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Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1ο Ανοικτό Webinar του έργου «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού 

εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» 

«Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων» 

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, 19:00 μ.μ. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020») 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής 

διοργανώνουν την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στις 19:00 

το πρώτο ανοικτό δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θέμα «Διαδικτυακές Απάτες, 

Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»  και  

προσκαλούν 

 επαγγελματίες, στελέχη της δημόσιας διοίκησης   και του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματίες, μέλη 

οργανώσεων του τρίτου τομέα καθώς και απλούς πολίτες της Αττικής να συμμετέχουν στη 

διοργάνωση του. 
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Κατά τη διάρκεια του  Webinar εξειδικευμένοι συνεργάτες του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Αττικής συζητούν με τους συμμετέχοντες και απαντούν σε ερωτήσεις αναφορικά με 

μεθόδους και εργαλεία αντιμετώπισης των κινδύνων του Διαδικτύου (π.χ. Διαδικτυακές 

Απάτες, Ψεύτικα Profiles), την προστασία των ψηφιακών συσκευών (π.χ. κωδικοί πρόσβασης, 

χρήση αντιιικών (antivirus)) και  των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

Το   Webinar εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων 

με ελεύθερη πρόσβαση και αποτελεί την πρώτη,  από τις οκτώ (8) Θεματικές του Ενότητες . 

Το σύνολο των θεματικών εκπαιδευτικών ενοτήτων παρατίθεται παρακάτω:  

1. Βασικές Δεξιότητες για την χρήση του Διαδικτύου 

2. Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων 

3. Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών 

4. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking) 

5. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και συναλλαγών (e-commerce) 

6. Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο 

7. Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών 

8. Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι 

Στόχος του προγράμματος  αλλά και γενικότερα του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης 

και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» είναι η παροχή πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των  υπηρεσιών που παρέχει, υπηρεσίες οι οποίες  

διευκολύνουν και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της Αττικής. 

Η συμμετοχή σε όλα τα  Webinars,   είναι ανοικτή και δωρεάν σε όλους και η παρακολούθηση 

τους δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντα σε 

θέματα διαδικτύου. 

Με την ολοκλήρωση του κάθε Webinar οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση 

παρακολούθησης. Διακριτή βεβαίωση παρακολούθησης θα λάβουν  όσοι παρακολουθήσουν το 

πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο (και τα οκτώ webinars).  
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Για δηλώσεις συμμετοχής στο Webinar της 27ης Οκτωβρίου παρακαλούμε συμπληρώστε την 

φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckc-6pqz4iGdalclq9NgFOKGvwignCVC8X 

Για την διασφάλιση του διαδραστικού χαρακτήρα του σεμιναρίου οι θέσεις είναι 

περιορισμένες. 

Με την υποβολή της φόρμας θα λάβετε στο e-mail σας τον σύνδεσμο μέσω του οποίου θα 

μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το Webinar όσο και γενικότερα για τις δράσεις του 

έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα σημεία ενημέρωσης (Hotspots) που 

λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφερειακή Ενότητα Υπεύθυνος / 
Συντονιστής 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Νοτίου Τομέα 
Παρασκευή 

Αναγνώστου 
eanagnostou@digitalliteracy.gr 

Ανατολικής Αττικής Βασίλης Καραουζάς vkaraouzas@digitalliteracy.gr 

Πειραιώς και Νήσων Χρήστος Κολιάκος ckoliakos@digitalliteracy.gr 

Κεντρικού Τομέα 

Άρης Λούβρης 

(Συντονιστής) 
alouvris@digitalliteracy.gr 

Κωνσταντίνος 

Οικονομόπουλος 
koikonomopoulos@digitalliteracy.gr 

Δυτικής Αττικής Σπύρος Στάμου sstamou@digitalliteracy.gr 

Βορείου Τομέα Δημήτρης Ζης dzis@digitalliteracy.gr 

Δυτικού Τομέα Βαγγέλης Γκούσκος vgouskos@digitalliteracy.gr 

Σημειώνεται ότι Φορείς του δημοσίου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Επιχειρήσεις και συλλογικά όργανα εκπροσώπησης αυτών αλλά και φορείς του τρίτου 

τομέα μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκουν 

για την διοργάνωση εξειδικευμένων Webinars για τα μέλη ή τα στελέχη τους.  
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