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Τι είναι η παραπλανητική σχεδίαση;
Η παραπλανητική σχεδίαση (deceptive design) είναι τρόπος σχεδίασης ιστοσελίδων που 
σκόπιμα παραπλανεί, εξαναγκάζει ή/και εξαπατεί τους επισκέπτες ενός ιστότοπου να κάνουν 
ακούσιες και πιθανώς επιβλαβείς επιλογές.

Η παραπλανητική σχεδίαση μπορεί να βρεθεί σε πολλά είδη ιστοσελίδων και χρησιμοποιείται 
από διάφορα είδη οργανισμών. Έχει τη μορφή κουμπιών με παραπλανητικές ετικέτες, 
επιλογές που είναι δύσκολο να αναιρεθούν και γραφικά στοιχεία όπως το χρώμα και η σκίαση 
που κατευθύνουν την προσοχή των χρηστών προς ή μακριά από ορισμένες επιλογές.

Ένα παράδειγμα αυτών των σχεδιαστικών επιλογών είναι η προτροπή για συνδρομές και 
δωρεάν δοκιμές για όλα τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το είδος παραπλανητικής 
σχεδίασης έχει ως στόχο να μετατρέψει αυτόματα μια δωρεάν δοκιμή σε συνδρομή επί 
πληρωμή ή να δυσκολέψει έναν χρήστη να καταργήσει την εγγραφή του.

Με άλλα λόγια, η χρήση 
παραπλανητικής σχεδίασης σε 
μια διεπαφή χρήστη μπορεί να 
χειραγωγήσει τον χρήστη, να τον 
αναγκάσει να αγοράσει πράγματα, 
να αποκαλύψει δεδομένα, να 
συμφωνήσει με νομικούς όρους ή 
να προβεί σε άλλες ενέργειες που 
δεν σκόπευε να κάνει. 

Ενώ ορισμένοι τύποι παραπλανητικής 
σχεδίασης είναι εύκολο να 
εντοπιστούν, όπως η σκόπιμη 
χειραγώγηση των χρηστών 
προς όφελος του παρόχου 
μιας εφαρμογής, άλλες χρήσεις 
παραπλανητικής σχεδίασης μπορεί να 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν και, σε 
πολλές περιπτώσεις, μπορεί να είναι 
ακούσιες.



Γιατί είναι σημαντικό να την αναγνωρίζουμε;
Η αδυναμία διαγραφής από μια υπηρεσία έχει ένα συγκεκριμένο στόχο: να κάνει 
τους ανθρώπους να ξοδεύουν χρήματα που δεν σκόπευαν. Αλλά η παραπλανητική 
σχεδίαση μπορεί να βλάψει τους χρήστες του διαδικτύου και με ποικίλους τρόπους. 

Ο πιο συνήθης τρόπος παραπλάνησης έχει τη μορφή συναισθηματικής 
χειραγώγησης, όπως όταν ένας ιστότοπος τοποθετεί ένα ρολόι αντίστροφης 
μέτρησης σε μια προσφορά για να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων από έναν 
χρήστη, παρόλο που ο χρόνος δεν έχει καμία σχέση με την πώληση ή τη χρήση του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μια άλλη μορφή είναι η απώλεια του απορρήτου, για 
παράδειγμα όταν μια εφαρμογή 
αναγκάζει τους χρήστες να 
κάνουν πολλά βήματα για 
να αποτρέψουν τη συλλογή 
προσωπικών δεδομένων αντί 
να διευκολύνει την εύρεση των 
ρυθμίσεων απορρήτου.

Με την παραπλανητική 
σχεδίαση δημιουργείται μια 
ανισορροπία ισχύος μεταξύ 
καταναλωτών και εταιριών, η 
οποία καθιστά σχεδόν αδύνατο 
για τα άτομα να προστατευθούν 
από τις παραπλανητικές 
πρακτικές. 

Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής να 
απαγορεύσουν τη χρήση 
παραπλανητικής σχεδίασης 
και να απαιτούν από τους 
οργανισμούς να κάνουν τις 
αλληλεπιδράσεις όσο το 
δυνατόν πιο διαφανείς και 
απλές.



Είδη παραπλανητικής σχεδίασης ιστοσελίδων
Η παραπλανητική σχεδίαση υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά καθώς συνεχίζουμε να 
προχωράμε προς την ψηφιοποίηση της κοινωνίας, αυτή η πρακτική χειραγώγησης έχει γίνει 
πιο περίπλοκη και διάχυτη. 

Η παραπλανητική ιστοσελία συχνά σχεδιάζεται προσεκτικά με σκοπό να αλλάξει τη λήψη 
αποφάσεων από τους χρήστες ή να ξεγελάσει τους χρήστες σε ενέργειες που δεν σκόπευαν 
να κάνουν.

Μερικά παραδείγματα χρήσης παραπλανητικής σχεδίασης  περιλαμβάνουν:

Παραπλάνηση — Χρήση εργαλείων για την πρόκληση ψευδών πεποιθήσεων, όπως ένα 
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης που είναι άσχετο με τη λήξη μιας προσφοράς.

Κρυφό κόστος — Απόκρυψη τελών ή δαπανών από τους χρήστες μέχρι να περάσουν χρόνο 
σε έναν ιστότοπο και να εισαγάγουν τις πληροφορίες τους για να μεταβούν σε μια σελίδα 
ολοκλήρωσης αγοράς, μόνο για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν σημαντικές πρόσθετες 
χρεώσεις που δεν αποκαλύφθηκαν εκ των προτέρων.

Ασύμμετρη παρουσίαση — Όταν μια επιλογή (όπως η συμφωνία για διαμοιρασμό 
πληροφοριών)  είναι πολύ εμφανής και προσβάσιμη, ενώ οι άλλες επιλογές (όπως η εξαίρεση 
από την διαμοιρασμό πληροφοριών) είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Κρυφά ανταλλάγματα (Covert Ask) — Προβολή μιας προσφοράς που ζητά από τον 
καταναλωτή να παράσχει ορισμένα δεδομένα σε αντάλλαγμα για μια ανταμοιβή (π.χ. να δώσει 
το email του για έκπτωση 10%).

Αναγκαστική συνέχεια — Ένας καταναλωτής 
εγγράφεται για μια δωρεάν δοκιμή και 
απαιτείται να εισαγάγει τα στοιχεία της 
πιστωτικής του κάρτας. Στη συνέχεια, δεν 
υπάρχει email εξαίρεσης ή υπενθύμιση για 
ακύρωση πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμής 
και ο καταναλωτής αρχίζει αυτόματα να 
χρεώνεται.

Κρυφές διαφημίσεις: Όταν μια διαφήμιση 
εμφανίζεται ως περιεχόμενο ή πλοήγηση, έτσι 
ώστε οι χρήστες να το κάνουν κλικ.





«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»

Πάντα να χρησιμοποιείτε 
την κριτική σας σκέψη πριν 
συμπληρώσετε τα προσωπικά 
σας στοιχεία σε μία φόρμα 

ή προχωρήσετε σε μία 
διαδικτυακή αγορά. 


