τθν κίνθςθ από φορθτζσ
ςυςκευζσ, να προςδιορίςετε τισ τάςεισ και να ενςωματϊςετε άλλεσ πθγζσ δεδομζνων
για να ςασ βοθκιςουν να πάρετε ςωςτζσ πλθροφοριακά επιχειρθματικζσ αποφάςεισ.

Οι προςωρινζσ ιςτοςελίδεσ χρθςιμοποιοφν web cookies. Ζνα web cookie είναι
ζνα μικρό κομμάτι δεδομζνων που αποςτζλλονται από ζναν ιςτότοπο και
αποκθκεφονται ςτθ ςυςκευι του χριςτθ από το φυλλομετρθτι του χριςτθ, όςο ο
χριςτθσ περιθγείται ςτον παγκόςμιο ιςτό.
Τα cookies ςχεδιάςτθκαν να είναι ζνασ αξιόπιςτοσ μθχανιςμόσ για τουσ
ιςτοτόπουσ να κυμοφνται δθλωμζνεσ πλθροφορίεσ (όπωσ προϊόντα που προςτζκθκαν
ςτο καλάκι θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ) ι να καταγράφουν τθ δραςτθριότθτα
περιιγθςθσ του χριςτθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςόδου, του πατιματοσ
ςυγκεκριμζνων κουμπιϊν ι τθσ καταγραφισ των ςελίδων που επιςκζφτθκε ςτο
παρελκόν). Μποροφν επιπλζον να χρθςιμοποιθκοφν για να κρατάνε τυχαία κομμάτια
πλθροφοριϊν που ο χριςτθσ πρωτφτερα ςυμπλιρωςε ςε πεδία φορμϊν, όπωσ
ονόματα, διευκφνςεισ, email, κωδικοφσ και αρικμοφσ πιςτωτικϊν καρτϊν. Τα cookies
είναι μια περιοριςμζνθ τεχνολογία και όχι ιδιαίτερα εφκολθ για τουσ ςχεδιαςτζσ να τθ
χρθςιμοποιιςουν.
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Επιπρόςκετα, ςχετικά με τθ χριςθ των cookies υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί.
Παρόλο που τα cookies αναφζρονται μόνο μία φορά ςτον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για τθν Προςταςία Γενικϊν Δεδομζνων (EU General Data Protection Regulation
– GDPR), οι επιπτϊςεισ είναι ςθμαντικζσ για κάκε οργανιςμό που τα χρθςιμοποιεί για
να παρακολουκεί τθν περιθγθτικι δραςτθριότθτα των χρθςτϊν. Ο GDPR αναφζρει:
«Φυςικά πρόςωπα μπορεί να ςχετίηονται με δικτυακά αναγνωριςτικά *…+ όπωσ
διευκφνςεισ IP, αναγνωριςτικά cookies ι άλλα αναγνωριςτικά *…+. Αυτό μπορεί να
αφιςει ίχνθ τα οποία ςυγκεκριμζνα όταν ςυνδυάηονται με μοναδικά αναγνωριςτικά
και άλλεσ πλθροφορίεσ που λαμβάνονται από εξυπθρετθτζσ, μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν για να δθμιουργθκοφν προφίλ των φυςικϊν προςϊπων και να τα
αναγνωρίςουν». Εν ςυντομία: όταν τα cookies μποροφν να αναγνωρίςουν ζνα άτομο
μζςω τθσ ςυςκευισ του, αυτό κεωρείται προςωπικό δεδομζνο. Αυτό υποςτθρίηει και ο
κανονιςμόσ Recital26, που λζει ότι κάκε δεδομζνο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για
τθν αναγνϊριςθ ενόσ ατόμου άμεςα ι ζμμεςα (είτε από μόνο του ι ςε ςυνδυαςμό με
άλλεσ πλθροφορίεσ) είναι προςωπικό δεδομζνο.
Αν και δεν χρθςιμοποιοφνται όλα τα cookies με τρόπο τζτοιο ϊςτε να
αναγνωρίηουν χριςτεσ, ωςτόςο θ πλειοψθφία τουσ είναι και κα είναι αντικείμενο που
υπόκειται ςτον κανονιςμό GDPR. Αυτό περιλαμβάνει και τα διαφθμιςτικά cookies και
ςτατιςτικζσ και λειτουργικζσ υπθρεςίεσ όπωσ εργαλεία ερευνϊν και ςυνομιλιϊν (chat).
Για να είναι εναρμονιςμζνοι με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι
οργανιςμοί πρζπει είτε να ςταματιςουν να ςυλλζγουν τα ςυγκεκριμζνα cookies είτε να

IO3/P6 – Web design: text version
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543

βρουν ζνα νόμιμο τρόπο να ςυλλζγουν και να επεξεργάηονται αυτά τα δεδομζνα. Οι
περιςςότεροι οργανιςμοί βαςίηονται ςτθν ςυγκατάκεςθ, αλλά με τισ νζεσ ενιςχυμζνεσ
απαιτιςεισ του GDPR κα είναι πολφ πιο δφςκολο να αποκτιςουν νόμιμο περιεχόμενο
μζςω ςυγκατάκεςθσ.
Η ςιωπθρι ςυγκατάκεςθ δεν είναι πια αρκετι. Η ςυγκατάκεςθ πρζπει να
δίνεται μζςω μιασ κακαρισ καταφατικισ ενζργειασ, όπωσ κάνοντασ κλικ ςε ζνα
παράκυρο διαλόγου ςυναίνεςθσ ι επιλζγοντασ ρυκμίςεισ ι προτιμιςεισ ςε ζνα μενοφ
ρυκμίςεων. Η επίςκεψθ απλά ςε ζνα ιςτότοπο δεν μετράει ωσ ςυναίνεςθ. Μθνφματα
«Με τθ χριςθ αυτοφ του ιςτοτόπου αποδζχεςτε τα cookies» δεν είναι αρκετά για τουσ
ίδιουσ λόγουσ. Αν δεν υπάρχει αυκεντικι και ελεφκερθ επιλογι, τότε δεν υπάρχει
ζγκυρθ ςυγκατάκεςθ. Πρζπει να υπάρχουν και οι δφο επιλογζσ τθσ αποδοχισ ι
απόρριψθσ των cookies.
Οι ιςτότοποι πρζπει να παρζχουν τθν επιλογι ςτο χριςτθ για μθ ςυμμετοχι.
Ακόμα και όταν λαμβάνεται ζγκυρθ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ, οι ιςτότοποι πρζπει να
του δίνουν τθν επιλογι να αλλάξει τθν απόφαςι του. Αν ηθτάτε μζςα ςε μενοφ
ρυκμίςεων για ςυγκατάκεςθ μζςω παρακφρων διαλόγου ςυμμετοχισ, οι χριςτεσ
πρζπει πάντα να μποροφν να επιςτρζψουν ςτο ςυγκεκριμζνο μενοφ για να
προςαρμόςουν τισ επιλογζσ τουσ.
Τον Ιανουάριο του 2017, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε ζνα καινοφριο ePR
(Κανονιςμό Ιδιωτικότθτασ και Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν) ωσ μζροσ τθσ ψθφιακισ
μονοπωλιακισ τθσ ςτρατθγικισ. Ο ePR ζχει τθν ίδια χωρικι εμβζλεια όπωσ τον EUGDPR, περιλαμβάνει ζνα πανομοιότυπο κακεςτϊσ κυρϊςεων για μθ ςυμμόρφωςθ και
επρόκειτο να ενεργοποιθκεί ςτισ 25 Μαΐου του 2018. Ωςτόςο, ζχουν υπάρξει
κακυςτεριςεισ και είναι πικανό να ζρκει ςε ιςχφ το 2019. Επειδι αυτόσ ο κανονιςμόσ
είναι ακόμα ςε πρόχειρθ μορφι, δεν υπάρχουν προϊόντα ι υπθρεςίεσ γι’ αυτόν ακόμα.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
IO3/P6 – Web design: text version
Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543

