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Υπηρεσίες Διαδικτύου 

Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας Υπηρεσίες Διαδικτύου (Online 
Essentials) και παρέχουν/συνιστούν το υπόβαθρο για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση σε αυτήν 
την ενότητα. 
 

Στόχοι της Ενότητας 

Ενότητα Base  Η ενότητα Υπηρεσίες Διαδικτύου χωρίζεται σε δύο τμήματα.  

Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει 
γνώσεις  για το Διαδίκτυο (Internet) και  να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 
εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό / Φυλλομετρητή Ιστού (web browser).  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:  

 Κατανοεί τι είναι το Διαδίκτυο (Internet) και ποια είναι η κοινή ορολογία που 
σχετίζεται με αυτό, καθώς και να έχει επίγνωση των θεμάτων ασφαλείας που 
σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου. 

 Επιτυγχάνει καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό, 
συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των ρυθμίσεων της εφαρμογής 
περιήγησης στον Ιστό. 

 Συμπληρώνει και να καταχωρεί ιστοφόρμες και να αναζητεί πληροφορίες. 

 Αποθηκεύει ιστοσελίδες και να κάνει λήψεις αρχείων από τον ιστό, καθώς 
και να αντιγράφει περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο. 

Η δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί 
κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  καθώς και να 
κατέχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις άλλες επιλογές επικοινωνίας.  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Κατανοεί τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και να γνωρίζει τα 
βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του, καθώς και να έχει 
επίγνωση και άλλων επιλογών επικοινωνίας. 

 Έχει επίγνωση των δικτυακών εθιμοτυπικών κανόνων συμπεριφοράς 
(netiquette), καθώς και των θεμάτων ασφαλείας κατά τη χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Δημιουργεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνει έλεγχο 
ορθογραφίας και να τα αποστέλλει. Να απαντά και να προωθεί μηνύματα, 
να χειρίζεται τα επισυναπτόμενα αρχεία και να εκτυπώνει μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Έχει επίγνωση των μεθόδων βελτίωσης παραγωγικότητας κατά την εργασία 
με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Να οργανώνει και να 
διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Μέρος 1ο   Υπηρεσίες Διαδικτύου 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7.1 Το Διαδίκτυο 7.1.1 Έννοιες/Ορολογία 7.1.1.1 Κατανόηση του τι είναι το Διαδίκτυο (Internet). 

  7.1.1.2 Κατανόηση του τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (World 
Wide Web - WWW) και σε τι διαφέρει από το Διαδίκτυο 
(Internet). 

  7.1.1.3 Ορισμός και κατανόηση των όρων: Πάροχος 
Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider - 
ISP), HTTP, Uniform Resource Locator - URL, υπερ-
σύνδεση (ή δεσμός). 

  7.1.1.4 Κατανόηση της σύνθεσης και της δομής μιας 
διεύθυνσης στον Παγκόσμιο Ιστό. 

  7.1.1.5 Κατανόηση του τι είναι μια εφαρμογή Φυλλομετρητή 
Ιστού/Περιήγησης στον Ιστό (Web browser) και 
ονομασία διαφορετικών εφαρμογών περιήγησης στον 
Ιστό. 

  7.1.1.6 Κατανόηση του τι είναι μια Μηχανή Αναζήτησης 
(Search Engine). 

  7.1.1.7 Κατανόηση του όρου τροφοδοσία ενημέρωσης 
δημοσιεύσεων RSS (Really Simple Syndication). 
Κατανόηση του σκοπού της εγγραφής σε μια 
τροφοδοσία ενημέρωσης RSS. 

  7.1.1.8 Κατανόηση του όρου εκπομπή κατ' αίτηση (podcast). 
Κατανόηση του σκοπού της εγγραφής σε μια εκπομπή 
κατ’ αίτηση. 

 7.1.2 Θέματα Ασφαλείας 7.1.2.1 Γνώση του πώς αναγνωρίζεται μια ασφαλής δικτυακή 
τοποθεσία: https, σύμβολο λουκέτου (lock symbol). 

  
 7.1.2.2 Γνώση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για μια 

δικτυακή τοποθεσία. 

 
 7.1.2.3 Κατανόηση του όρου κρυπτογράφηση (encryption). 

 
 7.1.2.4 Γνώση των απειλών ασφαλείας που προέρχονται από 

δικτυακές τοποθεσίες και των κινδύνων μόλυνσης 
κυρίως από ιούς υπολογιστών (ή και σκουλήκια 
(worms), δούρειους ίππους (trojan horses), λογισμικά 
παρακολούθησης (spyware)). Κατανόηση του όρου 
λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware). 

  7.1.2.5 Κατανόηση του ότι το τακτικά ενημερωμένο λογισμικό 
προστασίας από τους ιούς (anti-virus) βοηθά στην 
προστασία του υπολογιστή από απειλές ασφαλείας. 

  7.1.2.6 Κατανόηση του ότι ένα Τείχος Προστασίας (firewall) 
προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  7.1.2.7 Γνώση του ότι τα δίκτυα πρέπει να προστατεύονται 
χρησιμοποιώντας ονόματα χρηστών (user names) και 
κωδικούς πρόσβασης (passwords). 

  7.1.2.8 Αναγνώριση κάποιων ρίσκων που σχετίζονται με τη 
δικτυακή δραστηριότητα, όπως: γνωστοποίηση 
προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση, εκφοβισμός 
ή παρενόχληση, στοχοποίηση χρηστών από δράστες 
(σεξουαλικής) παρενόχλησης στο Διαδίκτυο 
(predators). 

  7.1.2.9 Αναγνώριση επιλογών γονικού ελέγχου, όπως:  
επίβλεψη, περιορισμοί περιήγησης ιστού, περιορισμοί 
παιχνιδιών υπολογιστή, χρονικά όριο χρήσης 
υπολογιστή. 

7.2 Χρήση του 
Φυλλομετρητή 
Ιστού 

7.2.1 Βασική Περιήγηση 
στο Διαδίκτυο 

7.2.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής περιήγησης στον 
Ιστό (Web browser). 

 7.2.1.2 Εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL) στη 
γραμμή διεύθυνσης και μετάβαση στη διεύθυνση 
ιστοσελίδας. 

  7.2.1.3 Εμφάνιση/Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο, 
νέα καρτέλα 

  7.2.1.4 Διακοπή της λήψης μιας ιστοσελίδας. 

  7.2.1.5 Ανανέωση της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης απόκρυψης, 
εμφάνισης εικόνων. 

  7.2.1.6 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας. 

 7.2.2 Ρυθμίσεις 7.2.2.1 Ορισμός της αρχικής ιστοσελίδας/ιστοσελίδας έναρξης 
του φυλλομετρητή Ιστού. 

  7.2.2.2 Διαγραφή μέρους ή όλου του ιστορικού. 

  7.2.2.3 Αποδοχή/φραγή εμφάνισης αναδυόμενων παραθύρων 
(pop-ups). 

  7.2.2.4 Αποδοχή/φραγή  λανθανόντων αρχείων καταγραφής 
δεδομένων (cookies). 

  7.2.2.5 Διαγραφή cache/προσωρινών αρχείων Διαδικτύου. 

  7.2.2.6 Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων. 

 7.2.3 Πλοήγηση 7.2.3.1 Ενεργοποίηση μιας υπερσύνδεσης. 

  7.2.3.2 Πλοήγηση προς τα πίσω και μπροστά μεταξύ των 
ιστοσελίδων που επισκεφθήκαμε πρόσφατα. 

  7.2.3.3 Πλοήγηση στην Αρχική σελίδα (Home page). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  7.2.3.4 Εμφάνιση διευθύνσεων (URLs) που επισκεφθήκαμε 
στο παρελθόν χρησιμοποιώντας τη γραμμή διεύθυνσης 
της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό ή το Ιστορικό. 

 7.2.4 Σελιδοδείκτες / 
Αγαπημένα 

7.2.4.1 Δημιουργία ενός Σελιδοδείκτη/Καταχώρηση 
ιστοσελίδας  στα Αγαπημένα.  Διαγραφή μιας 
καταχώρησης σελιδοδείκτη - αγαπημένων. 

  7.2.4.2 Προβολή μιας σελίδας καταχωρημένης στους 
σελιδοδείκτες/αγαπημένες. 

  7.2.4.3 Δημιουργία και διαγραφή φακέλου 
σελιδοδεικτών/αγαπημένων. 

  7.2.4.4 Προσθήκη διεύθυνσης ιστοσελίδας σε φάκελο 
σελιδοδεικτών/αγαπημένων. 

7.3 Χρήση του 
Ιστού 

7.3.1 Φόρμες 7.3.1.1 Συμπλήρωση ιστοφόρμας (web-based form) με χρήση: 
πλαισίων κειμένου, αναπτυσσόμενων μενού, πλαισίων 
λίστας, πλαισίων ελέγχου, κουμπιά επιλογής. 

  7.3.1.2 Υποβολή και καθαρισμός μιας ιστοφόρμας. 

 7.3.2 Αναζήτηση 7.3.2.1 Επιλογή συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης. 

  7.3.2.2 Εκτέλεση αναζήτησης για κάποια συγκεκριμένη 
πληροφορία χρησιμοποιώντας μια λέξη-κλειδί. 

  7.3.2.3 Χρήση προχωρημένων λειτουργιών αναζήτησης για τη 
βελτίωση μιας αναζήτησης: ακριβώς τη φράση, 
εξαιρώντας λέξεις, με βάση την ημερομηνία ή με βάση 
τον τύπο αρχείου. 

  7.3.2.4 Αναζήτηση σε μια εγκυκλοπαίδεια ή λεξικό Ιστού. 

7.4 Αποτελέσματα 
Ιστού 

7.4.1 Αποθήκευση 
Αρχείων 

7.4.1.1 Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε συγκεκριμένη θέση 
σε μια μονάδα δίσκου, σε οποιονδήποτε διαθέσιμο 
τύπο αρχείου – πχ. ως απλό κείµενο ή ως αρχείο 
HTML. 

  7.4.1.2 Λήψη/Κατέβασμα αρχείων από συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα και αποθήκευση τους σε συγκεκριμένη θέση 
μονάδας δίσκου. 

  7.4.1.3 Αντιγραφή κειμένου, εικόνας, διεύθυνσης (URL) από 
μια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο. 

 7.4.2 Έλεγχος και 
Εκτύπωση 

7.4.2.1 Προετοιμασία ιστοσελίδας για εκτύπωση: αλλαγή 
προσανατολισμού σελίδας εκτύπωσης, αλλαγή 
περιθωρίων εκτύπωσης της σελίδας. 

  7.4.2.2 Προεπισκόπηση εκτύπωσης ιστοσελίδας. 

  7.4.2.3 Επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας, όπως: 
εκτύπωση ολόκληρης ιστοσελίδας ή συγκεκριμένων 
σελίδων, επιλεγμένου κειμένου, ορισμός του πλήθους 
των αντιτύπων.  
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Μέρος 2ο   Επικοινωνία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7.5 Ηλεκτρονική 
Επικοινωνία 

7.5.1 Έννοιες/Ορολογία 7.5.1.1 Κατανόηση του όρου «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» (e-
mail) και γνώση των κυρίων χρήσεών του. 

  7.5.1.2 Κατανόηση της σύνθεσης και δομής μιας διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  7.5.1.3 Κατανόηση του όρου υπηρεσία σύντομου γραπτού 
μηνύματος (short message service - SMS). 

  7.5.1.4 Κατανόηση του όρου της Τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου 
(Voice over Internet Protocol - VoIP) και γνώση των 
κύριων πλεονεκτημάτων της. 

  7.5.1.5 Κατανόηση των κύριων πλεονεκτημάτων της 
λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων (instant messaging - 
IM), όπως: επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, γνώση 
αν οι επαφές είναι συνδεδεμένες, χαμηλό κόστος, 
δυνατότητα μεταφοράς αρχείων. 

  7.5.1.6 Κατανόηση της έννοιας της διαδικτυακής εικονικής 
κοινότητας (online virtual community). Αναγνώριση 
παραδειγμάτων, όπως: Ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης (social networking websites), Διαδικτυακοί 
τόποι δημόσιας συζήτησης (Internet forums), δωμάτια 
συνομιλίας (chat rooms), διαδικτυακά παιχνίδια 
υπολογιστή (online computer games). 

 7.5.2 Θέματα Ασφαλείας 7.5.2.1 Επίγνωση της πιθανότητας λήψης δόλιων / 
απρόσμενων και αυτόκλητων μηνυμάτων. 

  7.5.2.2 Κατανόηση του όρου ηλεκτρονική υφαρπαγή 
προσωπικών δεδομένων (phishing). Αναγνώριση 
απόπειρας ηλεκτρονικής υφαρπαγής προσωπικών 
δεδομένων. 

  7.5.2.3 Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης ενός υπολογιστή 
από κάποιον ιό που προήλθε από άνοιγμα άγνωστης 
προελεύσεως μηνύματος ή από επισυναπτόμενο 
αρχείο που συμπεριλαμβανόταν σε άγνωστης 
προελεύσεως μήνυμα. 

  7.5.2.4 Κατανόηση του τι είναι η ψηφιακή υπογραφή (digital 
signature). 

 7.5.3 Θεωρία 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου 
(e-mail) 

7.5.3.1 Κατανόηση των πλεονεκτημάτων των συστημάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως: ταχύτητα 
παράδοσης μηνυμάτων, χαμηλό κόστος, ευελιξία από 
τη χρήση λογαριασμού e-mail βασισμένο στον Ιστό 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία. 

  7.5.3.2 Κατανόηση της σημασίας των δικτυακών εθιμοτυπικών 
κανόνων συμπεριφοράς (netiquette), όπως: ακριβής 
και σύντομη περιγραφή στα πεδία θέματος των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, συντομία στην απάντηση 
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μηνυμάτων, ορθογραφικός έλεγχος μηνυμάτων προς 
αποστολή. 

  7.5.3.3 Επίγνωση πιθανών προβλημάτων κατά την αποστολή 
συνημμένων αρχείων, όπως: όρια μεγέθους αρχείων, 
περιορισμοί τύπων αρχείων (για παράδειγμα 
εκτελέσιμα αρχεία) 

  7.5.3.4 Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των πεδίων Προς 
(To), Κοινοποίηση (Cc), Κρυφή Κοινοποίηση (Bcc). 

7.6 Χρήση 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου  

7.6.1 Αποστολή ενός 
μηνύματος 

7.6.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και των βασικών φακέλων 
αλληλογραφίας Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, 
Εξερχόμενα, Πρόχειρα, Διαγραµµένα. Άνοιγμα, 
κλείσιμο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  7.6.1.2 Δημιουργία ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της 
πληκτρολόγησης του κυρίου σώματος του μηνύματος. 

  7.6.1.3 Εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή/και λίστας παραληπτών στα πεδία Προς (To), 
Κοινοποίηση (Cc), Κρυφή κοινοποίηση (Bcc). 

  7.6.1.4 Εισαγωγή ενός τίτλου στο πεδίο Θέμα (Subject). 

  7.6.1.5 Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου από μια άλλη πηγή 
μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  7.6.1.6 Εισαγωγή, διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου. 

  7.6.1.7 Αποθήκευση ενός πρόχειρου αντιγράφου ενός 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  7.6.1.8 Χρήση εργαλείου ορθογραφικού ελέγχου και διόρθωση 
ορθογραφικών λαθών.  

  7.6.1.9 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αποστολή μηνύματος με υψηλή, χαμηλή 
προτεραιότητα. 

 7.6.2 Λήψη Μηνυμάτων 7.6.2.1 Χρήση των λειτουργιών απάντηση στον αποστολέα 
(reply) και απάντηση σε όλους. 

  7.6.2.2 Προώθηση (forward) ενός μηνύματος  

  7.6.2.3 Αποθήκευση επισυναπτόμενου αρχείου σε μια θέση 
στον δίσκο και άνοιγμα του αρχείου. 

  7.6.2.4 Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση ενός 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση των 
διαθέσιμων επιλογών εκτύπωσης. 

 7.6.3 Βελτίωση 
Παραγωγικότητας 

7.6.3.1 Προσθήκη και, απαλοιφή επικεφαλίδων στον φάκελο 
εισερχομένων, όπως: αποστολέας, θέμα, ημερομηνία 
παραλαβής. 
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  7.6.3.2 Εφαρμογή της κατάλληλης ρύθμισης για απάντηση με 
ή χωρίς την ενσωμάτωση του αρχικού μηνύματος.  

  7.6.3.3 Σήμανση (flag) ενός μηνύματος. Απαλοιφή σήμανσης 
μηνύματος. 

  7.6.3.4 Αναγνώριση ενός μηνύματος ως αναγνωσμένο ή μη 
αναγνωσμένο. Επισήμανση ενός μηνύματος ως 
αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο. 

  7.6.3.5 Εμφάνιση απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών 
εργαλείων.  Επαναφορά και ελαχιστοποίηση της 
κορδέλας (ribbon). 

  7.6.3.6 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας. 

7.7 Διαχείριση 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου  

7.7.1 Οργάνωση 7.7.1.1 Αναζήτηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου βάσει αποστολέα, θέματος, 
περιεχομένου μηνύματος. 

  
7.7.1.2 Ταξινόμηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

βάση το όνομα (παραλήπτη - αποστολέα), την 
ημερομηνία, το μέγεθος. 

  7.7.1.3 Δημιουργία, διαγραφή ενός νέου φακέλου μηνυμάτων. 

  7.7.1.4 Μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
έναν φάκελο μηνυμάτων. 

  7.7.1.5 Διαγραφή ενός μηνύματος. 

  7.7.1.6 Επαναφορά ενός μηνύματος από τον φάκελο 
διαγραμμένων μηνυμάτων. 

  7.7.1.7 Άδειασμα του φακέλου διαγραμμένων μηνυμάτων. 

 7.7.2 Βιβλίο 
Διευθύνσεων 

7.7.2.1 Προσθήκη ηλεκτρονικής διεύθυνσης/πληροφοριών 
επαφής σε ένα βιβλίο διευθύνσεων. Διαγραφή 
πληροφοριών επαφής από ένα βιβλίο διευθύνσεων. 

  7.7.2.2 Ενημέρωση ενός βιβλίου διευθύνσεων από τα 
εισερχόμενα μηνύματα. 

  7.7.2.3 Δημιουργία ή ενημέρωση ενός βιβλίου διευθύνσεων / 
λίστας παραληπτών. 

 

 

 

 

 


