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ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Παρ’ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδο-

σης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυµα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπό-

χρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε µεγέθους προκύψει λόγω 

πληροφοριών, οδηγιών ή συµβουλών που περιέχονται σ’ αυτό το έγγραφο. 
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Ενότητα 7 - Πληροφορίες και Επικοινωνίες 
 

Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 7, Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Module 7, 
Information and Communication), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την θεωρητική και πρακτική εξέτα-
ση σε αυτόν το γνωστικό τοµέα. 
 
 

Στόχοι της Ενότητας 
 

Ενότητα 7  Η ενότητα Πληροφορίες και Επικοινωνίες διαιρείται σε δύο µέρη:  
 Το πρώτο µέρος, Πληροφορίες, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί µερικές από τις 

βασικές έννοιες και όρους και να εκτιµήσει µερικούς από τους παράγοντες ασφάλειας που 
συνδέονται µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Ο υποψήφιος ακόµη θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ολοκληρώσει συνήθεις εργασίες αναζήτησης χρησιµοποιώντας µια εφαρµογή φυλλοµε-
τρητή ιστού (περιήγησης στον ιστό)1 (web browser) και τα διαθέσιµα εργαλεία των µηχανών 
αναζήτησης. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταχωρεί σελιδοδείκτες (Αγαπηµένα) ή 
Αγαπηµένες ιστοσελίδες, καθώς και να εκτυπώνει περιεχόµενα ιστοσελίδων και αποτελε-
σµάτων αναζήτησης. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα πρέπει να µπορεί να περιηγείται και 
να συµπληρώσει ηλεκτρονικές φόρµες σε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. 

 Στο δεύτερο µέρος, Επικοινωνίες, ο υποψήφιος πρέπει να κατανοεί τις βασικές έννοιες 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και να έχει επίγνωση των θεµάτων ασφαλείας που 
συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση του. Ακόµη, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει τις ικα-
νότητές του στο να χρησιµοποιεί µια εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να στείλει 
και να λάβει µηνύµατα καθώς και να επισυνάψει αρχεία στα µηνύµατα. Επιπρόσθετα, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσει και να διαχειριστεί φακέ-
λους/καταλόγους µηνυµάτων µέσα στην εφαρµογή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

Μέρος 1ο: Πληροφορίες 

 

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

7.1 Το ∆ιαδίκτυο 
(Internet) 

7.1.1 Βασικές 
 Έννοιες/Όροι 

7.1.1.1 Κατανόηση και διάκριση µεταξύ των όρων ∆ιαδί-
κτυο (Internet) και Παγκόσµιος Ιστός (World Wide 
Web - WWW). 

  7.1.1.2 Ορισµός και κατανόηση των όρων: HTTP, URL, 
υπερ-σύνδεση (ή δεσµός), ISP, FTP. 

  7.1.1.3 Κατανόηση της δοµής µιας διεύθυνσης στον Πα-
γκόσµιο Ιστό. 

  7.1.1.4 Επίγνωση του τι είναι και πού χρησιµοποιείται µια 
εφαρµογή Φυλλοµετρητή Ιστού/Περιήγησης στον 
Ιστό (Web browser). 

  7.1.1.5 Επίγνωση του τι είναι και γιατί χρησιµοποιείται 
µια Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine). 

  7.1.1.6 Κατανόηση των όρων cookie και προσωρινή α-
ποθήκευση (cache). 
 

 7.1.2 Θέµατα Ασφάλειας 
- Προστασίας 

7.1.2.1 Γνώση του τι είναι µια προστατευµένη ιστοσελίδα 
(χρήση ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβα-
σης). 

                                                           
1 Στην παρούσα Ελληνική µετάφραση οι όροι «φυλλοµετρητής» ή «εφαρµογή φυλλοµετρητή» ή «φυλλοµετρητής ιστού» ή «εφαρµογή περιήγησης ή 

πλοήγησης στον Ιστό ή Web» ή «εφαρµογή ανάγνωσης ιστοσελίδων» θεωρούνται ισοδύναµοι. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

  7.1.2.2 Γνώση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. 

  7.1.2.3 Γνώση του τι είναι και γιατί χρησιµοποιείται η 
κρυπτογράφηση δεδοµένων. 

  7.1.2.4 Επίγνωση του κινδύνου µόλυνσης ενός υπολογι-
στή από κάποιον ιό που προήλθε από αρχείο 
που προήλθε από το ∆ιαδίκτυο. 

  7.1.2.5 Επίγνωση της πιθανότητας να πέσει κάποιος θύ-
µα απάτης από τη χρήση της πιστωτικής του 
κάρτας στο ∆ιαδίκτυο. 

  7.1.2.6 Κατανόηση του όρου Τείχος Προστασίας 
(firewall). 

 7.1.3.1 Άνοιγµα (και κλείσιµο) µιας εφαρµογής περιήγη-
σης στον Ιστό (Web browser). 

 

7.1.3 Τα Πρώτα Βήµατα 
µε την εφαρµογή 
Περιήγησης στον  
Ιστό  7.1.3.2 Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας/ιστοσελίδας έ-

ναρξης του φυλλοµετρητή Ιστού. 

  7.1.3.3 Εµφάνιση/Άνοιγµα µιας ιστοσελίδας σε νέο πα-
ράθυρο. 

  7.1.3.4 ∆ιακοπή της λήψης µιας ιστοσελίδας. 

  7.1.3.5 Ανανέωση της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας. 

  7.1.3.6 Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών Βοήθειας. 

 7.1.4.1 Εµφάνιση, απόκρυψη γραµµών εργαλείων. 

 

7.1.4 Προσαρµογή 
 Ρυθµίσεων 

7.1.4.2 Εµφάνιση, απόκρυψη εικόνων σε µια ιστοσελίδα. 

  7.1.4.3 Εµφάνιση διευθύνσεων (URLs) που επισκεφθή-
καµε στο παρελθόν χρησιµοποιώντας τη γραµµή 
διεύθυνσης της εφαρµογής Περιήγησης στον Ι-
στό. 

  7.1.4.4 ∆ιαγραφή του ιστορικού. 

7.2.1.1 Μετάβαση σε URL (διεύθυνση ιστοσελίδας) 7.2 Περιήγηση 
στον Ιστό 

7.2.1 Πρόσβαση σε  
Ιστοσελίδες 

7.2.1.2 Ενεργοποίηση µιας υπερσύνδεσης κειµένου ή ει-
κόνας. 

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

  7.2.1.4 Συµπλήρωµα φόρµας Ιστού (Web-based) και ει-
σαγωγή δεδοµένων για την εκπλήρωση µιας 
συναλλαγής.  

 7.2.2.1 ∆ηµιουργία ενός Σελιδοδείκτη σε Ιστοσελίδα / Κα-
ταχώρηση ιστοσελίδας στ’ Αγαπηµένα. 

 

7.2.2 Χρησιµοποιώντας 
Σελιδοδείκτες 
(Αγαπηµένα)2. 7.2.2.2 Άνοιγµα µιας σελίδας καταχωρηµένης µε Σελιδο-

δείκτη ή από τη λίστα µε τα Αγαπηµένα. 

 7.2.3 Οργάνωση  7.2.3.1 ∆ηµιουργία φακέλου σελιδοδεικτών/αγαπηµένων.

                                                           
2 Στην παρούσα Ελληνική µετάφραση οι όροι «Σελιδοδείκτης» ή «Αγαπηµένα» χρησιµοποιούνται ισοδύναµα. 
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 Σελιδοδεικτών 
(Αγαπηµένων) 

7.2.3.2 Προσθήκη διεύθυνσης ιστοσελίδας σε φάκελο 
σελιδοδεικτών/αγαπηµένων. 

  7.2.3.3 ∆ιαγραφή µιας καταχώρησης σελιδοδείκτη - αγα-
πηµένων. 

7.3.1.1 Επιλογή µιας συγκεκριµένης µηχανής αναζήτη-
σης. 
 

7.3 Αναζήτηση 
στον Ιστό 

7.3.1 Χρήση µιας Μηχα-
νής Αναζήτησης 

7.3.1.2 Εκτέλεση µιας αναζήτησης για συγκεκριµένη 
πληροφορία χρησιµοποιώντας µια λέξη ή φράση. 

  7.3.1.3 Συνδυασµός κριτηρίων επιλογής σε µια αναζήτη-
ση. 

  7.3.1.4 Αντιγραφή κειµένου, εικόνας, διεύθυνση (URL) 
από µια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο. 

  7.3.1.5 Αποθήκευση µιας ιστοσελίδας σε συγκεκριµένη 
θέση σε µια µονάδα δίσκου σε µορφή αρχείου 
απλού κειµένου, αρχείου HTML. 

  7.3.1.6 Λήψη/Κατέβασµα αρχείου κειµένου, εικόνας, ή-
χου, βίντεο, λογισµικού από συγκεκριµένη 
ιστοσελίδα και αποθήκευση του σε συγκεκριµένη 
θέση µονάδας δίσκου. 

 7.3.2.1 Προεπισκόπηση ιστοσελίδας. 

 
7.3.2 Προετοιµασία για 

Εκτύπωση 7.3.2.2 Αλλαγή προσανατολισµού σελίδας εκτύπωσης: 
οριζόντια, κατακόρυφα. Αλλαγή µεγέθους χαρ-
τιού. 

  7.3.2.3 Αλλαγή περιθωρίων εκτύπωσης της σελίδας: ε-
πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. 

 7.3.3 Εκτύπωση 7.3.3.1 Επιλογή παραµέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας, 
όπως: εκτύπωση ολόκληρης ιστοσελίδας, συγκε-
κριµένης(ων) σελίδων, πλαισίου (frame) 
επιλεγµένου κειµένου, του πλήθους των αντιτύ-
πων. Εκτύπωση ιστοσελίδας(ων). 
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Μέρος 2ο: Επικοινωνίες 

 

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

7.4.1 Έννοιες/Όροι 7.4.1.1 Κατανόηση της συγκρότησης και δοµής µιας δι-
εύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

7.4 Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

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

  7.4.1.3 Κατανόηση της σηµασίας των δικτυακών εθιµο-
τυπικών κανόνων συµπεριφοράς (netiquette), 
όπως: ακριβής περιγραφή στα πεδία θέµατος 
των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, συντοµία στην 
απάντηση µηνυµάτων, ορθογραφικός έλεγχος 
µηνυµάτων προς αποστολή. 

 7.4.2.1 Επίγνωση της πιθανότητας λήψης απρόσµενων 
µηνυµάτων. 

 

7.4.2 Θέµατα Ασφάλειας 
- Προστασίας 

7.4.2.2 Επίγνωση των κινδύνων της µόλυνσης ενός 
υπολογιστή από κάποιον ιό που προήλθε από 
άνοιγµα άγνωστης προελεύσεως µηνύµατος, από 
επισυναπτόµενο αρχείο που συµπεριλαµβανόταν 
σε άγνωστης προελεύσεως µήνυµα. 

  7.4.2.3 Γνώση του τι είναι η ψηφιακή υπογραφή (digital 
signature). 
 
 

 7.4.3.1 Άνοιγµα (και κλείσιµο) µιας εφαρµογής ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου. 

 

7.4.3 Τα Πρώτα Βήµατα 
στο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 7.4.3.2 Άνοιγµα φακέλου Εισερχόµενων για ένα συγκε-

κριµένο χρήστη. 

  7.4.3.3 Άνοιγµα ενός, πολλών µηνυµάτων. 

  7.4.3.4 Εναλλαγή µεταξύ ανοικτών µηνυµάτων. 

  7.4.3.5 Κλείσιµο ενός µηνύµατος. 

  7.4.3.6 Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών Βοήθειας. 

 7.4.4 Προσαρµογή 
Ρυθµίσεων 

7.4.4.1 Προσθήκη, απαλοιφή επικεφαλίδων στο φάκελο 
εισερχοµένων, όπως: αποστολέας, θέµα, ηµερο-
µηνία παραλαβής. 

  7.4.4.2 Εµφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιµων γραµµών 
εργαλείων. 

7.5.1.1 Σήµανση (flag) ενός µηνύµατος. Απαλοιφή σή-
µανσης ενός µηνύµατος. 

7.5 Ανταλλαγή  
Μηνυµάτων 

7.5.1 Ανάγνωση  
Μηνυµάτων 

7.5.1.2 Επισήµανση ενός µηνύµατος ως αναγνωσµένο ή 
µη αναγνωσµένο. 

  7.5.1.3 Άνοιγµα και αποθήκευση επισυναπτόµενων αρ-
χείων σε συγκεκριµένη θέση σε µια µονάδα 
δίσκου. 
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 7.5.2.1 Χρήση των λειτουργιών Απάντηση στον αποστο-
λέα, Απάντηση σε όλους. 

 

7.5.2 Απάντηση σε 
ένα Μήνυµα 

7.5.2.2 Απάντηση µε ή χωρίς την ενσωµάτωση του αρχι-
κού µηνύµατος. 

 7.5.3.1 ∆ηµιουργία ενός νέου µηνύµατος. 

 
7.5.3 Αποστολή  

ενός Μηνύµατος 7.5.3.2 Εισαγωγή µιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου στο πεδίο «Παραλήπτης». 

  7.5.3.3 Κοινοποίηση (Cc) ή κρυφή κοινοποίηση (Bcc) ε-
νός µηνύµατος σε µια ή πολλές διευθύνσεις. 

  7.5.3.4 Εισαγωγή ενός τίτλου στο πεδίο «Θέµα». 

  7.5.3.5 Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου (εφόσον είναι 
διαθέσιµος) και αλλαγές όπως: διορθώσεις ορθο-
γραφικών λαθών, διαγραφή επαναλαµβανόµενων 
λέξεων. 

  7.5.3.6 Επισύναψη αρχείου σε µήνυµα. 

  7.5.3.7 Αποστολή µηνύµατος µε υψηλή, χαµηλή προτε-
ραιότητα. 

  7.5.3.8 Αποστολή µηνύµατος µε χρήση λίστας παραλη-
πτών. 

  7.5.3.9 Προώθηση ενός µηνύµατος. 

 7.5.4.1 Αντιγραφή3 και µετακίνηση4 κειµένου εντός του 
µηνύµατος, µεταξύ ενεργών µηνυµάτων.  

 

7.5.4 Αντιγραφή,  
Μετακίνηση, ∆ια-
γραφή 7.5.4.2 Αντιγραφή κειµένου από µια άλλη πηγή µέσα σε 

ένα µήνυµα. 

  7.5.4.3 ∆ιαγραφή κειµένου σε µήνυµα. 

  7.5.4.4 ∆ιαγραφή επισυναπτόµενου αρχείου από ένα µή-
νυµα προς αποστολή. 

7.6 ∆ιαχείριση  
Μηνυµάτων 

7.6.1 Μέθοδοι / Τεχνικές 7.6.1.1 Κατανόηση µερικών µεθόδων για την αποτελε-
σµατική διαχείριση των µηνυµάτων, όπως: 
δηµιουργία και ονοµασία φακέλων, µετακίνηση 
των µηνυµάτων στους κατάλληλους φακέλους, 
διαγραφή µη απαραίτητων µηνυµάτων, χρήση 
της λίστας διευθύνσεων. 

 7.6.2.1 ∆ηµιουργία µιας καινούργιας λίστας διευθύνσεων 
/ λίστας παραληπτών. 

 

7.6.2 Χρήση του Βιβλίου 
∆ιευθύνσεων 

7.6.2.2 Προσθήκη µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε µια 
λίστα διευθύνσεων. 

  7.6.2.3 ∆ιαγραφή µιας ταχυδροµικής διεύθυνσης από µια 
λίστα διευθύνσεων. 

  7.6.2.4 Ενηµέρωση µιας λίστας διευθύνσεων από τα ει-
σερχόµενα µηνύµατα. 

 7.6.3 Οργάνωση  
Μηνυµάτων 

7.6.3.1 Αναζήτηση ενός µηνύµατος βάσει αποστολέα, 
θέµατος, περιεχοµένου µηνύµατος. 

                                                           
3 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 
4 Όπου υπάρχει ο όρος µετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης. 
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  7.6.3.2 ∆ηµιουργία ενός νέου φακέλου µηνυµάτων. 

  7.6.3.3 Μετακίνηση ενός µηνύµατος σε ένα νέο φάκελο 
µηνυµάτων. 

  7.6.3.4 Ταξινόµηση µηνυµάτων µε βάση το όνοµα (πα-
ραλήπτη - αποστολέα), την ηµεροµηνία κλπ. 

  7.6.3.5 ∆ιαγραφή ενός µηνύµατος. 

  7.6.3.6 Επαναφορά ενός µηνύµατος από το φάκελο δια-
γραµµένων µηνυµάτων. 

  7.6.3.7 Άδειασµα του φακέλου διαγραµµένων µηνυµά-
των. 

 7.6.4.1 Προεπισκόπηση εκτύπωσης µηνύµατος. 

 
7.6.4 Προετοιµασία  

Εκτυπώσεων 7.6.4.2 Καθορισµός παραµέτρων εκτύπωσης, όπως: 
εκτύπωση ολόκληρου µηνύµατος, επιλεγµένων 
περιεχοµένων µηνύµατος, πλήθους του αριθµού 
αντιτύπων. Εκτύπωση µηνύµατος. 

 


