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Αθήνα, 22/11/21 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5ο Webinar του έργου «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και 

ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» 

«Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές (e-banking)» 

Τετάρτη 24/11/2021, στις 19:00 

 

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση των τεσσάρων (4) πρώτων Webinars του έργου «Δράσεις 

Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» το Π.Τ.Α.Α. 

(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής) και η Περιφέρεια Αττικής προσκαλούν τους γονείς 

και πολίτες της Αττικής, στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

επαγγελματίες, επιχειρηματίες, αλλά και μέλη οργανώσεων του τρίτου τομέα στο 5ο Webinar, 

με θέμα «Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές (e-banking)», την Τετάρτη 24 

Νοεμβρίου 2021 (έναρξη 19:00).  
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Κατά τη διάρκεια του δωρεάν διαδραστικού αυτού Webinar εξειδικευμένοι συνεργάτες του 

Π.Τ.Α.Α. συζητούν με τους συμμετέχοντες και απαντούν σε ερωτήσεις αναφορικά με τις 

υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τα περιβάλλοντα web-banking των τραπεζών. 

Βασικός εισηγητής του Webinar θα είναι ο Συντονιστής Δυτικού Τομέα του Έργου «Δράσεις 

Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» κύριος 

Βαγγέλης Γκούσκος. 

Όσοι συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα προηγούμενα Webinars μπορούν να 

συνδεθούν απευθείας στην εκδήλωση μέσω του παρακάτω link. 

https://us02web.zoom.us/j/88131007045?pwd=T0lEQjhOWWY5UlIyNTNvRXNuSDdDUT

09 

Passcode  785819 

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν μαζί μας για πρώτη φορά παρακαλούμε κάνετε πρώτα εγγραφή 

στην παρακάτω φόρμα. 

https://forms.gle/mXygaGMTaTSYXrtDA 

Η ομάδα του Digital Literacy προσκαλεί όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα 

Webinar, να διαθέσουν λίγο χρόνο για να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης  

https://docs.google.com/forms/d/1tt_iNtkx3-

5u4pcJWzaJK4NYVEe38lMH7cxmqC5WgEM/viewform?ts=618ae9f7&edit_requested=true 

Η συμμετοχή σε όλα τα Webinars αλλά και στις υπόλοιπες δράσεις του έργου που θα 

ακολουθήσουν, είναι ανοικτή 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 λαμβάνουν σχετική βεβαίωση 

παρακολούθησης. Διακριτή βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους παρακολουθήσουν 

έναν πλήρη σεμιναριακό κύκλο. 

https://us02web.zoom.us/j/88131007045?pwd=T0lEQjhOWWY5UlIyNTNvRXNuSDdDUT09
https://us02web.zoom.us/j/88131007045?pwd=T0lEQjhOWWY5UlIyNTNvRXNuSDdDUT09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FmXygaGMTaTSYXrtDA%3Ffbclid%3DIwAR1_6nuRuNdJwkR0xF9xBcddL5R_5MWJ6iVZSzO_1GtPJK2R7u7B6fZtayI&h=AT3zlVUKG_P4Qt0Z2LsjLA24qLOg8V4vSqXeLzEwd6A_kuzg5qG7GedGxfC2LF1Ug2doMCuR0ZjyAQnXAf8hLaaOz7nfyv1u0c2CAbqUVi3NHkdtBehZ9QmRGNEZAtLGyw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3K_p72Di56fwHrVQZ8z33sISY5UMRAPdEbWTn55jpqb9JOa7pmQ0xwSdu9IelMROOz_Q6JAJ0NN2U9c6bVMB5nMLm7E6q0SI3y3YzQHTJqM7ZQ33_LOwg6GYUIVJ_3WSaF-9ugFJ5uN-dF2-jcPD0voyBoFvUAI9ZQOv1sC_ySLfYocERJlsrngWj4c1NVqWjr
https://docs.google.com/forms/d/1tt_iNtkx3-5u4pcJWzaJK4NYVEe38lMH7cxmqC5WgEM/viewform?ts=618ae9f7&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tt_iNtkx3-5u4pcJWzaJK4NYVEe38lMH7cxmqC5WgEM/viewform?ts=618ae9f7&edit_requested=true
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Και το 5ο αυτό Webinar (όπως και τα τέσσερα προηγούμενα) αναφέρεται στη μία από τις οκτώ 

(8) Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων ο 

οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  

1. Βασικές Δεξιότητες για τη 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 

Παράλληλα με τα Webinars συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση τα διαδικτυακά 

εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς σχολείων της Αττικής.  

Στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων αλλά και γενικότερα του έργου «Δράσεις Ψηφιακής 

Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» είναι η παροχή πρακτικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την αύξηση της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, που διευκολύνουν και 

βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της Αττικής, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το 5o Webinar όσο και γενικότερα για τις δράσεις του 

έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την σελίδα του έργου στο Facebook ή να 

απευθύνονται στα σημεία ενημέρωσης (Hotspots) που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα: 
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Περιφερειακή 

Ενότητα 

Υπεύθυνος / 

Συντονιστής 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Νοτίου Τομέα Παρασκευή Αναγνώστου eanagnostou@digitalliteracy.gr 

Ανατολικής Αττικής Βασίλης Καραούζας 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.  

 

DigitalLiteracy 

 

https://www.ptapatt.gr/ 
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