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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Έκδοση Ημερομηνία Δημιουργός Περιγαφή Πράξη Σελίδες 

1.0 24/06/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Δημιουργία εγγράφου C  55 

2.0 03/07/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Οι κάρτες δραστηριοτήτων με κουίζ 
έγιναν τα τμήματα αξιολόγησης.  Οι 
κάρτες δραστηριοτήτων με βίντεο και 
αναπαραστάσεις προστέθηκαν στο 
επιπλέον υλικό με τις αντίστοιχες 
ενότητες. Οι ‘εικδικές’ κάρτες άλλαξαν σε 
‘Προχωρημένες’.  

R, D 43 

3.0 23/07/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Μεταφορά των καρτών δραστηριοτήτων 
σε άλλες ενότητες και το αντίθετο. T 

I, R, D 46 

4.0 27/7/2020 Karl Donert Έλεγχος περιεχομένου για γλώσσα U 46 

5.0 03/08/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Αντικατάσταση του “χρήση του 
guideyourtalent.com” σε “χρήση 
Pathways for Employ” στην Κάρτα 
δραστηριότητας 11 

R 58 

6.0 08/08/2020 Karl Donert 
Έλεγχος περιεχομένου για 
αντικατάσταση Κάρτας δραστηριότητας 

U 58 

7.0 07/10/202- Karl Donert 
Έλεγχος γλώσσας – περιεχομένου (μαζί 
με έλεγχο DLEARN-RCCI) 

U 65 

8.0 08/10/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Έλεγχος από DLEARN & RCCI για το 
αυθεντικό τους περιεχόμενο 

I, U 65 

9.0 14/10/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Προσθήκη περιγραφών κάτω από τις 
εικόνες και διαγραφή συγκεκριμένων 
μερών από τις κάρτες δραστηριοτήτων  3 
& 5 

I, D 64 

10 11/02/2021 Isabel Nuez Έλεγχος περιεχομένου U 67 

(*) Πράξη: C = Creation (Δημιουργία), I = Insert (Εισαγωγή), U = Update (Αναβάθμιση), R = Replace 
(Αντικατάσταση), D = Delete (Διαγραφή) 
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1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 1.1 Εισαγωγή 
Η ακόλουθη κάρτα θα εμφανίζεται σε χρήστες κάθε επιπέδου όταν πατήσουν επάνω στο αντίστοιχο κουτί  
(βλέπετε το έγγραφο) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με  την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την πολιτικη απορρήτου στον ψηφιακό κόσμο.  
 
Στον ψηφιακό κόσμο είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως να μοιραζόμαστε προσωπικές 
πληροφορίες και να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα μας και να φροντίσουμε για την δική μας 
ασφάλεια αλλά και των άλλων.  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

-Κριτική σκέψη  
 
-Προσοχή και υπευθυνότητα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσετε τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
• Να κατανοήσετε πως να προστατεύσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  
• Να κατανοήσετε πως να φροντίσετε για την ιδιωτικότητα σας.   
• Να κατανοήσετε πως να προστατεύσετε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 

και των άλλων . 
• Να προσέξετε την σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του 

προσωπικού απορρήτου. 
• Να προσέξετε την σημασία της βοήθειας προς τους άλλους για την προστασία των προσωπικών 

τους δεδομένων και της ιδιωτικότητας τους.  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Πλαίσιο ικανοτήτων 4: Ασφάλεια 
 
4.2 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πολιτική απορρήτου 
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ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

APA style 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1xmY7Bo0jyVubrIOpxHKaSm-g90SOfL?usp=sharing 

1.2 Κάρτες δραστηριοτήτων 
 

1.2.1 Αρχάριο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 1 -  Προστασία δεδομένων κατά την διαδικασία 
ανεύρεσης εργασίας στο Διαδίκτυο  

Συμβουλές ως προς την προστασία δεδομένων κατά την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας 
στο Διαδίκτυο 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μία πλατφόρμα της Ευρωπαικής Ένωσης, όπως η Eures, διέπεται από δυνατούς κανονισμούς 
όσον αφορά την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ολική πολιτική απορρήτου των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της.  
 
Παρόλο που δεν βρίσκεστε σε μεγάλο κίνδυνο να σας κλέψουν τις ταυτότητας σας οι ίδιες οι 
πλατφόρμες, υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και συναναστρέφεστε 
με τους χρήστες της.  
 
Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να φαίνεται ότι αναφέρεται σε ‘σοβαρούς και επαγγελματικούς’ κλάδους 
όπου τίποτα το κακό, το νοθευμένο ή παράνομο συμβαίνει, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά αλήθεια είναι.  
 
Πολύ απλά επειδή μοιράζεστε το βιογραφικό σας με μια λεπτομερή περιγραφή του εαυτού σας μέσα 
σε 3 σελίδες, σημαίνει ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ως προς το τι θα συμπεριλάβετε σε αυτό  
και τι θα παραλείψετε.  
 
Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να έχετε αυτούς τους 5 κανόνες κατά νου:  
 
- Περιορίστε τις πληροφορίες επικοινωνίας  
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Μπορεί μεν εσείς να θέλετε να προσεγγίσετε τον πιθανό σας εργοδότη, ωστόσο δεν είναι όλες οι 
πληροφορίες επικοινωνίας είναι απαραίτητες.  
 
- Μην αναφέρετε ποτέ το τηλέφωνο του σπιτιού  
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποκαλύπτετε που ζείτε.  
 
Ο τόπος διαμονής σας μπορεί να είναι μια σημαντική πληροφορία για τον πιθανό εργοδότη σας (π.χ. 
σε περίπτωση που προτιμά να είστε κοντά στην εταιρεία), ωστόσο να θυμάστε ότι μπορείτε απλά να 
το αναφέρετε μέσω τηλεφώνου ή στην συνέντευξη.  
 
Μπορείτε να δώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας (βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό στο voicemail) 
και για περαιτέρω ασφάλεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμό Google Voice. 
 
- Μην δώσετε ποτέ πληροφορίες για την διεύθυνση σας. Σχεδόν ποτέ δεν είναι απαραίτητο για 
τον πιθανό εργοδότη σας να ξέρει την ακριβή διεύθυνση σας. Να θυμάστε ότι δίνοντας τον αριθμό του 
τηλεφώνου του σπιτιού σας, αποκαλύπτετε παράλληλα και πληροφορίες για τον τόπο διαμονής σας.  
 
-Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομίου αποκλειστικά για την ανεύρεση 
εργασίας. Παρόλο που δεν θεωρείτε ριψοκίνδυνο το να δώσετε το προσωπικό σας email, είναι 
καλύτερο να έχετε ένα αποκλειστικά για την ανεύρεση εργασίας.    
 
Εννοείται πως στο προσωπικό σας email θα πρέπει να αποφύγετε παράξενα ονόματα όπως  
hell_raiser@gmail.com ή unicorn_kitty@hotmail.com.  
 
Μην αναφέρετε την ακριβή ημερομηνία γέννησης σας. Είτε είστε Αιγόκερως, Παρθένος ή 
Δίδυμος δεν ενδιαφέρει τον πιθανό σας εργοδότη. 
 
Επομένως, να αποφεύγετε να δίνετε την μέρα, τον μήνα και χρονολογία που γεννηθήκατε 
μαζί. Αντ’ αυτού είναι καλύτερα να αναφέρετε μόνο την χρονολογία ή την ηλικία. Παρόλο που η ηλικία 
μπορεί να είναι σημαντική για τον πιθανό εργοδότη σας, αυτός δεν χρειάζεται να ξέρει την ακριβή 
ημερομηνία γέννησης σας προτού σας προσλάβει.  
 
Μην αποκαλύψετε ονόματα κοντινών σας ατόμων. Δεν θα πρέπει να αναφέρετε ονόματα ατόμων 
από την οικογένεια σας που δεν σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας σας.  
 
Να θυμάστε ότι είναι βιογραφικό, όχι ταυτότητα.  
 
Μην αποκαλύψετε τον αριθμό της ταυτότητας σας. Δεν χρειάζεται να το συμπεριλάβετε στο 
βιογραφικό σας.  
 
Τέτοιου είδους δεδομένα θα πρέπει να δίνονται μετά την συνέντευξη σας όταν είστε έτοιμοι να 
υπογράψετε συμβόλαιο. Ένας σωστός εργοδότης δεν θα σας ζητούσε ποτέ να δει την 
ταυτότητα σας στο στάδιο της συνέντευξης.  
 
Μην συμπεριλάβετε ποτέ στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Αυτές οι πληροφορίες 
χρειάζονται μόνο όταν υπογράψετε συμβόλαιο.  
 
Ένας πιθανός εργοδότης που σας ζητεί τέτοιου είδους πληροφορίες θεωρείται απατεώνας.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

https://voice.google.com/u/0/about
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Λογαριασμός για πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας 

ΧΡΟΝΟΣ 

15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ποια από τα ακόλουθα ΔΕΝ θα έπρεπε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας;  
A) Ονοματεπώνυμο 
B)  Ημερομηνία γέννησης 
Γ) Όνομα προηγούμενου εργοδότη  
Δ) Χρονολογία γέννησης  

 
2. Ποιο είδος email συνίσταται περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας; 

Α) Το προσωπικό σας  
Β) Αυτό που είχατε στην προηγούμενη σας δουλειά  
Γ) Αυτό που φτιάξατε ειδικά για την αναζήτηση εργασίας  
Δ)Ένα που να περιέχει ένα παράξενο όνομα που να τραβά την προσοχή  

 
3. Αν ένας πιθανός εργοδότης σας ζητήσει την ακριβή διεύθυνση σας από κοντά, εσείς: 

Α)Δώστε την. Λόγω του ότι δεν είναι στο διαδίκτυο, είναι ασφαλής 
Β)Ρωτήστε τον λόγο που την χρειάζετε 
Γ) Πείτε ότι θα το δώσετε μόνο αφού σας προσλάβει  
Δ) Μην το δώσετε ποτέ  

 
4. Ποιος αριθμός κινητού συνίσταται περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας;  

Α)Το προσωπικό σας 
Β) Αριθμός Google Voice  
Γ)A και B 
Δ) Το επαγγελματικό σας από την προηγούμενη δουλειά  

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 2  -  Προστασία δεδομένων κατά την διάρκεια 
της συνέντευξης  

Συμβουλές για το πως να μην αποκαλύψετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια 
μιας συνέντευξης  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
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Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι συνεντεύξεις μέσω βίντεο γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στις μέρες μας, και ειδικά μετά την 
πανδημία του κορωνοιού ενδεχομένως να γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένη.  
 
Όπως και με κάθε άλλη πράξη που γίνεται στο Διαδίκτυο, τέτοιου είδους συνεντεύξεις έχουν τα ‘πρέπει’ 
και τα ‘δεν πρέπει’ όσον αφορά την ασφάλεια, αφού ειδικά μέσω βίντεο υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος διάδοσης ευαίσθητων δεδομένων.  
 
Ευτυχώς κανένας από τους παρακάτω κανόνες δεν είναι περίπλοκοι και μπορεί να τους κατανοήσει 
κανείς με την «κοινή λογική».   
 
5 κανόνες που πρέπει να θυμάστε:  
 

1. Οι κανόνες ασφάλειας στα Βιογραφικά ισχύουν και εδώ  
Δεδομένα του ίδιου είδους που θα πρέπει να αποφεύγετε να αναφέρετε σε ένα βιογραφικό, δεν 
θα πρέπει επίσης να αναφέρονται μπροστά από την κάμερα.  
 
Και πάλι δεν θα πρέπει να αποκαλύπτετε στοιχεία δικά σας όπως:  
-Πλήρης ημερομηνία γέννησης 
-Διεύθυνση σπιτιού 
-Τηλέφωνο σπιτιού 
-Αριθμό ταυτότητας 
-Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  
-Ονόματα γονέων ή άλλων στενών συγγενών  
 

 
2. Να έχετε τον έλεγχο της κάμερας και του μικροφώνου σας 

Ανεξάρτητα από το λογισμικό τηλεδιασκέψεων που θα χρησιμοποιήσετε στην συνέντευξη σας, 
ξοδέψτε λίγο χρόνο να εξοικειωθείτε με το πως να σβήνετε ή να ανάβετε την κάμερα και το 
μικρόφωνό σας.  
 
Μπορεί να ακούγετε απλό, αλλά θα πρέπει να το μάθετε από την αρχή της συνέντευξης σας, 
αφού με το να προσπαθείτε να τα βρείτε την ώρα της συνέντευξης μπορεί να προκαλέσει 
αμηχανία.  
 
Αυτό γίνεται έτι πιο σημαντικό όταν χρειαστεί να κρύψετε κάτι ή να βάλετε το μικρόφωνο στην 
σίγαση.  

 
 

3. Να παρατηρείτε την ηχογράφηση στην οθόνη  
Οι περισσότεροι εργδότες μπορεί ενδεχομένως να ηχογραφήσουν την συνέντευξη με σκοπό 
να την αξιολογήσουν με λεπτομέρεια αργότερα.  
 
Φυσικά, δεν θα πρέπει να απορρίψετε μια συνέντευξη απλώς επειδή θα σας 
ηχογραφήσουν, ωστόσο είναι προτιμότερο να ρωτήσετε εκ των προτέρων. Στην 
πραγματικότητα αυτό είναι ευθύνη του εργοδότη σας να το αναφέρει ακόμα και αν δεν 
ρωτήσετε, και ρωτώντας δείχνετε τον επαγγελματισμό σας και δημιουργείται μεγαλύτερο 
αίσθημα εμπιστοσύνης ανάμεσά σας.  
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Επομένως όταν μάθετε ότι ηχογραφείσται θα πρέπει αν γίνετε ακόμα πιο προσεκτικοί πριν 
αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία.   
 
Ακόμη και αν σας πουν ότι δεν ηχογραφείσται,θα πρέπει να παραμείνετε προσεκτικοί. 
Μερικά λογισμικά βιντεο συναντήσεων έχουν μια λειτουργία κατά την οποία εμφανίζεται ένα 
σύμβολο (συνήθως μια κόκκινη κουκκίδα) το οποίο δείχνει ότι η συζήτηση ηχογραφείται.  
Αν ένας εργοδότης σας πει ότι δεν θα υπάρξει ηχογράφηση και συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει, 
δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ότι αυτό είναι μια τεράστοια προειδοποίηση για το άτομο 
που σας παίρνει την συνέντευξη.  
 
Εν τέλει, να θυμάστε ότι μια συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται με λογισμικό  καταγραφής 
εξωτερικής οθόνης. Δυστυχώς μπορείτε να είστε ποτέ σίγουροι αν θα συμβεί αυτό, επομένως 
ο καλύτερος τρόπος είναι να συμπεριφέρεστε πάντα σαν να ηχογραφείται η συνέντευξη 
σας, ακόμη κι αν σας πουν το αντίθετο.  
 

4. Προσέξτε την κοινή χρήση οθόνης  
Παρόλο που είναι σπάνια η κοινή χρήση οθόνης σε μια συνέντευξη, υπάρχει περίπτωση να σας 
ζητηθεί να κάνετε κοινή χρήση οθόνης για κάποιο λόγο (ή ίσως εσείς από μόνοι σας να 
αναγκαστείτε να το κάνετε). 
 
Σε αυτή την περίπτωση βεβαιωθείτε ότι όλες οι καρτέλες του προγράμματος και οι 
αναδυόμενες ειδοποιήσεις είναι κλειστές, και ότι δεν υπάρχει κάποια ευαίσθητη 
πληροφορία στην οθόνη σας (πχ. Η ταπετσαρία ή μια συντόμευση) 
 
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της κοινής χρήσης οθόνης μην πάτε ποτέ στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο, στις συζητήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στον διαδικτυακό 
τραπεζικό σας λογαριασμό.  
 
Εν τέλει, αντί να προσπαθείτε να βρείτε τα αρχεία σας εκείνη την ώρα, βεβαιωθείτε ότι τα 
έχετε ήδη ανοιχτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.  
 

5. Διατηρήστε το λογισμικό σας αναβαθμισμένο  
Είτε είναι Skype, Zoom ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό τηλεδιασκέψεων, είναι καλό να είναι 
αναβαθμισμένα πάνω στην συσκευή σας κρατώντας την τελευταία τους έκδοση. 
 
Αυτό θα διασφαλίσει ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας της έκδοσης και το σύστημα άμυνας 
κινδύνων είναι το πιο ενημερωμένο, στην σπάνια περίπτωση όπου μια εξωτερική απειλή 
υπάρξει κατά την διάρκεια της συνέντευξης.  
 

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι διατηρώντας ταυτόχρονα τον τοίχο προστασίας(firewall) και το 
λογισμικό προστασίας από ιούς  ενεργοποιημένα, ενισχύουν περισσότερο την ασφάλεια σας.   
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Λογισμικό τηλεδιασκέψεων 

ΧΡΟΝΟΣ 
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15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5. Αν σας ζητήσουν να κάνετε κοινή χρήση οθόνης κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης 
μέσω βίντεο, εσείς:  
Α) Να αρνηθείτε οπωσδήποτε 
B) Να ρωτήσετε τον λόγο 
Γ)Να το κάνετε παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα  

              Δ) Να δεχτείτε οπωσδήποτε  
 

6. Τι δεν θα έπρεπε να φαίνεται όταν κάνετε κοινή χρήση οθόνης;  
Α) Ο διαδικτυακός τραπεζικός σας λογαριασμός  
Β) Τα αρχεία σας 
Γ) Το email σας 
Δ) Όλα τα πιο πάνω 

 
7. Ποιο από τα παρακάτω λογισμικά τηλεδιάσκεψης πρέπει να είναι πάντοτε 

αναβαθμισμένα;  
Α)Skype 
Β)Zoom 
Γ)Go to Meeting 
Δ) Όλα τα λογισμικά  

 
8. Σε περίπτωση που σας προειδοποιήσουν ότι η συνέντευξη σας θα ηχογραφηθεί:  

Α) Αρνηθείτε να συμμετάσχετε 
Β) Ρωτήστε τον λόγο  
Γ) Αποδεχτείτε και να είστε προσεκτικοί να μην αποκαλύψετε ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα  
Δ) Απομακρυνθείτε από την συνομιλία  

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/ 

1.2.2 Ενδιάμεσο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 3  -  Ψηφιακό αποτύπωμα 

Ψηφιακό αποτύπωμα  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

Κάθε ψηφιακή ταυτότητα δημιουργεί ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα, δηλαδή τα δεδομένα που 
αφήνουμε πίσω μας κατά τις ενέργειες μας στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, το 2017 δημιουργήσαμε 
πάνω από 2,5 πεντακισεκατομμύρια bytes δεδομένων κάθε λεπτό της ημέρας1. Για να σας δείξουμε 
το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, φανταστείτε απλώς ότι είναι αρκετός για να καλύψει ολόκληρο 
τον πλανήτη μέσα σε 5 φορές2.  Διαβάστε την αναφορά του DOMO “Data never sleeps 7.0” του 2019. 
Σημειώστε ότι οι αριθμοί που δείχνει παράγονται μέσα σε κάθε λεπτό της ημέρας. Η αναφορά επίσης λέει 
ότι ο αριθμός των  ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αυξήθηκε σταθερά την τελευταία 
δεκαετία, ενώ στις αρχές του 2019 έφτασε τα 4.39 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 56.1% του παγκόσμιου 
πολιτισμού.   
  

 
1 Data never sleeps 5.0. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5 
2 A Penny’s Worth of Data. https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-
pennys-worth-of-data 

Γράφημα που δείχνει την ποσότητα των δεδομένων που δημιουργούνται 
κάθε λεπτό της ημέρας, χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες. 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
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Πηγή: Data Never Sleeps 7.0 
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 

 
Γνωρίζοντας όλα αυτά, μας βοηθά να αντιληφθούμε γιατί η διαχείριση της ψηφιακής μας ταυτότητας 
είναι σημαντική όπως και το ψηφιακό αποτύπωμα. Το 2020, το European Digital Learning Network 
(DLEARN) διεξήγαγε μια έρευνα διάρκειας ενός έτους για να συλλέξει σημαντικές πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις γενικές γνώσεις, την κατανόηση και συνεπώς την στάση των Ευρωπαίων πολιτών 
απέναντι στο ψηφιακό αποτύπωμα και όλες τις πληροφορίες που λίγο ή πολύ μοιράζονται στο διαδίκτυο. 
Η έρευνα αφορούσε 20000 άτομα από 11 Ευρωπαικές χώρες και φανέρωσε σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με την επίγνωση του κοινού γύρω από το ψηφιακό αποτύπωμα. Στην ερώτηση «Έχετε ποτέ 
διαβάσει ολόκληρη την πολιτική απορρήτου προτού την αποδεχθείτε;», το 80% απάντησε «όχι». Όσον 
αφορά το ψηφιακό αποτύπωμα, την ψηφιακή ταυτότητα και την φήμη στο διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες 
έπρεπε να απαντήσουν με “ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ” σε μερικές προτάσεις, μία εκ των οποίων ήταν «Έχω τον 
πλήρη έλεγχο της ψηφιακής μου ταυτότητας», και το 70% απάντησε «ΛΑΘΟΣ». Θα απαντούσατε το ίδιο; 
Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να θέλετε να αξιολογήσετε μαζί τις συνήθειες σας στην πλοήγηση στο 
διαδίκτυο. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Report on Digital Awareness 2020 για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα και για να κατανοήσετε την σημαντικότητα του για εσάς. 
 
Υπάρχει μια πληθώρα από παραδείγματα που σας βοηθούν να καταλάβετε τον όρο «ψηφιακό 
αποτύπωμα», επομένως πιο κάτω θα βρείτε ένα ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό:  
 
Γνώρισε την Έμιλυ. Είναι 20 χρονών και μόλις έχει τελειώσει το πρώτο έτος στο κολλέγιο και αναρωτιέται 
τι θα κάνει το καλοκαίρι. Η Έμιλυ είναι ένα περιπετιώδης άτομο και της αρέσει να ταξιδεύει. Γι’ αυτό, 
επισκέπτεται το  YouTube και ξεκινά να βλέπει βιντεο (πάλι) για τον προορισμό που ονειρευόταν εδώ και 
πολύ καιρό – το Μπαλί στην Ινδονησία. Πατά «μου αρέσει» στο βίντεο και αφήνει σχόλιο λέγοντας ότι 
είναι το μεγάλο της όνειρο να επισκεφθεί αυτό τον παράδεισο μια μέρα. Έπειτα, εισέρχεται στον 
λογαριασμό της στο Facebook και βλέπει διάφορες δημοσιεύσεις πέφτοντας πάνω σε μια διαφήμιση, η 
οποία μέσα σε 4 δευτερόλεπτα της τραβά την προσοχή με μια εξαιρετική προσφορά σε 4στερο ξενοδοχείο 
στο Μπαλί που διαρκεί μερικές βδομάδες από σήμερα. Έτσι, πατά πάνω στην διαφήμιση η οποία την 
οδηγεί σε μα σελίδα η οποία της φανερώνει επιπλέον έκπτωση 7% αν πατήσει «Μου αρέσει» στην σελίδα 
τους στο Facebook. Η Έμιλυ πάει πίσω στο Facebook για την σελίδα, και επιτέλους είναι έτοιμη να κάνει 
κράτηση ούσα καθισμένη αναπαυτικά και κατενθουσιασμένη. Αφού δεν υπάρχουν χρεώσεις ακύρωσης 
για το ξενοδοχείο που έκλεισε, ξεκινά να προγραμματίζει το ταξίδι της: πρέπει να ξεκινήσει να ψάχνει για 
εισιτήριο. Ψάχνοντας για μια ώρα στο Google και κοιτάζοντας σε διάφορες ιστοσελίδες, αποφασίζει ότι 
ήρθε η ώρα για ένα διάλειμμα, και έτσι πάει πίσω στο Facebook για να δει τι κάνουν οι κολλητές της. Πριν 
καλά καλά το καταλάβει, η Έμιλυ ξεκινά ξανά την πλοήγηση στην αρχική σελίδα πέφτοντας πάνω σε μια 
ακόμα διαφήμιση με μια ελκυστική προσφορά για πτήση προς το Μπαλί. Η Έμιλυ βρίσκεται μερικά μόνο 
κλικ πριν την κράτηση πτήσης και αυτό ήταν –  επόμενη στάση Μπαλί.  Σταθείτε όμως, τι θα φορέσει; 
Φυσικά το αγαπημένο της τζιν δεν θα της κάνει όταν θα το χρειαστεί, επομένως αρπάζει το κινητό και 
ανοίγει την αγαπημένη της εφαρμογή για ψώνια, ψάχνοντας για το τέλειο φόρεμα για μια ώρα. Ωστόσο, 
η Έμιλυ αγοράζει μόνο ρούχα χωρίς σκληρότητα, οπότε αναζητεί για την μάρκα για να ελέγξει τον τρόπο 
κατασκευής της.  
 
Ελέγχοντας λεπτομερώς την ιστοσελίδα και παρακολουθώντας διάφορα βίντεο στο YouTube, αποφασίζει 
να ότι τα ρούχα πληρούν τις προυποθέσεις της και μπορεί τώρα να αγοράσει το φόρεμα. Αρπάζει το κινητό 
της ξανά και παρατηρεί ένα μήνυμα από την εφαρμογή του τραπεζικού της λογαριασμού και 
συνειδητοποιεί ότι μπορεί να πάρει επιστροφή 5% για προιόντα που αγοράζει από την αγαπημένη της 
εφαρμογή. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το σκεφτεί, το φόρεμα βρίσκεται ήδη στο δρόμο μαζί με την νέα 
τσάντα, τα γυαλιά και το βραχιόλι. Τι μέρα κι αυτή για την Έμιλυ!   
 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
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Άρα τι μας λέει το ψηφιακό αποτύπωμα της Έμιλυς; Αν νομίζετε ότι είναι τυχερή, ξανασκεφτείτε το. Ίσως, 
αυτό που πρέπει όλοι να αποδεχτούμε και να καταλάβουμε είναι ότι τα δεδομένα μας είναι μια πηγή 
πληροφοριών με υψηλές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, επειδή αποκτούν κέρδος από αυτές. Όσον 
αφορά την Έμιλυ, οι προτιμήσεις της χρησιμοποιήθηκαν για να λαμβάνει εξατομικευμένες διαφημίσεις, 
προσαρμοσμένες σύμφωνα με τη δραστηριότητά της σε μερικές από τις πλατφόρμες της Google.  
Πατώντας like στο βίντεο στο YouTube, απάντησε θετικά σε μια συγκεκριμένη στοχευμένη διαφήμιση 
που έφτιαξαν άλλοι, δηλαδή που χρησιμοποίησαν για να της παρουσιάσουν μια υπηρεσία που βασίζεται 
στην δραστηριότητά της.  
 
Κατ’ ακρίβειαν, οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικές δικτύωσης εμφανίζουν περιεχόμενο βασιζόμενες 
σε δημοσιεύσεις που πατήσαμε like προηγουμένως, που σχολιάσαμε, που μοιραστήκαμε, ή απλα είδαμε 
στην αρχική σελίδα. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται απευθείας και συνδέονται με τον 
λογαριασμό σας. Από μερικές εκατοντάδες αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο, δημιουργείται μια πολύ 
ακριβής και λεπτομερής περιγραφή των προτιμήσεων σας από το λογισμικό ανάλυσης: το δικό σας προφίλ 
μάρκετινγκ. Αυτό το προφίλ μπορεί να περιέχει προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, γενέθλια, τόπος 
διαμονής κλπ. Τελικά, με βάση τηις πληροφορίες που συλλέγονται στο προφίλ σας, μπορούν να 
δημιουργηθούν στοχευμένες διαφημίσεις από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορεί ακόμη να θεωρήσει 
πότε θα χρειαστείτε να αγοράσετε κάτι στο κοντινό μέλλον ξανά με βάση την δραστηριότητα σας στο 
διαδίκτυο.  Αυτό συνέβη όταν η Έμιλυ αναζητούσε πτήσεις για το Μπαλί: η πληροφορία αυτή 
χρησιμοποιήθηκε για να λάβει μέρος στην διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
εμφανίστηκε απευθείας στην αρχική σελίδα. Το ίδιο συνέβηκε και στην περίπτωση με τα ρούχα, που έγινε 
μέρος του προφίλ της όταν αναζήτησε τον κατασκευαστή του φορέματος που της άρεσε προηγουμένως. 
Στην περίπτωση της, η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε από την τράπεζα για να την δελεάσει να 
χρησιμοποιήσει την κάρτα της. Μπορεί να νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν τόσο γρήγορα, 
ωστόσο αυτό είναι λάθος, αφού αυτή είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Παρόλο που τα όσα 
αναφέρθηκαν δεν είναι τόσο κακά, ο αληθινός κίνδυνος έγκειται στο ότι τα προσωπικά της δεδομένα 
έγιναν δημόσια. Δηλαδή δίνοντας κομμάτι της ψηφιακής σας ταυτότητας σε απατεώνες, αυτοί μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας πιο πολύ. Το να μάθουν το όνομα του κατοικιδίου σας δεν θα είναι 
δύσκολο, αφού το έχετε ήδη ανεβάσει στο Instagram, όπως και το όνομα της μητέρας σας που μάλλον θα 
βρίσκεται κάπου στο Facebook… 
 
Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας; Λοιπόν αν ναι, πρέπει να ξέρετε ότι έχοντας ψηφιακό αποτύπωμα σημαίνει 
τουλάχιστον δύο πράγματα: πρώτο, θα πρέπει πραγματικά να προσέξετε πως συμπεριφέρεστε στο 
διαδίκτυο και να αναλογιστείτε πως αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας, και δεύτερον 
ότι το ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι απαραίτητα κακό.   
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Μια συσκευή πολυμέσων e.g. υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone; 
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

ΧΡΟΝΟΣ 

60-90 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
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1. Τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα; 
Α) Tα δεδομένα που αφήνω με κάθε ψηφιακή δραστηριότητα 
Β) όταν παίρνουν το δακτυλικό μας αποτύπωμα στο αεροδρόμιο ή σε νομικές υπηρεσίες.  
Γ) είναι ένα διαδικτυακό μέτρο ασφάλειας το οποίο χρησιμοποιείται από εμπορικές ιστοσελίδες 
για να επικυρώσουν την ταυτότητα μας.  
 

2. Επιλέξτε την σωστή πρόταση: 
Α) Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι μοναδικό για τον καθένα  
Β) αν δεν γνωρίζουμε για το ψηφιακό μας αποτύπωμα η παρουσία μας στο διαδίκτυο θεωρείται 
ευάλωτη  
Γ) πρέπει να προσέχω περισσότερο όταν συμφωνώ με την αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο.  
Δ) όλες είναι σωστές 
 

3. Επιπλέξτε την λανθασμένη πρόταση: 
Α) Το ψηφιακό μου αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στοχευμένες διαφημιστικές 
καμπάνιες  
Β) Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να περιορίσω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα 
δεδομένα μου στο διαδίκτυο  
Γ) μερικές εκατοντάδες κινήσεις στο διαδίκτυο είναι αρκετές για τα λογισμικά ανάλυσης για να 
δημιουργήσουν ένα ακριβής προφίλ του εαυτού μου και των προτιμήσεων μου.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/ 

Κάρτα δραστηριότητας 4 – Οι καλύτεροι τρόποι προστασίας των 
δεδομένων σας στο Διαδίκτυο   

Οι καλύτεροι τρόποι προστασίας των δεδομένων σας στο Διαδίκτυο   

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε αυτό το σημείο, θα αφήσουμε για λίγο το κομμάτι της αναζήτησης εργασίας, και θα μεταβούμε στην 
ασφάλεια στο διαδίκτυο γενικά.  
 
Ο κόσμος μας είναι σήμερα πιο συνδεδεμένος από ποτέ. Είναι μια πολιτεία που προσφέρει απειράριθμα 
προνόμια αλλά και που επίσης δημιουργεί μεγάλο αριθμό κινδύνων, εκ των οποίων η κλοπή 
δεδομένων.  
 
Όπως υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία της φυσικής μας κατάστασης, το ίδιο ισχύει 
και για ητν ψηφιακή.  
 

https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/
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Τα καλά νέα είναι ότι σεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε χάκερ ούτε ειδικός για να ακολουθήσει τους 
πιο βασικούς κανόνες και αυτοί θα σας προσφέρουν πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας.  
 
Επομένως οι 10νόμοι της ασφάλειας στο Διαδίκτυο βρίσκονται πιο κάτω: 
 

1. Κωδικοί, κωδικοί, κωδικοί  
Το πιο κλασσικό μέτρο προστασίας που μπορείτε να πάρετε.  
 
Παρόλο που όλοι οι λογαριασμοί σας στο διαδίκτυο απαιτούν κωδικό πρόσβασης, πιθανόν για 
τα δύο πιο σημαντικά εργαλεία της ψηφιακής σας ζωής, τον υπολογιστή και το κινητό 
σας, να είναι προεραιτικό! 
 
Επομένως, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ασφαλισμένα με κωδικό, όσο βαρετό κι αν 
είναι αυτό κάθε φορά.  
 
Θα πρέπει να αποφεύγετε να επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να 
απομνημονεύει τα δεδομένα σύνδεσής σας σε ιστοσελίδες, αφού φανερώνουν σε άλλους 
τον τρόπο εισδοχής χωρίς καν να μπουν στον κόπο να μαντέψουν.    
Βεβαιωθείτε ακόμη ότι δεν ξεχνάτε να αποσυνδεθείτε κάθε φορά που τελειώνετε την 
χρήση μιας υπηρεσίας.  
 
Επιπλέον, μην ξεχάσετε τους 2 χρυσούς κανόνες για τους κωδικούς πρόσβασης:  
 

- Μην χρησιμοποιείτε απλούς κωδικούς  
- Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό παντού  

 
Χρησιμοποιώντας “1234” σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λάθος και διευκολύνει 
τους χάκερ από το να σπάσουν τους κωδικούς.  
 
Είναι λογικό να πούμε ότι είναι δύσκολο να θυμόμαστε μεγάλο αριθμό πολύπλοκων κωδικών. Γι’ 
αυτό τον λόγο θα πρέπει να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Διαχειριστή Κωδικών. Είναι 
ένα είδος λογισμικού που όχι μόνο σας βοηθά να οργανώσετε και να θυμάστε τους 
κωδικούς σας, αλλά και να δημιουργείτε αυτόματα δυνατούς.  
 

2. Χρησιμοποιείστε λογισμικό αντιμετώπισης ιών.  
Ίσως το πιο αναμενόμενο στοιχείο της λίστας. Ένα εργαλείο αντιμετώπισης ιών μπορεί να 
προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία, όπως άμυνα απέναντι σε ιούς, τοίχο προστασίας, 
εργαλεία προστασίας από ανεπιθύμητους παράγοντες και φυσικά την ικανότητα 
ελέγχου του συστήματος σας από πιθανούς κινδύνους που διακρίνονται δύσκολα (μια 
διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται τακτικά).  
 

3. Χρημοποιήστε Αποκλεισμό διαφημίσεων (ad-block): 
Ένα αρκετά διαδεδομένο «αξεσουάρ για προγράμματα περιήγησης», που συνήθως προστίθεται 
στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εμποδίζει τους ιστότοπους από το να «εμφανίζουν» 
διαφημίσεις.   
Εκτός από το να εμποδίζει ενοχλητικές διαφημίσεις, με αυτό το σύστημα μπορείτε επίσης 
να παραμείνετε ασφαλείς από κακόβουλα λογισμικά που ενδεχομένως να κουβαλούν.  
 

4. Αποφύγετε την αποθήκευση στο διαδίκτυο  
Μπορεί να είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι στις μέρες μας οι πλατφόρμες cloud αυξάνονται όλο 
και περισσότερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποφύγετε την αποθήκευση 
ευαίσθητων δεδομένων σε αυτές. 
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Αυτό φυσικά δεν ισχύει για οποιοδήποτε υλικό, αλλά για πιο προσωπικά δεδομένα, όπως 
κωδικοί πρόσβασης, e-banking, αριθμοί καρτών, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης 
κ.λπ. 
Για τέτοιου είδους δεδομένα, η παραδοσιακή μέθοδος αποθήκευσης σε USB που βρίσκεται 
θαμμένο στο ντουλάπι σας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλέστερη. 
 

5. Προσέχετε τους δημόσιους χώρους   
 
Αυτό σχετίζεται κυρίως με το δημόσιο wifi (π.χ. σε καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.) 
όπου δεν υπάρχει καθόλου ασφάλεια και ένα άτομο που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με εσάς, 
θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. 
 
Όταν είστε συνδεδεμένοι σε τέτοια δίκτυα, αποφύγετε την ανταλλαγή ευαίσθητων 
δεδομένων με άλλες συσκευές ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύετε όσο το δυνατόν λιγότερα από 
αυτά τα δεδομένα στη συσκευή σας. 
 
Δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και για τα internet cafe όπου και πάλι θα πρέπει να αποφύγετε 
την δημοσίευση προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιήσετε τους  υπολογιστές τους. 

 
6. Διατηρήστε το λογισμικό σας ενημερωμένο  

 
Είτε είναι το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα προστασίας από ιούς, το 
λογισμικό τηλεδιασκέψεων, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο κ.λπ., θα πρέπει 
να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι πλήρως ενημερωμένα, καθώς αυτά σας βοηθούν να αποφεύγετε 
τις τελευταίες απειλές που δημιουργούνται! 
 

7. Προσέξτε τα ψεύτικα email 
Τα χαρακτηριστικά ενός ψεύτικου email που κουβαλά ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό 
μπορεί να είναι η λάθος γραμματική, ορθογραφία και σημεία στίξης, έλλειψη λογότυπων, 
ερασιτεχνική δομή και περίεργο όνομα διεύθυνσης email. 
 
Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, ασχολούνται κυρίως με υποτιθέμενες εκκρεμείς 
υποχρεώσεις, βραβεία που πρέπει να αποκτήσετε, προτάσεις εργασίας για «να κερδίσετε 
χρήματα ενώ εργάζεστε από το σπίτι», προσφορές για γνωριμίες και συχνά καταλήγουν σε 
ένα αίτημα για προώθηση του email τους για να κερδίσετε κάτι ( οι λεγόμενες «αλυσίδες 
αλληλογραφίας»). 
Σχεδόν πάντα έρχονται με ένα συνημμένο αρχείο το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να ανοίξετε (ευτυχώς, ακόμη και αν το κάνετε κατά λάθος, το antivirus σας πιθανότατα 
θα εντοπίσει την απειλή και θα το εμποδίσει από το να ανοίξει). 
 

8. Πειρορίστε τον αριθμό των προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης  
Όπως και στο βίντεο, είναι εκπληκτικό πόσες πληροφορίες μπορεί να έχετε ήδη κοινοποιήσει  
μέσω των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Δεν σας προτείνουμε να σταματήσετε εντελώς τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά 
σας προτείνουμε να κοινοποιείτε  όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες όταν τα 
χρησιμοποιείτε. 
 
Θα πρέπει να αποφεύγετε να βάζετε την διεύθυνση του σπιτιού σας και τον αριθμό 
τηλεφώνου σας, καθώς και να περιορίσετε την λίστα με τους φίλους σας αφήνοντας άτομα που 
γνωρίζετε αρκετά καλά, αποφεύγοντας τα check-in αφού αποκαλύπτετε ευθέως το που 
βρίσκεστε. Κάντε το προφίλ σας ορατό μόνο στους φίλους σας αντί δημόσιο.  
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9. Χρηιμοποιήστε λογισμικό αντιμετώπισης κλοπής δεδομένων  

Μπορεί να ακούγετε πολύπλοκο, αλλά είναι πιο απλό απ’ ότι νομίζετε.. 
 
Είναι ένα είδος λογισμικού που, σε περίπτωση που η συσκευή σας κλαπεί, μπορείτε να 
το ενεργοποιήσετε από απόσταση επιτρέποντάς του να διαγράψει αμέσως όλα τα 
προσωπικά σας δεδομένα (εμπιστευτικές λίστες επαφών, μηνύματα, ιστορικό κλήσεων, 
ιστορικό προγράμματος περιήγησης, σελιδοδείκτες κλπ.) από τη συσκευή σας, πριν αποκτήσει 
πρόσβαση κάποιος απατεώνας.  
 
Τα λογισμικά αντιμετώπισης κλοπής δεδομένων δεν είναι δωρεάν, αλλά αποτελούν μια καλή 
λύση σε τέτοια περίπτωση ανάγκης.  
 

10. Χρησιμοποιήστε VPN (Virtual Private Network= Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) 
Αυτό είναι ένα αρκετά διαδεδομένο είδος λογισμικού, που προσφέρει πληθώρα λύσεων.  
 
Πρώτον, καθιστά την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο ιδιωτική, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν είναι προσβάσιμη από τον Πάροχο Διαδικτύου σας ή από οποιονδήποτε άλλο που έχει 
πρόσβαση στο δρομολογητή σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που ζουν σε 
κοινόχρηστο χώρο, όπου η σύνδεση στο Διαδίκτυο παρέχεται από τον ιδιοκτήτη, καθώς και για 
κατοίκους χωρών με βαρύ νόμο λογοκρισίας στο Διαδίκτυο. 
 
Είναι επίσης ιδανικό για τους δημόσιους χώρους προσφέροντας χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που μπορεί ένα δημόσιο δίκτυο να μην διαθέτει. 
 
Τα εργαλεία VPN δεν είναι δωρεάν, αλλά επειδή καλύπτουν μεγάλες ανάγκες μαζί, θα πρέπει αν 
θεωρούνται μια καλή λύση.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Υπολογιστής/Φορητός υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 

ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1.           Έκανα μια γρήγορη σάρωση στο σύστημα και δεν βρέθηκε κανένας κίνδυνος. Δεν 
μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.   
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ(Αν θέλετε να είστε 100% σίγουροι, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ολική 
σάρωση στο σύστημα)  
 
2. Έλαβα ένα email με μια προσφορά από μια διάσημη εταιρεία, οπόταν πρέπει να 
είναι αξιόπιστη.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ(Μπορείτε να το ελέγξετε ψάχνοντας στο Google)   
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3. Η ανώνυμη περιήγηση είναι ασφαλής 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ(Η ανώνυμη περιήγηση δεν εχει να κάνει με την ασφάλεια)   
 
4. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιώ Ad-Block. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/ 

 

1.2.3 Προχωρημένο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 5  -  Το πρόβλημα με την ιδιωτικότητα 

Το πρόβλημα με την ιδιωτικότητα 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τώρα που έχετε πλήρης επίγνωση του ψηφιακού αποτυπυπώματος, του τρόπου εκμετάλευσης των 
προσωπικών σας στοιχείων και της σημαντικότητας μιας καλής διαδικτυακής φήμης, ήρθε η ώρα να 
τονιστεί η σημασία της διαχείρισης της ψηφιακής σας ταυτότητας, δηλαδή το να έχετε πλήρη έλεγχο της 
ιδιωτικότητας σας.   
 
 
Άρα, πως μπορείτε στ’ αλήθεια να προστατέψετε την ιδιωτικότητα σας; Παρακάτω θα βρείτε τα 
προτεινόμενα μέτρα:  
 
1) Ξεκινήστε την χρήση δύο-τρόπων-πιστοποίησης. Οι περισσότερες από τις δημοφιλείς 
ψηφιακές πλατφόρμες π.χ. Η Google, η Microsoft, το Facebook, η Apple, 
συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και ιστότοπων για αγορές, έχουν αυτήν την επιλογή και 
αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για την προστασία 
των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι ‘δύο-τρόποι-πιστοποίησης’ σας ζητούν να επικυρώσετε ότι 
είστε ο κάτοχος του λογαριασμού με ένα διαφορετικό τρόπο ασφάλειας.  Συνήθως απαιτείται να 
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με τα στοιχεία σας και έπειτα ο κάτοχος υπηρεσιών σας αποστέλνει ένα 
γραπτό μήνυμα, μια ειδοποίσηση μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας ή ένα email που περιέχει ένα 
σύντομο κωδικό τον οποίο θα χρειαστείτε προτού συνδεθείτε σον λογαριασμό σας. Ο λόγος που αυτό είναι 
σημαντικό είναι ότι ακόμη κι αν κάποιος βρει τα στοιχεία πρόσβασης σας για παράδειγμα, θα έχετε 
άλλους τρόπους να προστατευτείτε και με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί περαιτέρω η πιθανότητα 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/
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πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, κάντε το, δείτε αυτή την μέθοδο και εφαρμόστε την 
όπου είναι δυνατό.  
 
2) Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για τα πάντα. Πράγματι μπορεί ήδη να το 
έχετε ακούσει ή να το έχετε συνειδητοποιήσει από μόνοι σας, αλλά αλήθεια έιναι το δεύτερο 
καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αν για παράδειγμα 
ψωνίζετε στο διαδίκτυο να έχετε αποθηκεύσει την πιστωτική σας κάρτα πχ στο Google Pay, 
Amazon ή eBay και σίγουρα δεν θέλετε να γίνετε ο Άης Βασίλης κάποιου άλλου. Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε 
τους κωδικούς σας τακτικά (έχουμε ήδη αναφέρει ότι δεν είναι καλή ιδέα να αναφέρετε το όνομα του 
κατοικιδίου σας, το επίθετο της μητέρας σας κλπ) και ότι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί για κάθε 
λογαριασμό. Είναι δύσκολο πράγματι, αλλά απαραίτητο.  
 
3) Να αναβαθμίζετε τακτικά το λογισμικό σας. Αυτό είναι ίσως το πιο εύκολο βήμα που μπορούμε 
να σας προτείνουμε να ακολουθήσετε, αφού μπορείτε να το θέσετε ως μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 
ή απλώς να το κάνετε τακτικά όταν σας προστάζει το σύστημα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι αν ο 
υπολογιστής με Windows ή Apple, το smartphone σας, το tablet σας, το δωρεάν ή επί πληρωμή λογισμικό 
σας (π.χ.  Microsoft Office, Adobe, Java) σας ενημερώνουν ότι υπάρχει διαθέσιμη διαβάθμιση επειδή 
βρέθηκε κάποιος κίνδυνος που σχετίζεται με χάκερ που έχουν βρει πρόσβαση στη συσκευή σας. 
Επομένως, διατηρείτε τις συσκευές σας ενημερωμένες και μην πατάτε ‘αναβολή’ κάθε φορά που 
εμφανίζεται στην οθόνη σας.  
 
4) Να είστε μετρημένοι ως προς το πόσες πληροφορίες αποκαλύπτετε στο διαδίκτυο. Έχουμε 
ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε την σημαντικότητα του, επειδή οτιδήποτε κάνετε 
στο διαδίκτυο, π.χ. καθημερινές δραστηριότητες, τα χρήματα που ξοδεύετε, οι τοποθεσίες που 
αποκαλύπτετε ή εικόνες που ανεβάζετε με πληροφορίες για την τοποθεσία είναι ακριβώς αυτά που 
ψάχνουν οι χάκερ και που μπορούν να αξιοποιήσουν όταν λείπετε από το σπίτι για λίγο. Μην μπαίνετε σε 
νέες ιστοσελίδες με τους λογαριασμούς σας πχ Facebook, Google, Outlook, επειδή δίνετε πολλές 
περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες πρέπει.  
 
5) Απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος. Αυτή είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη λήψη προσωπικών δεδομένων. Βγαίνει σε διάφορες μορφές, αλλά μπορείτε να 
εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να αναγνωρίζει τους κινδύνους και αυτό ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να 
πέσετε θύμα ηλεκτρονικού ψαρέματος. Αναζητήστε για μηνύματα που δίνουν την εντύπωση ότι κάτι είναι 
επείγον, δηλαδή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έστειλαν και που λέει ότι ο λογαριασμός 
σας θα διαγραφεί εάν δεν επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο. Επίσης, τα 
email που ξεκινούν με απάντηση και ακολουθούν κάτι που δεν μπορείτε να θυμηθείτε π.χ. εάν λάβετε ένα 
μήνυμα με θέμα "RE: η παραγγελία 188281ZR4 ακυρώθηκε" ή "Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας PayPal 
τώρα", μπορείτε να τα διαγράψετε άμεσα ή τουλάχιστον να ελέγξετε ξανά την εφαρμογή (εάν υπάρχει) 
από το smartphone σας ή απλά πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας από άλλο πρόγραμμα 
περιήγησης ή συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι τέτοια μηνύματα μπορεί να φαίνονται 100% αυθεντικά και ο 
σύνδεσμος μπορεί να σας οδηγήσει σε έναν ιστότοπο που μπορεί επίσης να φαίνεται απολύτως νόμιμος, 
αλλά να είναι μια απόπειρα ηλεκτρονικού ψαρέματος, για να αποκαλύψετε τα στοιχεία πρόσβασής σας 
και να δώσετε σε κάποιον πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Οι απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος 
περιλαμβάνουν επίσης τηλεφωνικές κλήσεις, και το ίδιο ισχύει και για αυτές και αν σας ζητηθεί να δώσετε 
στοιχεία πρόσβαης ή πληροφορίες λογαριασμού μέσω τηλεφώνου, πείτε τους ότι θα τους καλέσετε πίσω 
και επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εταιρείας που λένε ότι αντιπροσωπεύουν, ελέγξτε τον αριθμό και 
επικοινωνήστε με έναν πραγματικό αντιπρόσωπο για να επιβεβαιώσετε αυτό που σας ζητήθηκε 
προηγουμένως. Μην αποδεχτείτε τα αιτήματα φιλίας ατόμων που δεν γνωρίζετε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ανεξάρτητα από το πόσο ωραία μπορεί να είναι μια εικόνα προφίλ.  
 
6) Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Δημιουργήστε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς που έχετε 
και μεταβείτε στις ρυθμίσεις του καθενός για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Αφαιρέστε 
οποιαδήποτε συγκατάθεση μάρκετινγκ δώσατε κατά λάθος. Ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να 
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κρύβονται με την μορφή άλλων ονομάτων  όπως "Εξατομίκευση" ή "Επιτρεπόμενες προτάσεις", επομένως 
αναζητήστε τις κι αυτές. Περιορίστε τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την τοποθεσία 
σας και τις φορές που επιλέγετε τα κουτιά που σας ζητούν να δώσετε  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
που χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας. 
 
7) Αφαιρέστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Ένα άλλο βήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε 
είναι να κοιτάξετε ποιες εφαρμογές έχετε πάνω στις συσκευές σας και να αναλογιστείτε ποιες δεν 
χρησιμοποιείτε καθόλου. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι παρόλο που οι περισσότερες εφαρμογές 
είναι δωρεάν, χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό, ο οποίος πολύ πιθανό χρησιμοποιείται από τρίτα 
μέρη χωρίς καν να το ξέρετε. Όσες περισσότερες εφαρμογές έχετε κατεβασμένες, τόσο πιο ευάλωτοι 
γίνεστε σε  επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος και επιθέσεις από χάκερ.   
 
 
Μαθαίνοντας να διαχειρίζεστε την ψηφιακή σας ταυτότητα, σημαίνει ταυτόχρονα ότι γνωρίζετε τα 
δικαιώματα σας και πως να τα αξιοποιείτε σωστά. Το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων) δίνει σε κάθε άτομο τον έλεγχο της ιδιωτικότητας του και0 τα 8 πιο κάτω κύρια 
δικαιώματα:  
 

• Δικαίωμα ενημέρωσης. Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο δικαίωμα, επειδή για να κάνετε οτιδήποτε με 
τα δεδομένα σας, θα πρέπει να ξέρετε ποιος τα διαχειρίζετε από πρώτο χέρι. Επομένως, έχετε το 
δικαίωμα του να δώσετε ή όχι το δικαίωμα σε άλλους να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας. 
Σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να ρωτήσετε ποιοι άλλοι ελέγχουν τα δεδομένα σας.  Το GDPR 
αναγκάζει αυτούς που ελέγχουν τα δεδομένα σας να είναι «καθαροί» ως προς τον τρόπο που τα 
χρησιμοποιούν και επομένως να διευκολύνουν την διαδικασία κατά την οποία ‘δίνετε ελεύθερα, 
συγκεκριμένα, υπεύθυνα και ξεκάθαρα’ την έγκρισή σας. Επιπλέον, η έγκριση σας θα πρέπει ‘να 
διακρίνεται από άλλα πράγματα’ και να παρουσιάζεται με ‘απλή και καθαρή γλώσσα’.  Μπορείτε 
ακομη να αποσύρετε την έγκριση σας όποτε θέλετε.  

• Δικαιώμα πρόσβασης. Έχετε κάθε δικαίωμα να γνωρίζετε τι δεδομένα συλλέγονται για εσάς και 
πως αυτά προβαίνουν σε επεξεργασία.   

• Δικαίωμα διόρθωσης. Σε περίπτωση που δώσετε το δικαίωμα πρόσβασης και ανακαλύψετε ότι 
κάτι δεν είναι έγκυρο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθεί. 

• Δικαίωμα διαγραφής: είναι ακριβώς όπως το ακούτε: έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε το 
δικαίωμα κατοχής των δεδομένων σας από αυτούς που τα ελέγχουν χωρίς καθυστέρηση και αυτοί 
έχουν την υποχρέωση να τα διαγράψουν αμέσως. Μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι 
περιορισμοί, αλλά γενικά μπορείτε να αποσύρετε την έκριση σας και να ζητήσετε να διαγραφούν 
τα δεδομένα σας.   

• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: επιπρόσθετοι κανόνες ισχύουν, αλλά αρχικά σας δίνεται το 
δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το δικαίωμα αυτό υποχρεώνει τον 
συλλέκτη δεδομένων να ενημερώσει κάθε άτομο του οποίου έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα αν 
αποφασίσει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.  

• Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά δεδομένα 
‘απευθείας από ένα συλλέκτη σε άλλον, όπου είναι εφικτό’ χωρίς να πρέπει να ανησυχείτε για 
εμπόδια που θα προκύψουν.    

• Δικαίωμα να φέρετε αντίρρηση Και πάλι, ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά με αυτό το 
δικαίωμα μπορείτε να φέρετε αντίρρηση ως προς την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων 
(π.χ. για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς). Αυτό το δικαίωμα πρέπει να το προσέξετε καλά  "και πρέπει να 
παρουσιάζεται πιο καθαρά και ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία". 

• Δικαίωμα που αφορά την αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και δημιουργίας  προφίλ. Αυτό 
σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να μην είστε θύματα μιας απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά 
σε μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως την δημιουργία προφίλ, η οποία έχει νομικές 
συνέπειες ή σας επηρεάζει το ιδιο σημαντικά. Με άλλα λόγια, αυτό το δικαίωμα έχει σκοπό να 
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σας προστατέψει από πιθανή ζημιά, δηλαδή από μια«απόφαση» που λαμβάνεται χωρίς άλλη 
ανθρώπινη συναίνεση. 

 
Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να ειπωθούν για το GDPR, όπως το γεγονός ότι σε περίπτωση 
παραβίασης δεδομένων/διαρροής δεδομένων, ο συλλέκτης των δεδομένων αυτών πρέπει να ειδοποιήσει 
τόσο εσάς, όσο και την αρμόδια εθνική αρχή ανάλογα με τα ρίσκα που αυτά μπορεί να έχουν. Μπορείτε 
να μάθετε περισσότερα για το GDPR και τα δικαιώματα σας εδώ, ή σε περίπτωση που θέλετε το αυθεντικό 
αρχείο, μπορείτε να το βρείτε εδώ. Σας προτείνουμε ακόμη να παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο στο 
YouTube για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε περαιτέρω γνώση σχετικά με το πως το GDPR σας 
επηρεάζει.  
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Μια συσκευή πολυμέσων: υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone; 
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

ΧΡΟΝΟΣ 

90-120λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 
1. Μπορώ να έχω τον ίδιο κωδικό για όλα, φτάνει να είναι μεγάλος και να πληρεί τα κατάλληλα 

κριτήρια:   
Α)ΣΩΣΤΟ 
Β) ΛΑΘΟΣ. Έχοντας δυνατούς αλλά και πολλούς κωδικούς είναι ο νούμερο ένα 
κανόνας που προτείνουν οι ειδικοί ασφάλειας σχετικά με την προστασία των 
διαδικτυακών σας στοιχείων πρόσβασης και των προσωπικών πληροφοριών.  
 

2. Τι είναι οι δύο-τρόποι-πιστοποίησης;    
α) Είναι ένας κανόνας συμβολαίου που αφορά την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. 
β) όταν το σύστημα ζητά να προσθέσω τον κωδικό μου ξανά, αφού έχω ήδη κάνει λανθασμένες 
προσπάθειες.  
γ) είναι μια ηλεκτρονική μέθοδος για επιπλέον επικύρωση ταυτότητας που παρέχει 
έξτρα απόδειξη ιδιοκτησίας.  
 

3. Ποιο είναι το δικαίωμα που δίνει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR)? 
α) το δικαίωμα να ξέρετε ποια δεδομένα συλλέγονται για εσάς και πως τα 
επεξεργάζοντε  
β) το δικαίωμα εισδοχής στο μητρώο μιας εταιρείας και ελεύθερης αναζήτησης πληροφοριών που 
κατέχουν σχετικά με εμάς.  
Γ) το δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες αν δεν επιθυμώ να πληρώσω  
 

ΕΙΚΟΝΑ 
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https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 6  -  Το «δικαίωμα στη λήθη» (right to be 
forgotten). 

Το «δικαίωμα στη λήθη» (right to be forgotten). 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το «δικαίωμα στη λήθη» σπάνια θα χρειαστεί να το χρησιομοποιήσετε.   
 
Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί να το ασκήσετε για τους δικούς σας λόγους, είναι πολύ χρήσιμο να 
γνωρίζετε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με αυτό, αλλά και τα δικαιώματα σας.  
 
Το δικαίωμα στην λήθη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιτπώσεις που έχουμε ήδη αναφέρει σε 
αυτή την ενότητα (αναζήτηση εργασίας και συνεντεύξεις μέσω βίντεπ) και για εταιρείες από τις 
οποίες ζητάτε διαγραφή των δεδομένων σας και οι οποίες είναι υποχρεωμένες να εκπληρώσουν 
την επιθυμία σας.  
 
Ο όρος ‘συνήθως’ κρύβει πολλά προβλήματα, και πάνω σε αυτό θα σταθούμε:  
 
Πρώτον, στο Άρθρο 15 του GDPR βρίσκονται 3 κύριοι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε 
διαγραφή των δεδομένων σας:  
 

1) Δεν συμφωνείτε πλέον με την επεξεργασία των δεδομένων σας  
2) Υπάρχουν σοβαρά λάθη στα δεδομένα  
3) Πιστεύετε δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν να αποθηκεύονται  

 
Ο τρίτος λόγος είναι ο πιο σημαντικός όσο αφορά τις ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και εταιρείες 
με τις οποίες είχατε συνέντευξη μέσω βίντεο.  
 
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να ισχυριστείτε ότι αφού ο λόγος για τον οποίο συμφωνήσατε 
εκ των προτέρων να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας ήταν για να σας προσλάβουν, αν εν 
τέλει δεν το έκαναν τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατήσουν αυτές τις πληροφορίες 
στα αρχεία τους.  
 
(Με τον όρο ‘πληροφορίες’ εννοούμε το Βιογραφικό ή σημείωση από συνέντευξη).  
 
Φυσικά, έχει ειπωθεί ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί έχουν παρα-χρησιμοποιηθεί, και επομένως 
κατέληξαν να είναι απλώς περιορισμοί ελεύθερης έκφρασης και επανάληψη της ίδιας ιστορίας.  
 

https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/


 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  24 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Γι’ αυτόν τον λόγο στο Άρθρο 17 του GDPR υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα από την μεριά των 
επιχειρήσεων με τα οποία μπορούν να αρνηθούν την έκκληση σας:   
 

- Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για να ασκήσουν το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης και διάδοσης πληροφοριών.  

- Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για συμμόρφωση με μια νομική απόφαση ή υποχρέωση.   
- Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για εκπλήρωση κάποιας διεργασίας που εκτελείται προς το 

δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση της επίσημης εξουσίας ενός οργανισμού. 
- Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται γιατί αυτό είναι αναγκαίο για σκοπούς δημόσιας υγείας 

και για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.   
- Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ιατρικών 

καθηκόντων τόσο για επαγγελματικούς σκοπούς όσο και για την πρόληψη 
ασθενειών. Αυτό ισχύει μόνο όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
επαγγελματία υγείας που υπόκειται σε νομική υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. 

- Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν σημαντικές πληροφορίες που εξυπηρετούν το δημόσιο 
συμφέρον, την επιστημονική έρευνα, την ιστορική έρευνα ή στατιστικούς σκοπούς και 
η διαγραφή των δεδομένων ενδέχεται να επηρεάσει ή να σταματήσει την ενδεχόμενη πρόοδο 
τους.  

- Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση μιας νομικής υπεράσπισης ή για την 
άσκηση άλλων νομικών αξιών. 

 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από το να αρνηθούν το ζήτημα σας, οι εταιρείες 
έχουν το δικαίωμα να σας χρεώσουν ένα ποσό για να προχωρήσουν με την εκπλήρωση της επιθυμίας 
σας.  
 
Το τελικό αποτέλεσμα τέτοιας σύγκρουσης είναι δυστυχώς αβέβαιο αφού εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες και υπόκεινται ουσιαστικά στον νόμο.  
 
Επομένως, απλώς να θυμάστε τους πιο πάνω παράγοντες και να είστε βέβαιοι ότι είναι απολύτως 
απαραίτητο να ζητήσετε κάτι τέτοιο αν και όποτε το θεωρήσετε εσείς σωστό, αφού στις περισσότερες 
περιπτώσεις μπορεί να πάρει πολύ χρόνο μέχρι να επιλυθεί.   
 
Αν θέλετε εξάσκηση, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το επίσημο πρότυπο έγγραφο της Ευρωπαικής 
Ένωσης το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε για μια υποθετική κατάσταση.   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Φόρμα Αίτηση  για Δικαίωμα Εγγραφής 

ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ποιος από αυτούς τους λόγους δεν είναι έγκυρο επιχείρημα για μια εταιρεία που 
θέλει να συνεχίσει να κατέχει τα δεδομένα σας;  

Α. Τα δεδομένα σας είναι χρήσιμα για επιστημονική έρευνα  
Β. Θα χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο  
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Γ. Το δικαίωμα σας να ζητήσετε διαγραφή έληξε  
Δ. Θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιας υγείας  

 
2. Σε ποια περίπτωση δεν δικαιούστε από τον νόμο να ζητήσετε διαγραφή 

δεδομένων;  
Α. Όταν ο λόγος για τον οποίο συμφωνήσατε στο παρελθόν δεν ισχύει πια  
Β. Τα δεδομένα είνα λάθος 
Γ. Όταν θυμάστε ότι συμωνήσατε να προβαίνουν σε επεξεργασία  
Δ. Όταν θέλετε καλύτερους όρους επεξεργασίας  

 
3. Πόσο καιρό χρειάζεται να επιλυθεί ένα ζήτημα διαγραφής δεδομένων;  

A) 1 βδομάδα 
Β. Ένας μήνας 

              Γ. 2 μήνες  
              Δ. Εξαρτάται από την περίπτωση  
 

4. Σε ποιον τομέα μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή δεδομένων; 
Α. Ιδιωτικό 
Β. Δημόσιο 
Γ. Μη κερδοσκοπικό 
Δ.Όλους τους πιο πάνω 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 7  -  Πολιτική Απορρήτου για την Ιστοσελίδα 
σας 

Πολιτική Απορρήτου για την Ιστοσελίδα σας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όλες οι ιστοσελίδες θα πρέπει να περιέχουν Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι ένα αρχείο με 
κείμενο που περιγράφει τι είδος δεδομένων μπορούν να συλλέξουν από τους χρήστες τους και 
τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα τα επεξεργαστούν.   
 
Αν θέλετε να είστε νόμιμοι και να μην αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις, θα πρέπει να 
δηιουργήσετε τη δική σας Πολιτική Απορρήτου για την ιστοσελίδα σας.  
 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/
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Αρχικά, μπορεί να ακούγεται περίπλοκη, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολύ τυπική διαδικασία 
όπου σχεδόν όλα τα μέρη της είναι προκαθορισμένα και έχουν ως εξής:  
 

1. Τι είδους πληροφορίες συλλέγετε;  
Θα πρέπει να ξεκινήσετε με μια ξεκάθαρη λίστα πληροφοριών που μπορεί πιθανότατα να 
συλλέγει η ιστοσελίδα σας. Αυτή η λίστα βασίζεται στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα 
σας, αλλά οι κύριες επιλογές είναι οι ακόλουθες:  
 
Email, όνομα, διεύθυνση IP, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός ταυτότητας, κωδικός, 
προηγούμενες αγορές, πιστωτικές κάρτες, κριτικές, σχόλια, σχόλια 
ανατροφοδότησης  
 

2. Πως συλλέγετε πληροφορίες;  
Έπειτα, πρέπει να εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους θα συλλέξετε αυτά τα δεδομένα. Και 
πάλι ιπάρχουν πολλές επιλογές:  
 
Δημιουργία προφίλ, εγγραφή σε εφημερίδα, αγορές, μήνυμα μέσω φόρμας 
επικοινωνίας  
 

3. Γιατί συλλέγετε πληροφορίες; 
Μετά από τα ‘τι’ και ΄πως’ πρέπει να επικεντρωθείτε στο ‘γιατί’. Οι πιο συχνοί λόγοι είναι: 
 
1) Για παρέχετε τις υπηρεσίες σας από την ιστοσελίδα  
2) Για να βοηθήσετε και να υποστηρίξετε τους χρήστες 
3) Για να εξατομικεύσετε την εμπειρία τους με την ιστοσελίδα 
4) Για να συλλέξετε στατιστικά στοιχεία που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της 

ιστοσελίδας  
5) Για να συμμορφωθείτε με τους νόμους  

 
 

4. Πως αποθηκεύετε αυτά τα δεδομένα; 
Θα πρέπει να τονίστε τον διακομιστή πάνω στον οποίο αποθηκεύονται και το επίπεδο 
ασφάλειας (αν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα ασφάλειας/τεχνολογία)  
 
Σε περίπτωση που θα υπάρχουν συναλλαγές, θα πρέπει να αναφέρετε το πρωτόκολλο 
ασφάλειας που εφαρμόζετε.   
 

5. Πως επικοινωνείτε με τους επισκέπτες σας;  
Αναφέρετε τους πιθανούς τρόπους επικοινωνίας με τους χρήστες σας (email, τηλέφωνο, 
ταχυδρομείο, μήνυμα sms κλπ.) μαζί με τους πιθανούς λόγους γι’ αυτό (επίλυση 
προβλήματος, επίλυση διαφορών, συλλογή πληρωμών, έρευνες, εφημερίδες κλπ).  
 

6. Όσον αφορά τα cookies; 
Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας χρησιμοποιεί cookies, πρέπει να αναφέρετε τα είδη τους, 
το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, και τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται.  
 

7. Πως μπορούν οι επισκέπτες σας να αποσυρθούν; 
Πρέπει να αναφέρετε τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να 
αποσύρουν την συμφωνία τους για την συλλογή των δεδομένων.   
 

8. Αναβάθμιση πολιτικής 
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Στο τέλος, θα πρέπει να τονίσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αναβαθμίσετε την πολιτική 
απορρήτου σας οποιαδήποτε στιγμή, με την προυπόθεση ότι θα ειδοποιήσετε τους 
χρήστες σας κάθε φορά που γίνεται μια αναβάθμιση.  
 

9. Ερωτήσεις 
Καταλήξτε με τις διαθέσιμες μεθόδους με τις οποίες μπορούν οι επισκέπτες να σας 
πλησιάσουν σε περίπτωση που έχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική 
Απορρήτου και τα αποθηκευμένα δεδομένα.   
 

 
Μπορείτε τώρα να κάνετε εξάσκηση δημιουργώντας το δικό σας Άρθρο για την 
Πολιτική Απορρήτου για την φανταστική σας ιστοσελίδα ή για αυτήν που ονειρεύεστε να 
δημιουργήσετε.   
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Κείμενο 

ΧΡΟΝΟΣ 

45 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Στην Πολιτική Απορρήτου σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε την συχνότητα με την οποία θα 
επικοινωνείτε με τους επισκέπτες σας.. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
2. Αν δεν υπάρχουν συναλλαγές στην ιστοσελίδα σας, δεν χρειάζεται να αναφέρετε κάποιο 

πρωτόκολλο για την ασφάλεια συναλλαγών.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
 

3. Είναι υποχρεωτικό να έχετε συναίνεση για cookies στην αρχική σελίδα.   
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Μπορείτε να αναβαθμίσετε την Πολιτική Απορρήτου σας χωρίς απαραίτητα να ειδοποιήσετε 

τους χρήστες σας.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/ 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/
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Κάρτα δραστηριότητας 8  - Αλυσίδα Blockchain 

Αλυσίδα Blockchain 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τώρα θα σημαίνουν για εσάς πολλά περισσότερα από μια απλή Ταυτότητα 
και επομένως η αξία τους έχει ανεβεί για εσάς. Ωστόσο, λόγω του ότι η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία 
περισσότερο από ποτέ και οι καινοτομίες αυξάνονται όλο και πιο πολύ, ήρθε η ώρα να σας εντάξουμε σε 
ένα άλλο σημαντικό θέμα: την τεχνολογία Blockchain. 
 
Μερικοί άνθρωποι συνδέουν την αλυσίδα Blockchain με τα νομίσματα Bitcoins, αλλά στην 
πραγματικότητα η εφαρμογή της είναι διεθνής και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά άλλα μέρη, όπως 
ασφάλειες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πληρωμές, έξυπνες συσκευές, υγειονομική περίθαλψη 
και προσωπική ταυτοποίηση (πχ διαβατήρια) και επομένως συνδέεται κατά πολύ με την διαχείριση 
ψηφιακής ταυτότητας.  
 
Το Blockchain είναι ίσως η πιο ριζοσπαστική καινοτομία της γενιάς μας που έχει αλλάξει το παιχνίδι και 
δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο εγγύς μέλλον  αφού βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, 
τι ακριβώς είναι το Blockchain; Ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε είναι ότι το Blockchain είναι 
μια τεχνολογία λογισμικού και ως εκ τούτου υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Blockchain ανάλογα με τον 
λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται. 
 
Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεo για εισαγωγή στο θέμα.  
 
Άρα πως επηρεάζει το Blockchain την ψηφιακή ταυτότητα; Η ψηφιακή ταυτότητα έχει την δυναμική να 
πετύχει οριστική κοινωνική αλλαγή και η τεχνολογία Blockchain μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Ο λόγος 
είναι ότι το Blockchain μπορεί να σας καταστήσει ικανούς για πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας, ικανούς 
συμπεριφέρεστε σωστά μέσα στις επιχειρήσεις και να συναναστρέφεστε με τους ανθρώπους γενικά. Ας 
κοιτάξουμε μερικά αληθινά παραδείγματα από την εφαρμογή της τεχνολογίας the Blockchain: 
 

• Πλήρης κάτοχος ταυτότητας – αυτή είναι ίσως μια σπουδαία περίπτωση χρήσης του Blockchain, 
κατά την οποία ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέτει τον χρήστη ικανό για έλεγχο των δεδομένων 
του. Ένα καλό παράδειγμα είναι η πόλη Zug της Ελβετίας, η οποία είναι μια από τις πρώτες πόλεις 
στον κόσμο που αξιοποίησε την δύναμη του Blockchain, προσφέροντας ένα ψηφιακό 
αναγνωριστικό για τους πολίτες της. Ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι η Εσθονία, στην οποία 
σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, κάθε Εσθονός, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, έχει την 
δική του ψηφιακή ταυτότητα που εκδίδεται από το κράτος. Χάρη σε αυτό, η Εσθονία είναι χρόνια 
μπροστά από χώρες που προσπαθούν ακόμα να βρουν τον τρόπο ελέγχου ψηφιακής ταυτότητας. 
Στην Εσθονία, κάθε άτομο μπορεί να δίνει ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιώντας την ταυτότητά 
του, το Mobile-ID ή το Smart-ID, ώστε να μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια και να χρησιμοποιήσει 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο που ζουν κανονικά 

https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s


 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  29 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

την ζωή τους χωρίς να χρειαστεί να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Μπορείτε να φανταστείτε 
πως θα άλλαζαν οι ζωές μας αν μπροούσαμε να επωφεληθούμε από μια τέτοια λύση;  
 

• Έλεγχος ταυτότητας - αυτή είναι η λύση με την οποία κάποιος εκμεταλλεύεται την τεχνολογία 
Blockchain για να αποθηκεύσει και να πραγματοποιήσει πρόσβαση σε έγγραφα τεκμηρίωσης 
ταυτότητας, διατηρώντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων στο έπακρο και 
διατηρώντας την παραβίαση των δεδομένων όσο το δυνατό πιο πολύ. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση μας τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου και για 
την χρήση ενός συνόλου διαπιστευτηρίων για πρόσβαση σε πολλαπλές υπηρεσίες, όπως 
συμβολαιογράφους, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δικηγόρους κλπ. Ένα καλό παράδειγμα 
προέρχεται από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Βεγγάλης της Ινδίας   όπου μια εταιρεία 
Blockchain που εδρεύει στην Ολλανδία, τους βοηθά να χειρίζονται διοικητικές λειτουργίες όπως 
επεξεργασία αιτημάτων και επαλήθευση νομικών εγγράφων (π.χ. αιτήσεις για πιστοποιητικά 
γέννησης ). 

 
• Πληρωμές – πόσο άνετοι είστε όταν κάνετε διαδικτυακές αγορές ή τραπεζικές μεταφορές προς 

κάποιον ή προς κάπου στην άλλη άκρη του κόσμου; Μάλλον όχι και τόσο. Αν υπήρχε όμως ένας 
τρόπος για να εμπιστευόσασταν την διαδικασία και να επικεντρωνόσασταν στον κύριο στόχο σας, 
δηλαδή να κάνετε τα πράγματα να συμβούν;  Επειδή το Blockchain είναι βασισμένο στην ιδέα της 
αποκέντρωσης και της εμπιστοσύνης και επομένως την διαχειρίζεστε εσείς, μια τέτοια εφαρμογή 
μπορεί να σας βοηθήσει τόσο στην εξοικονόμηση χρημάτων, αποκλείοντας τον μεσάζοντα, όσο 
και στην εξοικονόμηση χρόνου, επειδή είναι πολύ πιο γρήγορο από μια τραπεζική μεταφορά που 
μπορεί να διαρκέσει μέρες. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε τράπεζα σε απομακρυσμένες 
περιοχές όπου δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ή όπου έρχονται 
αντιμέτωποι με αβεβαιότητες, διακυμάνσεις, δυσπιστία ή απλά οικονομικά προβλήματα. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, το Blockchain μπορεί να είναι μια λύση για μια πιο σταθερή μορφή νομίσματος, 
του οποίου βέβαια δεν θα αξιοποιούσατε την αξία του σε μια νύχτα.  

 
Οι εφαρμογές Blockchain βρίσκονται κυριολεκτικά παντού στον κόσμο και σε διάφορους κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχικών κρυπτονομισμάτων - υπάρχουν πλέον περισσότερα από 150 από 
αυτά. Στο μέλλον αναμένεται ότι οι τεχνολογίες Blockchain θα γίνουν ένα μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, 
κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που έχουμε ήδη αναφέρει, με την εμπιστοσύνη και την αποκέντρωση 
να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Επομένως, εάν αξιοποιηθεί με κοινά αποδεκτά ηθικά πρότυπα, το 
Blockchain θα μπορούσε να είναι το πιο ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τη 
διεξαγωγή δίκαιου εμπορίου, τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών και των οικονομιών. 
 
Σας προτείνουμε να ξοδέψετε κάποιο χρόνο να μάθετε περισσότερα για την αλυσίδα Blockchain και τις 
εφαρμογές της ακολουθώντας το ακόλουθο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Μια συσκευή πολυμέσων πχ. υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone; 
• Σύνδεση στο διαδίκτυο; 

ΧΡΟΝΟΣ 

180 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
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3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Τι είναι η αλυσίδα Blockchain? 
Α) Είναι μια αλύσίδα από μπλοκ δεδομένων που είναι απαραίτητα για πρόσβαση σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες.  
Β) είναι μια τεχνολογία λογισμικού που επιτρέπει αποκεντρωμένες, ασφαλείς και 
αξιόπιστες συναλλαγές 
Γ) είναι ένα πρόσφατο αριστούργημα που πολλοί πιστεύουν ότι είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν 
εξωγήινοι.   
 

2. Η αλυσίδα Blockchain χρησομοποιείται μόνο για κρυπτονομίσματα (Bitcoins)   
Α) ΣΩΣΤΟ. 
Β) ΛΑΘΟΣ. 
 

3. Σε ποιες περιπτώσεις χρησομοποιείται το Blockchain; 
Α) πληρωμές, αναγνώριση, υγειονομική περίθαλψη και εμπόριο  
Β) έχει πολύ περιορισμένη χρήση  
Γ) το Blockchain είναι προς το παρόν μη διαθέσιμο, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον  

 
ΕΙΚΟΝΑ 

Βρείτε μια εικόνα που να αντιπροσωπεύει την δραστηριότητα από μια ιστοσελίδα (π.χ. pixabay.com. 
pexels.com, unsplash.com, freepictures.com., κλπ.) και αντιγράψτε και επικολλήστε στον σύνδεσμο εδώ.   
 
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/ 

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 2.1 Εισαγωγή 
Η ακόλουθη κάρτα θα εμφανίζεται σε χρήστες κάθε επιπέδου όταν πατήσουν επάνω στο αντίστοιχο κουτί  
(βλέπετε το έγγραφο) 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή 
τεχνολογία για να επιλύσουμε τα προβλήματα μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και να λύσουμε 
τις διαφορές μας με τους άλλους. 

https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

- Προσοχή και υπευθυνότητα 
 
- Αυτογνωσία 
 
- Αίσθημα αυτονομίας 
 
- Επίλυση προβλημάτων 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσετε πως να επιλύνετε προβλήματα και να ικανοποιείτε τις ανάγκες σας με την χρήση 
ψηφιακών εργαλείων.  
 

• Να κατανοήσετε πως να εμπλακείτε ομαδικά στην επίλυση προβλημάτων και ικανοποίηση αναγκών 
με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.  

 
• Να κατανοήσετε πως να βοηθήσετε και να καθοδηγήσετε άλλους να επιλύσουν προβλήματα και να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Πλαίσιο ικανοτήτων 5: Επίλυση προβλημάτων 
 
5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακής τεχνολογίας 

ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

APA style 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

https://drive.google.com/file/d/1RvesU1MRgDrXvFEbOPa1hHG_2i95S6AV/view?usp=sharing 
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2.2 Κάρτες δραστηριοτήτων 
 

2.2.1 Αρχάριο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 6  - Προβλήματα στην ψηφιακή αναζήτηση 
εργασίας   

Πως να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα στην ψηφιακή αναζήτηση εργασίας   

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διαδικτυακή αναζήτηση εργασίας έχει τα δικά της προβλήματα ασφαλείας, σχετικά με την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας προσφέροντας τόσο προνόμια όσο και μειονεκτήματα.  
 
Το τελευταίο είναι το θέμα στο οποίο θα επκεντρωθούμε, τοποθετώντας σε λίστα τα πιο συχνά 
προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε όταν αναζητούμε εργασία στο διαδίκτυο και φυσικά 
εύκολους τρόπους περιορισμού τους ή ολοκληρωτικής επίλυσης τους:   
 

1. Το βιογραφικό σας δεν σαρώνεται 
Στις μέρες μας, λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών που λαμβάνουν οι εταιρείες 
διαδικτυακά, οι περισσότερες χρησιμοποιούν ένα Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων (στα 
αγγλικά Applicant Tracking System: ATS). 
 
Αυτό είναι ένα είδος λογισμικού που σαρώνει αυτόματα τα βιογραφικά και προσπαθεί να 
εντοπίσει συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά μέσα σε αυτά που σχετίζονται με το θέμα της 
εταιρείας και τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση.   
Αν βρεθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός λέξεων, τότε το αρχείο αποστέλνεται για 
αξιολόγηση σε ένα άτομο, αλλιώς απορρίπτεται αυτόματα. Αυτό μπορεί να ακούγεται 
ψυχοφθόρο, αλλά έρευνες έδειξαν ότι σχεδόν το 75% των βιογραφικών απορρίπτονται με 
αυτόν τον τρόπο.   
 
Δυστυχώς, η λίστα με τις ΄καυτές΄λέξεις είναι εντελώς διαφορετική ανάλογα με τον 
κλάδο. Επομένως, χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και προσπαθήστε να να 
απαρριθμίσετε όσο το δυνατό περισσότερες πιθανές λέξεις και να τις συμπεριλάβετε 
προσεκτικά στο βιογραφικό σας.  
 
 

2. Tο ίδιο βιογραφικό για όλους 
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Είναι μια από τις πιο κλασσικές παγίδες στις οποίες πέφτουν όσοι αναζητούν εργασία και ισχύει 
τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός.  
 
Στέλνοντας ακριβώς το ίδιο βιογραφικό σε κάθε πιθανό εργοδότη όσο συγκεκριμένο κι αν είναι 
αυτό που ψάχνετε, υπάρχει πάντα κάποια διαφορά με αυτό που απαιτείται για την θέση, 
επομένως αποφεύγετε να δίνετε την εντύπωση ότι στέλνετε το βιογραφικό σας 
μηχανικά.  

 
Άρα, για μια καθώς πρέπει ‘διαμόρφωση’ να θυμάστε 3 πράγματα:  
 

- Σε μια συγκεκριμένη διαφημιση εργασίας, εστιάστε στα απαιτούμενα στοιχεία που έχετε και 
που δεν έχετε συμπεριλάβει προηγουμένως στο βιογραφικό σας και προσθέστε τα.  

- Αφαιρέστε στοιχεία που δεν σας ζητούν στην διαφήμιση.  
- Ανακατατάξτε τις δεξιότητες σας για να τοποθετήσετε τις πιο σημαντικές για την 

συγκεκριμένη διαφήμιση στην κορυφή.  
 

3. Απατεώνες 
Η γενική ανωνυμία που προσφέρει το Διαδίκτυο, δίνει την δυνατότητα σε απατεώνες να 
εισβάλουν, και δυστυχώς η αναζήτηση εργασίας δεν αποτελεί εξαίρεση.  
 
Ευτυχώς, οι απατεώνες έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και αυτά μπορούν να σας 
εμποδίσουν από το να πέσετε στην παγίδα τους: 
 

- Επικοινωνούν μαζί σας πρώτοι: ένα μήνυμα που ξεκινά με την πρόταση ότι το βιογραιφκό 
σας βρέθηκε στην ιστοσελίδα, είναι μια κίτρινη προειδοποίηση. Παρόλο που μερικές φορές 
μπορεί να είναι σωστό, είναι πολύ σπάνιο για εταιρείες να αναζητούν σε πλατφόρμες 
αναζήτησης εργασίας υποψήφιους αντί να κοιτάζουν για τα βιογραφικά που τους 
αποστέλνονται.  

- Πολύ καλό για να είναι σωστό: Τηλεργασία, λίγες ώρες την βδομάδα, υψηλοί μισθοί και 
ευέλικτα ωράρια είναι κλασσικές προειδοποιήσεις για έναν απατεώνα, παρόλο που τέτοια 
εξαιρετικά επαγγέλματα μπορεί να υπάρχουν.   

- Πολύ γρήγορη απάντηση:Αν ιδανικά περάσετε από μια συνέντευξη και λάβετε θετική 
απάντηση ακριβώς μετά ή ακόμα και την επόμενη μέρα, τότε πιθανότατα δεν θα πρέπει να 
προχωρήσετε. Η διαδικασία επιλογής μεταξύ υποψηφίων συνήθως παίρνει πολύ περισσότερο.   

- Ασαφείς προσόντα που ζητούνται και ασαφής περιγραφή εργασίας: Όταν ένα 
επάγγελμα απαιτεί πολύ βασικά στοιχεία που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ ταυτόχρονα 
παραλείπει να περιγράψει λεπτομερώς τα καθήκοντα της θέσης ("Μην ανησυχείτε, θα σας 
εκπαιδεύσουμε"), τότε ίσως έχετε κάποιο λόγο να το αποφύγετε. 

- Αντιεπαγγελματικά emails: Τα κεφαλαία γράμματα, τα σημεία στίξης και τα λάθη στην 
γραμματική, καθώς και η έλλειψη λογότυπου ή υπογραφής, είναι πράγματα που μια πραγματική 
εταιρεία δεν θα έκανε ποτέ. 

- Σας ζητάνε να πληρώσετε για κάτι: αν σας ζητήσουν να πληρώσετε για να γίνει συνέντευξη 
ή για να δουν το βιογραφικό σας, αυτό είναι κόκκινη προειδοποίηση ότι είναι απάτη. Αυτή είναι 
μια από τις πιο ‘παραδοσιακές’ μεθόδους. 

- - Σας ζητούν να τους αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία: Όπως αναφέραμε στην 
προηγούμενη ενότητα, μια νόμιμη εταιρεία δεν θα σας ζητούσε ποτέ δεδομένα όπως τον 
τραπεζικό λογαριασμό σας, τον αριθμό της ταυτότητάς σας, τον αριθμό της πιστωτικής σας 
κάρτας κ.λπ. προτού προσληφθείτε. Εάν συμβεί αυτό, αποφύγετε οποιαδήποτε περαιτέρω 
επαφή.  
 

4. Έλλειψη συνοδευτικής επιστολής 
Μπορεί να το έχετε ξανακούσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια συνοδευτική επιστολή είναι 
κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη, αφού μπορεί να ανακεφαλαιώσει τις πληροφορίες που 
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βρίσκονται πάνω στο βιογραφικό σας, κάτι το οποίο καθιστά την αίτηση σας πιο φιλική 
προς τον εξεταστή της.  
 
Το πρόβλημα με τις συνοδευτικές επιστολές και την αναζήτηση εργασίας είναι ότι 
πολλές αγγελίες έχουν μόνο ένα σημείο για το ανέβασμα βιογραφικού, και όχι για το 
ανέβασμα εγγράφου με συνοδευτική επιστολή.  
 
Υπάρχουν 3 κύριες εναλλακτικές λύσεις:  
 

- Άν υπάρχει κάποιο τμήμα για ‘μήνυμα’ μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε την 
συνοδευτική επιστολή σας εκεί. 

- Μπορείτε να συμπεριλάβετε την συνοδευτική επιστολή σας στο ίδιο αρχείο με το βιογραφικό 
σας.  

- Αντί να κάνετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και την 
συνοδευτική επιστολή μέσω email 
 
Να θυμάστε ακόμη ότι οι κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζετε στο βιογραφικό σας ισχύουν 
και για την συνοδευτική επιστολή. Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να γίνει ακόμη πιο 
εξατομικευμένη από το βιογραφικό σας, αφού μπορείτε να αναφέρεστε την εταιρεία με 
το όνομα της και στην διεύθυνση στην οποία δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη αγγελία.   
 

5. Μην βασίζεστε ολοκληρωτικά στην διαδικτυακή αναζήτηση  
Ένας τέτοιος ισχυρισμός μπορεί να ακούγεται ειρωνικός σε αυτό το σημείο, αλλά είναι απόλυτα 
σωστός.  
 
Οι “παραδοσιακές” μεθόδοι αναζήτησης εργασίας δεν έχουν ακόμα εξαφανιστεί και στην 
πραγματικότητα μπορεί να αποβούν πολύ χρήσιμες. 
 
Μπορείτε πάντοτε να βρείτε διαφημίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες που δεν υπάρχουν 
στο διαδίκτυο και φυσικά να προσπαθήσετε να φτιάξετε πιθανές διασυνδέσεις  με πιθανούς 
εργοδότες μέσω του κοινωνικού κύκλου σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε 
περισσότερο από το να σας βρουν πάνω σε ένα ακόμα ψηφιακό χαρτί.  
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Λογαριασμός πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας 

ΧΡΟΝΟΣ 

15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Έχοντας τις σωστές λέξεις κλειδιά για ATS στο Βιογραφικό σας σημαίνει ότι θα 
εγκριθεί. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ(υπάρχουν ένα σωρό άλλα συστατικά που καθορίζουν την ποιότητα του)  
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2. Ένα email που προέρχεται από μια γνωστή εταιρεία σημαίνει ότι δεν είναι απάτη. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ (ένας απατεώνας μπορεί να παριστάνει το μέλος μιας εταιρείας. Θα 

πρέπει να ελέγχετε διπλά επικοινωνώντας με την εταιρεία)  
 

3. Στην αρχή, η συνοδευτική επιστολή δεν είναι υποχρεωτική.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Στέλνωντας αιτήσεις σε πολλές μεγάλες εταιρείες, σας εγγυάται ότι στο μέλλον θα 

σας διαλέξουν: 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ(σημασία έχει η ποιότητα, όχι η ποσότητα)  

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657 

 

 

2.2.2 Ενδιάμεσο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 7  -  Προβλήματα με τις συνεντεύξεις μέσω 
βίντεο  

Πως να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με τις συνεντεύξεις μέσω βίντεο  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι συνεντεύξες μέσω βίντεο δεν έχουν μελετηθεί πολύ ακόμη, αφού ξεκίνησαν πολύ πρόσφατα να 
γίνονται και ειδικά με την έναρξη της πανδημίας που είναι προτιμότερες  οι τηλεδιασκέψεις.  
 
Αφού έχουμε να κάνουμε με ψηφιακά εργαλεία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αντιμετωπίσετε τεχνικά 
προβλήματα και φυσικά κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης όπου μπορεί να αντιμετωπίσετε τα 
παραδοσιακά προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα.  
 
Και στις δύο περιπτώσεις το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να είστε προετοιμασμένοι.  
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657
https://pxhere.com/el/photo/1449657
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Αντιδρώντας γρήγορα σε ένα πρόβλημα που προκύπτει, όχι μόνο μπορείτε να συνεχίσετε την 
συνέντευξη, αλλά μπορείτε να δείξετε ότι είστε ένα άτομο με προσόντα και καλά 
προετοιμασμένο. 
Επομένως, να θυμάστε τα ακόλουθα πιθανά σενάρια και τις λύσεις τους:  
 

1. Υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας ντυσίματος για τις συνεντεύξεις μέσω βίντεο  
Όχι λόγω μόδας, αλλά για τεχνολογικούς λόγους, αφού μια λάθος ενδυμασία δεν θα γράφει 
καλά στην κάμερα.  
 
Παρόλο που κάθε κάμερα είναι διαφορετική, είναι γενικά προτιμότερο να μην φορέσετε 
άσπρα ή πολύ φανταχτερά χρωματιστά ρούχα, αφού σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 
προκαλέσουν περίεργες αντιθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις τιράντες, αφού όπως 
μπορεί να έχετε ήδη προσέξει, μπορεί να προκαλέσουν οφθαλμαπάτες στην κάμερα.   
επομένως, να προτιμάτε σκούρα χρώματα και κατά προτίμηση μονόχρωμα.  
 
Είναι κοινό μυστικό ότι μερικοί άνθρωποι δεν φορούν παντελόνι κατά την διάρκεια μιας 
τηλεδιάσκεψης. Μπορεί να είστε σίγουροι ότι είστε ασφαλείς, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί 
όντως να είστε, αλλά υπάρχει πάντα η πιθανότητα και ο κίνδυνος να κάνετε 
αυθόρμητες, μηχανικές κινήσεις χωρίς να το καταλάβετε αμέσως, όπως να σταθείτε 
πάνω για να πιάσετε κάτι.  
Προφανώς δεν θέλετε να αξιολογήσουν την επιλογή του κάτω ρούχου σας, επομένως για να 
είστε 100% ασφαλείς, βεβαιωθείτε ότι φοράτε καθώς πρέπει παντελόνια. Είναι 
προτιμότερο από το να υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις.  
 

2. Προσέξτε αν φοράτε γυαλιά 
Οι κανόνες ντυσίματος αφορούν και αυτούς που φορούν γυαλιά, αφού μπορεί να 
προκαλέσουν αντανακλάσεις που να εμποδίζουν τους άλλους από το να δουν τα 
μάτια σας καθαρά.  
 
Εάν τα γυαλιά σας έρχονται με αντιθαμβωτική επίστρωση, τότε αυτό είναι πιθανότατα 
εντάξει, καθώς γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει το επίστρωμα. 
Αν όχι, τότε αποφασίστε αν θα τα αλλάξετε σε φακούς επαφής, ή βγάλτε τα γυαλιά σας 
φτάνει να βλέπετε τους άλλους στην κάμερα.  
 

3. Προσέξτε το φόντο σας 
Όσο πιο ουδέτερο είναι το φόντο σας, τόσο το καλύτερο. Το ιδανικό θα ήταν ένας σκέτος 
τοίχος, ωστόσο δείχνοντας κάποια στοιχεία του σπιτιού σας μέσα από την οθόνη σας 
(όπως ένα καναπέ, μια πόρτα, μια λάμπα, μια μικρή βιβλιοθήκη κλπ) δεν θα ήταν κακό. 
 
Από την άλλη, θα πρέπει να αποφεύγετε ένα υπερβολικά περίπλοκο φόντο αφού αυτό θα 
αποσπάσει την προσοχή τους και φυσικά δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα στο μάτι.   
 
Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική σας ως προς την αποφυγή προβλημάτων με το φόντο σας 
όπως το να αποφεύγετε μια στίβη πιάτα στο φόντο.  
 
Επιπλέον, αποφεύγετε να έχετε το παράθυρο σας ανοιχτό κατά την διάρκεια της 
μέρας, αφού η ηλιοφάνεια μπορεί να δημιουργήσει οπτασίες και να σας δείχνει σαν μαύρη 
φιγούρα.   
 

4. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε το άτομο που σας παίρνει την συνέντευξη  
 
Είναι μια από τις πιο συχνές παγίδες των συνεντεύξεων μέσω βίντεο. Ξοδεύετε πάρα πολύ 
χρόνο κοιτάζοντας το πλαίσιο στην οθόνη με το βίντεο για να ελέγχετε πως φαίνεστε ή 
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κοιτάζετε το πλαίσιο στην οθόνη που βρίσκεται το απέναντι άτομο για να ελέγχετε τις 
αντιδράσεις του. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις θα δίνετε την εντύπωση ότι κοιτάτε διαρκώς αλλού, κι αυτό 
είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα αφού η οπτική επαφή είναι εξίσου σημαντική σε ένα βίντεο όσο 
και σε μια παραδοσιακή συνέντευξη.    
 
Άρα, βεβαιωθείτε ότι κοιτάζετε ευθεία στην κάμερα όσο το δυνατό πιο πολλή ώρα, 
κοιτάζοντας μόνο λίγο την οθόνη για να ελέγχετε τις αντιδράσεις σας.  
 

5. Μην είστε πολύ χαλαροί 
το να είστε αγχωμένοι και να συμπεριφέρεστε σαν ρομπότ μπορεί μεν να είναι 
αρνητικό, αλλά το να είστε το εντελώς αντίθετο γέρνοντας πίσω, μπορεί να είναι κι αυτό 
λάθος.  
Παρόλο που μια χαλαρή στάση δείχνει αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να το παρακάνετε. 
Αυτό είναι παγίδα για τις συνεντεύξεις μέσω βίντεο, αφού το να είστε σε ένα ζεστό οικογενειακό 
περιβάλλον στο σπίτι μπορεί να σας παρασύρει (Ειδικά αν η συνέντευξη διαρκέσει ώρα). Άρα, 
να το θυμάστε αυτό.   
 

6. Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση 
Όπως προαναφέραμε, η προετοιμασία είναι το παν, ειδικά αν αυτή πρόκειται να είναι η πρώτη 
σας συνέντευξη.  
 
Πρώτα πρώτα, βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με το λογισμικό σας.  
Πρέπει να ξέρετε πως να το τρέξετε τόσο εντός, όσο και εκτός κάμερας, αλλά και το 
μικρόφωνό σας για σκοπούς ασφάλειας. Αυτό μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο και σε άλλες 
φάσεις τις συνέντεξης. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις κάμερας δίνουν μια καλή, καθαρή 
εικόνα και ελέγξετε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση λογισμικού.  
 
 
Τέλος, θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια κλήση για εξάσκηση με έναν φίλο σας, 
προκειμένου να ελέγξετε τόσο την αποτελεσματικότητα του λογισμικού, όσο και ότι 
γνωρίζετε όλες τις λειτουργίες του που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. 
Περιττό να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και όχι 
μερικές ώρες πριν την συνέντευξη.  
 
 

7. Να είστε προετοιμασμένοι για τυχών θέματα με την τεχνολογία  
Η τεχνολογία είναι πολύ χρήσιμη, αλλά όχι τέλεια και μπορεί να υπάρξουν απροσδόκητα 
τεχνικά προβλήματα.  
 
Παρόλο που δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό 
σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχετε μια συνέντευξη μέσω βίντεο, εάν το λογισμικό σας 
πέσει και πρέπει να το επανεκκινήσετε, μπορείτε να καλέσετε το άτομο που σας παίρνει 
την συνέντευξη για να τον ενημερώσετε. Στην χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσατε να 
συνεχίσετε την συνέντευξη μέσω τηλεφώνου. Γι 'αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον αριθμό 
τους.  
 
Θα μπορούσατε επίσης να προσπαθήσετε να τους καλέσετε από μια άλλη συσκευή, δηλαδή 
από ένα δεύτερο υπολογιστή (προτιμότερο) ή το κινητό σας τηλέφωνο. Όμως, επειδή είναι 
γενικά λιγότερο ισχυρά από τους υπολογιστές, θα πρέπει να τα δοκιμάσετε μόνο σε περίπτωση 
που είστε εντελώς σίγουροι ότι το κινητό σας είναι ικανό να συνδεθεί. Γι 'αυτό 
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βεβαιωθείτε ότι η "συσκευή β" είναι έτοιμη και ρυθμισμένη πριν ξεκινήσετε την συνέντευξή 
σας. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Λογισμικό τηλεδιασκέψεων 

ΧΡΟΝΟΣ 

20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ποιος από του παρακάτω τόπους δεν συνιστάται για μια συνέντευξη μέσω βίντεο;  
Α) Μια καφετέρια με φασαρία 
Β) Σε μέσα μαζικής μεταφοράς 
Γ) Στο κρεβάτι σας 
Δ) Σε όλα από τα παραπάνω 

 
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας ενώ μιλάτε σε μια συνέντευξη μέσω 

βίντεο;  
Α) ναι γιατί φαίνεστε πιο εκφραστικοί  
Β) ναι επειδή σας δίνει περισσότερη ενέργεια κατά την διάρκεια της συζήτησης 
Γ) Όχι επειδή παρόλο που δέιχνουν τις εκφράσεις σας, αποσπούν την προσοχή κατά 
την διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.  
Δ) όχι, επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσετε πάνω σε αντικείμενα που βρίσκονται γύρω σας.  

 
3. Σε περίπτωση που πέσει το λογισμικό σας κατά την διάρκεια της συνέντευξης πρέπει 

να:  
Α) το επανεκκινήσετε μέχρι να δουλέψει  
Β) να το επανεκκινήσετε και ενώ το κάνετε να τηλεφωνήσετε για να ενημερώσετε. 
Αν δεν επανέλθει το λογισμικό σας, προσπαθήστε να το τρέξετε πάνω σε άλλη 
συσκευή. Αν δεν επανέλθει ούτε σε αυτή την περίπτωση συνεχίστε την συνέντευξη 
από το τηλέφωνο. 
Γ) επανεκκινήστε το και αν δεν επανέλθει, ανοίξτε μια άλλη συσκευή. Αν δεν επανέλθει ούτε σε 
αυτή την περίπτωση, τηλεφωνήστε τους.  
Δ) κανένα από τα πιο πάνω 

 
4. Ποιο από τα πιο κάτω θα πρέπει να ελέγξετε πριν από μια συνέντευξη μέσω βίντεο;  

Α) τις αρχικές ρυθμίσεις λογισμικού σας  
Β) τις ρυθμίσεις κάμερας 
Γ) την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω μιας κλήσης για σκοπούς εξάσκησης  
Δ) όλα τα πιο πάνω  

 
ΕΙΚΟΝΑ 
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https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
ΕΙΚΟΝΑ.php?ΕΙΚΟΝΑ=289426&picture=video-conference 

 

 

2.2.3 Προχωρημένο Επίπεδο 

 
Κάρτα δραστηριότητας 8  -  Προβλήματα στην ιστοσελίδα σας  

Πως να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ιστοσελίδα σας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ακόμη κι όταν οι ιστοσελίδες είναι προσωπικές και σχετικά σε αρχικό στάδιο (που πιθανό να 
συμβαίνει στην περίπτωση σας) μπορεί να είναι το έναυσμα για πολλά προβλήματα.   
 
Αυτά τα προβλήματα είναι κυριολεκτικά αμέτρητα, από πολύ εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν τη 
βοήθεια ενός ειδικού, έως πιο απλά προβλήματα τα οποία μπορεί να λύσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του 
ιστότοπου.  
 
Εμείς θα επικεντρωθούμε στην δεύτερη κατηγορία, τονίζοντας τα πιο συχνά προβλήματα τα οποία 
μπορείτε να αντιμετωπίσετε με κάποιες προτεινόμενες λύσεις, που μπορούν να είναι είτε τεχνικές 
είτε πρακτικές:   
 

1. Απαρχαιωμένος σχεδιασμός 
Ένας ουρανός με σύννεφα στο φόντο, 5 τύποι γραμματοσειρών Word Art μαζί, εικόνες με 
ανάλυση 640x480 και λαμπερά χρώματα παντού, μπορεί μεν να ήταν αποδεκτά το 1998, αλλά 
όχι σήμερα. 
 
Σήμερα, στην εποχή όπου τα πρότυπα γραφικών είναι πολύ υψηλά, ένας τόσο ατημέλητος 
ιστότοπος δίνει αμέσως την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε από έναν ερασιτέχνη. 
 
Και ενώ μπορεί να είστε ερασιτέχνες (αφού δεν είστε επαγγελματίες σχεδιασμού ιστότοπων), 
υπάρχουν για εσάς έτοιμα προς χρήση θέματα.  
 
 
Είτε χρησιμοποιείτε Wordpress, Wix ή οποιονδήποτε άλλο δημοφιλή δημιουργό ιστότοπου, 
σίγουρα θα βρείτε έτοιμα θέματα στα οποία τα χρώματα, η οπτική ταυτότητα, ο 
σχεδιασμός και το συνολικό στυλ είναι εκεί και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα 
γεμίσετε με περιεχόμενο . 
 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
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Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για όλους τους αρχάριους στη δημιουργία ιστοσελίδων, 
και ως εκ τούτου θα πρέπει σίγουρα να τα χρησιμοποιήσετε. 
 

2. Έλλειψη αναβαθμίσεων 
Όταν πρόκειται για μια δική σας ιστοσελίδα, πιθανότατα δεν υπάρχουν πολλά τακτικά νέα για 
δημοσίευση. Ωστόσο, ένας ιστότοπος πρέπει να αναβαθμίζεται και να ενημερώνεται για 
να αποκτήσετε περισσότερη επισκεψιμότητα, για να έχουν οι  οι χρήστες έναν λόγο παραπάνω 
να τον επισκέπτούν. 

 
 

Προσπαθήστε να ενημερώνετε την ιστοσελίδα σας τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα και ακόμη και αν δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει κάτι που αξίζει να δημοσιεύσετε, 
δημοσιεύστε κάποιο νέο!   
 
Οι ιδέες για τέτοια "περιεχόμενα" ποικίλουν ανάλογα με το θέμα, αλλά η ασφαλέστερη μέθοδος 
είναι να ανεβάσετε ειδήσεις που να αφορούν το επάγγελμά σας, καθώς μπορεί να 
ενδιαφέρει τους επισκέπτες σας και, φυσικά, επειδή είναι ατελείωτες! 
 
 

3. Ακατάστατη αρχική σελίδα 
Η κυρίως σελίδα λειτουργεί ως προεπισκόπηση του περιεχομένου το οποίο μπορεί να 
εξερευνήσει ένας χρήστης στην ιστοσελίδα σας.  
 
Θα πρέπει επίσης να τα διατηρήσετε όσο πιο απλά γίνεται, επειδή αντικρίζοντας μεγάλο 
αριθμό πληροφοριών με το πρώτο κλικ μπορεί να αποθαρρύνει τους χρήστες από το να 
συνεχίσουν την πλοήγηση.   
Μια προτεινόμενη δομή της αρχικής σελίδας είναι:  
 

- Μια αφίσα για καλοσώρισμα 
- Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
- Μια λίστα με κουκκίδες για το τι μπορεί κανείς να βρει στην σελίδα σας  
- Τροφοδοσία με ειδήσεις 
- Μια φόρμα επικοινωνίας μαζί με στοιχεία επικοινωνίας   

 
4. Περίπλοκη δομή 

Προβλήματα με την δομή, όπως ένας λαβύρινθος με φακέλους, δυσχεραίνει την διαδικασία 
πλοήγησης.    
 
Η δομή του κυρίως μενού θα μπορούσε να είναι:  
 

- Αρχική σελίδα 
- Σχετικά με εμάς 
- Επιμέρους λίστα με τα κύρια σημεία της σελίδα σας  
- Νέα 
- Επικοινωνία 

 
Η διαφορά είναι ότι ενώ στην αρχική σελίδα υπάρχουν οι προεπισκοπήσεις αυτών των 
στοιχείων, στο μενού θα βρουν την πραγματική χρήση τους. Σκεφτείτε το σαν την βιτρίνα 
ενός καταστήματος και το εσωτερικό του. 
 

5. Νεκροί σύνδεσμοι 
Όταν συναντάτε “404 page not found” είναι συχνά σημάδι ότι η ιστοσελίδα είναι 
εγκατελειμμένη και δεν λαμβάνει αρκετή φροντίδα. Ας μην αναφέρουμε την χαμηλή 
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κατάταξη στο Google , αφού οι αλγόριθμοι εκτιμούν ότι οι νεκροί συνδέσμοι με τον ιστότοπο 
είναι ανενεργοί (ακόμη κι αν δεν είναι).  
 
Εντάξτε στο πρόγραμμα σας να κάνετε τακτικούς ελέγχους για νερκούς συνδέσμους, ειδικά 
όταν προβαίνετε σε αλλαγές στην δομή της ιστοσελίδας σας.  
 

6. Αργή ταχύτητα 
Όταν ο ιστότοπος είναι αργός, τότε θα πρέπει να ερευνηθούν οι πιθανοί λόγοι, μερικοί από τους 
οποίους είναι πολύ τεχνικοί. 
 
Αλλά, ο πιο συχνός λόγος που μπορεί εύκολα να διορθωθεί είναι η υπερφόρτωση του 
διακομιστή με αχρείαστο περιεχόμενο, με τις πιο σημαντικές να είναι μεγάλες 
φωτογραφίες.  
 
Είναι εκπληκτκό το πόσος χώρος μπορεί να αδειάσει απλώς με το να συμπιέσετε τις 
φωτογραφίες σας, ενώ την ίδια ώρα η διαφορά που θα κάνει στο μάτι θα είναι εμφανής.  

 
7. Έλλειψη στοιχείων επικοινωνίας 

Ένας από τους κύριους στόχους ενός προσωπικού ιστότοπου είναι η επαφή με τους χρήστες 
του οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε τον στόχο σας. 
 
Το να πρέπει να ψάξουν πολύ για να επικοινωνήσουν μαζί σας είναι κάτι που δεν θα σας 
βοηθήσει.  
 
 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι ορατό στην αρχική σας 
σελίδα και προσθέστε ακόμη καλύτερα και μια φόρμα επικοινωνίας.  
 
Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κάποια 
κουμπιά που οδηγούν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην κορυφή της 
αρχικής σελίδας σας και ακόμη καλύτερα τοποθετήστε τα σε όλες τις σελίδες του ιστότοπού 
σας. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Μια προσωπική ιστοσελίδα 

ΧΡΟΝΟΣ 

20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας είναι αργή, συμπιέζοντας τις φωτογραφίας σας 
μπορεί να λύσει εντελώς το πρόβλημα 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
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2. Είναι υποχρεωτικό να έχετε μα σειρά από κουμπιά για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σας σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Αφού οι πληροφορίες επικοινωνίας σας είναι ορατές, είναι απαραίτητο να έχετε 

φόρμα επικοινωνίας  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Πρέπει να είστε γραφίστας ή να γνωρίζετε ένα γραφίστα για να κάνετε μια 

ιστοσελίδα πιο ελκυστική  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/ 

 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

3.1 Εισαγωγή 
Η ακόλουθη κάρτα θα εμφανίζεται σε χρήστες κάθε επιπέδου όταν πατήσουν επάνω στο αντίστοιχο κουτί  
(βλέπετε το έγγραφο) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το λεγόμενο χάσμα δεξιοτήτων είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του συνόλου των δεξιοτήτων που 
ψάχνουν/χρειάζονται οι εργοδότες και των δεξιοτήτων που έχετε στην πραγματικότητα. Σε αυτή την 
ενότητα θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το χάσμα των ψηφιακών  δεξιοτήτων που πιθανών να έχετε και 
ποιες ευκαιρίες έχετε να τις αναπτύξετε.  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

- Αυτογνωσία 
 
- Αυτονομία 
 
- Επίλυση προβλημάτων 
 
- Βοήθεια προς άλλους 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/
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- Συνεργασία με άλλους 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

- Να κατανοήσετε πως να εξηγήσετε ότι χρειάζεστε να βελτιώσετε ή να αλλάξετε κάποιες ψηφιακές 
ικανότητες σας.  
 
- Να κατανοήσετε πως να βρείτε ευκαιρίες για προσωπική ανέλιξη για να συμβαδίσετε με την ψηφιακή 
αλλαγή.  
 
- Να κατανοήσετε πως να αξιολογήσετε τις ψηφιακές ικανότητες των άλλων.  
 
- Να κατανοήσετε πως να  καθοδηγήσετε τους άλλους να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
ικανότητες τους.  
- Να κατανοήσετε την χρήση της ιστοσελίδας  guideyourtalent.com  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Πλαίσιο ικανοτήτων 5: Επίλυση προβλημάτων 
 
5.4 Αναγνωρίζοντας το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων 

ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

APA style 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

https://drive.google.com/file/d/1D9VThYkvBfiv4WDuWPdJoG3KozSdQJcC/view?usp=sharing 

 

3.2 Κάρτες δραστηριοτήτων 
 

3.2.1 Αρχάριο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 9 - Αναγνωρίζοντας το χάσμα ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Αναγνωρίζοντας το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων 
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ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το πρώτο βήμα πριν την αναγνώριση των ικανοτήτων σας είναι να γνωρίσετε την λίστα με τις 
ικανότητες από την οποία μπορείτε να διαλέξετε τις δικές σας.  
 
Ενώ ο όρος «ψηφιακές ικανότητες» μπορεί να ακούγεται αρκετά ασαφής, στην πραγματικότητα 
υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα που ονομάζεται Digital Competence Framework for Citizens 
(DigiComp). 
 
Η δομή του Πλαισίου GoDigital και τα εκπαιδευτικά μαθήματα βασίζεται στο ίδιο το Πλαίσιο. Η λίστα 
με τις ικανότητες και οι διστάσεις τους υπάρχουν στην σελίδα 11.  
 
Χρησιμοποιήστε αυτή την λίστα με τις 20 ψηφιακές ικανότητες, χωρισμένες σε 5 τομείς 
ικανοτήτων, για να αναγνωρίσετε τις δικές σας ψηφιακές ικανότητες και τα κενά σας με τα ακόλουθα 
3 απλά βήματα:   
 

1. Καταγράψτε σε μια λίστα τα προσόντα που κατέχετε ήδη  
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτά που θεωρείτε ότι έχουν επίπεδο 3 ή και 
πιο πάνω. Μπορείτε να ελέγξετε τις περιγραφές για το κάθε επίπεδο από την σελίδα 23 και 
μετά.  
 

2. Καταγράψτε σε μια λίστα τα προσόντα που θα θέλατε να είχατε   
Γράψτε τις ικανότητες που δεν έχετε αποκτήσει ακόμη (με επίπεδο μέχρι 2), αλλά που έχετε 
την πεποίθηση ότι σε κάποια φάση θα αναπτύξετε και για τις οποίες έχετε φυσικό ταλέντο.   
 

3. Καταγράψτε σε μια λίστα τα προσόντα που πιστεύετε ότι δεν είστε ικανοί να 
αποκτήσετε  
Δεν είναι δυνατό να είστε καλοί σε όλα, επομένως θα ήταν αποδεκτό να αναγνωρίσετε τα 
αδύνατα σημεία σας και αυτό με την σειρά του θα σας εξοικονομούσε πολύτιμο χρόνο κατά την 
διαδικασία ανεύρεσης εργασίας.  
 
Επομένως, αναγνωρίστε εκείνα τα προσόντα που είτε λόγω έλλειψης φυσικού ταλέντου 
και/ή έλλειψης θέλησης για να αποκτήσετε, δεν θα θέλατε να αναπτύξετε στην 
παρούσα φάση. 
 

Θα ήταν ακόμη ευκολότερο για εσάς να καταγράψετε αυτές τις λίστες, αν καθίσετε το τεστ αξιολόγησης 
γύρω από τις ψηφιακές σας ικανότητες σύμφωνα με τις απαντήσεις σας σε αυτό από τα αποτελέσματα 
στο Pathways for Employ που μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην διαδικασία.  

 
Αφού κάνετε αυτές τις 3 λίστες, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα κάθε φορά που βλέπετε μια 
αγγελία που σας ενδιαφέρει για να αξιολογήσετε πόσο πιθανό είναι να σας προσλάβουν (με βάση 
τα προσόντα σας) και για να βρείτε ποιες ικανότητες θα πρέπει να αναπτύξετε πρώτες:   
 

1. Αναγνωρίστε τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτεί η θέση  
Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή της θέσης και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε ποιες 
από τις 20 δεξιότητες που αναφέρονται στο DigiComp χρειάζονται μαζί με τα 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
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απαιτούμενα επίπεδα. Αν πιστεύετε ότι η αυτά δεν είναι ξεκάθαρα στην αγγελία, μπορείτε να 
ψάξετε στο Google για τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται συνήθως για τον τομέα που 
σας ενδιαφέρει.  
Αν βρείτε δεξιότητες από την λίστα τις οποίες δεν μπορείτε να αποκτήσετε και 
χρειάζονται για την θέση, θα σας προτείναμε να μην σκεφτείτε να κάνετε αίτηση και να 
ψάξετε για πιο κατάλληλες ευκαιρίες.  
 

2. Κάντε τα μαθηματικά 
Για καθεμιά από τις απαιτούμενες δεξιότητες σπου χρειάζονται για την θέση, αφαιρέστε το 
επίπεδο που έχετε από το επίπεδο που πιστεύετε ότι χρειάζεται. Ο αριθμός που θα λάβετε είναι 
ο βαθμός της ικανότητας σας.  
 
Για παράδειγμα, αν η θέση απαιτεί επίπεδο 5 στους κανόνες Netiquette, και το επίπεδό σας 
είναι 3, τότε ο βαθμός ικανότητας σας στο Netiquette είναι 2. 
 
Θα έχετε αρνητικό βαθμό στις περιπτώσεις όπου το επίπεδο σας ξεπερνά αυτό που απαιτεί 
η θέση. Για παράδειγμα, αν η θέση απαιτεί  “Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου ” σε επίπεδο 
2 και εσείς έχετε επίπεδο 6, τότε ο βαθμός σας θα είναι -4.  
 
Τέλος, αν η θέση απαιτεί ένα προσόν που δεν κατέχετε καθόλου, τότε ο βαθμός σας είναι στο 
επίπεδο που ψάχνει η εταιρεία. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία χρειάζεται ‘Προστασία 
συσκευών’ σε επίπεδο 3 και δεν το κατέχετε καθόλου, τότε ο βαθμός σας είναι 3.  
 
Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, όσο πιο χαμηλός είναι ο βαθμός σε κάθε προσόν, τόσο το 
καλύτερο.  
 

3. Βρείτε πόσο σας αρμόζει η θέση 
Προσθέστε τα επίπεδα από όλα σας τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση και αυτός θα 
είναι ο βαθμός για την θέση.  
 
Προσθέστε τους βαθμούς των δεξιοτήτων που μαζέψατε από το προηγούενο βήμα και θα βρείτε 
τον προσωπικό σας βαθμό για την θέση.   
 
Αφαιρέστε τον προσωπικό σας βαθμό για την θέση και θα έχετε τον τελικό σας βαθμό.  
 
Όσο πιο χαμηλός είναι ο τελικός βαθμός, τόσο το καλύτερο!  
 
Όσο πιο κοντά είναι ο προσωπικός σας βαθμός με τον προσωπικό σας βαθμό για την 
θέση, τόσο χειρότερα για εσάς. Αν είναι 0, αυτό σημαίνει ότι έχετε ακριβώς αυτές τις 
ικανότητες που χρειάζονται, αν είναι αρνητικός, σημαίνει ότι έχετε περισσότερα 
προσόντα από τα απαιτούμενα.  
 

4. Ορίστε προτεραιότητες για τις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξετε  
Τέλος, θα πρέπει να φτιάξετε μια λίστα με τις ικανότητες που απαιτούνται για την θέση με βάση 
το πόσο επείγον είναι να τις αναπτύξετε.  
 
Αυτό μπορεί να γίνει απλώς ανακατατάσσοντας τες με βάση τον βαθμό. Οι δεξιότητες που 
έχουν τον υψηλότερο (και επομενως το μεγαλύτερο κενό από το επίπεδο που χρειάζεται) 
τοποθετούνται πρώτες, ενώ αυτές με τον χαμηλότερο βαθμό τελευταίες.  

  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 
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Κείμενο 

ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Αν ο βαθμός μιας ικανότητας είναι -5, σημαίνει ότι δεν έχετε το επίπεδο που 
χρειάζεται  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
2. Ένας προσωπικός βαθμός μηδέν σημαίνει ότι δεν είστε τόσο ικανοί όσο χρειάζεται  

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Ένας βαθμός ικανότητας δεν μπορεί να είναι ποτέ υψηλότερος από το απαιτούμενο 

επίπεδο.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Ο τελικός βαθμός δείχνει μόνο πόσο ικανοί είστε με τις ψηφιακές δεξιότητες που 

απαιτούνται για ένα επάγγελμα, χωρίς να αναφέρει οποιοδήπτε άλλο είδος μπορεί 
να ζητηθεί.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pixabay.com/photos/λεπτάd-the-gap-london-underground-1876790/ 

 

  

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/
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3.2.2 Ενδιάμεσο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 10 – Χάσμα Ικανοτήτων Εναντίον Εντοπισμού 
Απαιτούμενων Ικανοτήτων  

Χάσμα Ικανοτήτων Εναντίον Εντοπισμού Απαιτούμενων Ικανοτήτων 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρόλο που ο όρος ‘χάσμα ικανοτήτων’ τραβά την προσοχή, υπάρχει κι ένας παρόμοιος όρος που δεν 
είναι πολύ γνωστός- ‘Εντοπισμός Απαιτούμενων Ικανοτήτων’.  
 
Ενώ ο πρώτος αναφέρεται στην έλλειψη συγκεκριμένων προσόντων, ο δεύτερος αναφέρεται στους 
εργοδότες που δεν γνωρίζουν ποια προσόντα που χρειάζονται για μια θέση.  
 
Είναι ειρωνεία το γεγονός ότι ο όρος δεν είναι πολύ γνωστός, αφού υπήρξε πριν από το Χάσμα 
Ικανοτήτων, επομένως πρέπει πρώτα να μάθετε ποιες ικανότητες χρειάζονται και έπειτα να τις 
αναπτύξετε.  
 
Παρόλο που είναι εύκολο να καταλάβετε ποια προσόντα χρειάζονται για μια αγγελία εργασίας που 
βλέπετε, είναι πιο δύσκολο να κατανοήσετε ολόκληρη την αγορά εργασίας.  
 
Επιπλέον, ο ψηφιακός κόσμος αλλάζει ραγδαία, και ως εκ τούτου και η κατάταξη των πιο 
δημοφιλών προσόντων. Το 2020 τα κορυφαία 10 ψηφιακά προσόντα είναι τα ακόλουθα:  
 
*Στο τέλος του καθενός θα βρείτε τους αντίστοιχους κωδικούς στο Πλαίσιο DigiComp για το κάθε 
προσόν.   
 

1. Προγραμματισμός 
Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη κλασσική δραστηριότητα στον ψηφιακό κόσμο. Είναι μέρος 
πολλών ψηφιακών έργων.  
 
Οι πιο γνωστές γλώσσες προγραμματισμού σήμερα είναι οι PHP/JavaScript, MySQL 
jQuery και Angular. 
 
Δυστυχώς είναι ένα προσόν που ζητείται τόσο πολύ και είναι αναπόφευκτα πολύ 
απαιτούμενο με τον προγραμματισμό να διδάσκεται πιο πολύ σε οργανωμένα μαθήματα 
παρά να μπορεί κανείς να τον τον μάθει από μόνος του.   
 
DigiComp κωδικοί: 1.3, 3.1, 3.2, 5.1 
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2. Ψηφιακή ανάλυση επιχειρήσεων 
“Θα επιλέξουμε την ψηφιακή λύση A ή B;” 
 
Αν είστε ικανοί να καθοδηγήσετε την εταιρεία προς αυτή την επιλογή (και φυσικά να την 
δικαιολογήσετε) τότε αυτή θα είναι μεγάλη ώθηση στην καριέρα σας!  
 
Αν αναλογιστούμε την διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, οι εταιρείες πρέπει να ξέρουν πως να 
ανελιχθούν ψηφιακά για να ανταγωνιστούν τους άλλους.  
 
DigiComp κωδικοί: 1.1, 1.2, 5.2 
 

3. Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών  
Οι προγραμματιστές ιστοσελίδων είναι υψηλής ζήτησης αφού όλες οι επιχειρήσεις και 
οργανισμοί από τους μικρότερους στους μεγαλύτερους πρέπει να έχουν μια καλά 
σχεδιασμένη ιστοσελίδα που θα είναι η κύρια αναφορά του πιθανού πελάτη.  
 
DigiComp κωδικοί: 3.1, 3.3 
 

4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει αναπτυχθεί πολύ και ήρθε για να μείνει.  
 
Αναπτύσσονται συνεχώς νέεοι μεθόδοι και τεχνικές για διαχείριση πελατών και των 
συμπεριφορών τους, και ο προυπολογισμός αυτός που δίνεται στα άτομα που αναπτύσουν 
διαδημιστικές καμπάνιες αυξάνεται.  
 
Θα πρέπει να τονιστεί και το μάρκετινκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο είναι 
μια ξεχωριστή κατηγορία και πολλές εταιρείες αφιερώνουν σημαντικό μέρος της στρατηγικής 
μάρκετινγκ τους σε αυτό.  
 
DigiComp κωδικοί: 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 
 

5. Ανάλυση δεδομένων 
Οι επιχειρήσεις συλλέγουν μεγάλο αριθμό δεδομένων κάθε μέρα, και αν δεν γίνει σωστά, τότε 
αυτό είναι ανούσιο. Γι’ αυτό δουλεύουν οι αναλυτές δεδομένων, για να χρησιμοποιήσουν τα 
δεδομένα και να αποσπάσουν από αυτά πολύτιμες πληροφορίες, να προσφέρουν 
συμβουλές και να προτείνουν πράγματα που θα βοηθήσουν την εταιρεία να πάει μπροστά.  
 
Στην παρούσα φάση, η ανάγκη για αναλυτές δεδομένων είναι μεγαλύτερη από όσους υπάρχουν, 
και επομένως επιλέγοντας μια καριέρα σε αυτό μπορεί να σας ανοίξει πολλές πόρτες.  
 
DigiComp κωδικοί: 1.1, 1.2, 1.3 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

- 

ΧΡΟΝΟΣ 

10 λεπτά 
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ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi 

 

 

3.2.3 Προχωρημένο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 11 – Χρήση του guideyourtalent.com 

Χρήση του ‘Pathways for Employ’ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το ‘Pathways for Employ’ είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που εντοπίζει και αξιολογεί τα κενά σας όσον 
αφορά τα ψηφιακά προσόντα.   
 
Μετά από μια σειρά από ερωτήσεις, αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σας σημεία, και σας 
παρουσιάζει μια αναφορά που εξηγεί τα σημεία εκείνα με λεπτομέρεια.  
 
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του εργαλείου αυτού είναι ότι ακολουθεί την δομή του Πλαισίου 
DigiComp, και επομένως παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ανάλογα με τα 21 προσόντα και τους 5 
τομείς ικανοτήτων του Πλαισίου.  
 
Είναι εύκολο στην χρήση και επειδή θα κάνετε το τεστ σαν εγγεγραμένος χρήστης, τα αποτελέσματα 
σας αποθηκεύονται και μπορείτε να ελέγξετε τα κενά σας στις ψηφιακές σας ικανότητες όποτε 
θέλετε.   
 
Πατήστε  εδώ για πρόσβαση στην ιστοσελίδα όπου θα διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
το έργο Pathways for Employ, τους συνεργάτες και την πιθανότητα να στηρίξει την μελλοντική σας 
επαγγελματική ζωή. 
 
Κάντε το τεστ: 
 
Για να κάνετε το τεστ πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης.  Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του 
Pathways for Employ και πατήστε Εγγραφή πάνω δεξιά.   
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
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Κουμπί εγγραφής στην Αρχική Σελίδα στο Pathways for Employ 
 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μια φόρμα με τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
- Email 
- όνομα  (προτιμότερο το παρατσούκλι σας) 
- Φύλο 
- Κατάσταση απασχόλησης 
- Ηλικία 
- Πόλη και χώρα 
- Επίπεδο εκπαίδευσης (χαμηλό-μεσαίο-ψηλό). Πατήστε στον σταυρό στα δεξιά της κάθε επιλογής για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να έχετε.   
- Τέλος, πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης. 
 
Όταν επιλέξετε το κουτί με την προστασία δεδομένων στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε 
Αποθήκευση δεδομένων κάτω δεξιά.  
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Φόρμα Εγγραφής 



 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  52 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Με την επιτυχή εγγραφή θα λάβετε το ακόλουθο email επιβεβαίωσης  
 

 
Email επιβεβαίωσης για επιτυχή εγγραφή 
 
Έπειτα, πρέπει να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα και να πατήσετε Είσοδος πάνω δεξιά. 
 

 
Κουμπί Εισόδου στην Αρχική Σελίδα του Pathways for Employ 
 
Εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης στην φόρμα που θα εμφανιστεί και μετά Είσοδος.  
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Οθόνη εισόδου 
 
Με την επιτυχή είσοδο, θα παρατηρήσετε ότι το κουμπί Εγγραφής  πάνω δεξιά άλλαξε στο όνομα του 
λογαριασμού σας. Μπορείτε τώρα να κάνετε το τεστ πατώντας Αξιολόγηση των ψηφιακών σας 
ικανοτήτων (Assess your digital competencies) πάνω αριστερά.  
 

 
Κουμπί Αξιολόγησης των ψηφιακών σας ικανοτήτων (Assess your digital competencies) 
Στην επόμενη οθόνη θα λάβετε κάποιες πληροφορίες για αρχάριους σχετικά με το τεστ. Πατήστε 
Προχώρα.   
 



 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  54 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Κουμπί ‘Προχωρήστε’ 
 
Ανοίξτε το μενού στο Module και επιλέξτε τον τομέα ικανοτήτων για τον οποίο θέλετε να 
εξεταστείτε.  Θα προσέξετε ότι κάθε τομέας έχει 2 επιλογές, είτε από την μεριά ενός Επιχειρηματία 
είτε ενός Εργάτη.  
 

 
Επιλέξτε γλώσσα 
 
Έπειτα, επιλέξτε την γλώσσα και Εκκίνηση τεστ.  



 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  55 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

 
Έτοιμοι να ξεκινήσετε το τεστ 
 
 
Ενώ κάνετε το τεστ, μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ερωτήσεις όπως ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.  
 

 
Αυτοαξιολόγηση 
 
Πολλαπλής επιλογής 
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Πολλαπλής επιλογής 
 
 
Πατήστε στο σωστό σημείο πάνω στην εικόνα  

 
Πατήστε στο σωστό σημείο πάνω στην εικόνα  
Ή δώστε την απάντηση σας σε μορφή κειμένου  
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Απαντήσεις σε μορφή κειμένου 
  
 
Στα αριστερά, υπάρχει πάντα μια στήλη όπου μπορείτε να ελέγξετε στοιχεία όπως:  
 

- Την έως τώρα πρόοδο σας  
- Τον τομέα ικανοτήτων και τα προσόντα για τα οποία θα αξιολογηθείτε  
- Το επίπεδο ικανοτήτων που έχετε αποκτήσει έως τώρα (ανάλογα με τις απαντήσεις σας)  
- Ακριβώς κάτω από το κάθε προσόν θα δείτε τους αριθμούς των ερωτήσεων. Κάτω από κάθε 

αριθμό υπάρχει είτε ένα τικ είτε ένα ‘x’ ανάλογα με το αν απαντήσατε σωστά ή λανθασμένα, ή 
ένα μολύβι σε περίπτωση που δεν έχετε απαντήσει σωστά ακόμα.  
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Στήλη στα αριστερά 

 
Στο τέλος θα σας εμφανιστεί μια αναφορά με τα αποτελέσματα σας, όπου θα βρείτε το επίπεδο στο 
οποίο φτάσατε για τον κάθε τομέα ικανοτήτων, μαζί με ένα κείμενο που περιγράφει τις ικανότητες 
σας για κάθε περίπτωση.  
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Αναφορά αποτελεσμάτων  
 
Ελέγξετε την πρόοδο σας: 
 
Αν θέλετε να ελέγξετε την δραστηριότητα σας στην ιστοσελίδα, πηγαίνετε στην Αρχική Σελίδα του  
Pathways for Employ και πατήστε στο  Ψηφιακό σας προφίλ πάνω αριστερά.   
 

 
Το κουμπί με το ψηφιακό σας προφίλ  
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Θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Στην αριστερή στήλη πατήστε Your 
digital profile and pathways. 
 

 
Your digital profile and pathways στα αριστερά 
 
Στο κουμπί Tests performed στα αριστερά, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα τεστ που κάνατε, από τα 
νεότερα μέχρι τα πιο παλιά μαζί με τον χρόνο που ξοδέψατε και την ημερομηνία, είτε τα 
συμπληρώσατε είτε όχι, και αν εν τέλει κερδίσατε το αντίστοιχο έμβλημα (το έμβλημα έχει δικό του 
χρώμα).  
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Ιστορικό των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν 
 
Από το κουμπί με το Ψηφιακό Προφίλ μπορείτε να δείτε το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο 
φτάσατε για το κάθε ένα από τα 21 προσόντα (αν δεν κάνατε το τεστ για κάποιο συγκεκριμένο 
προσόν, θα υπάρχουν παύλες αντί για τικ).   
 



 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  62 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Κουμπί λήψης πιστοποιητικού 
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Επιπλέον μπορείτε να Κατεβάσετε Πιστοποιητικό από πάνω αριστερά για να κατεβάσετε αρχείο σε 
μορφή pdf πάνω στο οποίο θα καταγράφονται τα προσόντα σε λίστα.  
 

 
Επιτυχημένα επίπεδα ικανοτήτων των 5 τομέων  

 
Από το κουμπί Competence profiles, πατήστε play που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής του 
‘Ψηφιακού εργάτη’… 
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Κουμπί play που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής του ‘Ψηφιακού εργάτη’ 
 
…και θα σας εμφανιστούν τα απαιτούμενα προσόντα για να αποκτήσετε εμβλήματα για κάθε τομέα 
ικανοτήτων. Θα προσέξετε ότι σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πρέπει να πετύχετε στο Προχωρημένο 
επίπεδο για το κάθε προσόν.  
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Απαιτήσεις για τα εμβλήματα 



 
 

Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων  IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  66 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Απαιτήσεις για τα εμβλήματα 2 
 
Όταν πετύχετε και στα 5, θα λάβετε το έμβλημα του Ψηφιακού Εργάτη!  
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Pathways for Employ 

ΧΡΟΝΟΣ 
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20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Η αναφορά που παίρνετε στο τέλος του τεστ βασίζεται στις πόσες ερωτήσεις απαντήσατε σωστά  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
2. Υπάρχει μια ειδική έκδοση της ιστοσελίδας 

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Όλες οι ερωτήσεις έχουν σωστές και λάθος απαντήσεις 

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Μπορείτε να κάνετε το τεστ τακτικά (πχ κάθε μήνα) για να ελέγξετε την πρόοδο σας όσον αφορά 

την αναζήτηση εργασίας.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pxhere.com/en/photo/1443493 

 

https://pxhere.com/en/photo/1443493
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