
Η ενότητα IT Security (Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων) αναπτύχθηκε για να σας προσφέρει τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση 
και την εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που θα σας 
επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η κοινωνία του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, 
όπως κάθε κοινωνία, εμπεριέχει κινδύνους. Για τον 
λόγο αυτό, είναι απαραίτητο για κάθε χρήστη Η/Υ να 
μπορεί να προστατεύεται διαρκώς.

IT Security 



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας IT Security 

Με αφορά 
το IT Security;
Αυτή η ενότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 
για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια 
εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο 
σπίτι αλλά και στο γραφείο του. 

Η ενότητα IT Security απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα 
ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τους για δουλειά ή στην καθημερινότητα.

Τι θα μου προσφέρει
η ενότητα IT Security;

Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες για 
την κατανόηση και την εφαρμογή όλων των πρακτικών 
ασφάλειας σχετικά με Η/Υ, τα δίκτυα και το διαδίκτυο.

Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην ασφάλεια 
Πληροφοριακών Συστημάτων (IT).

•

•

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη 
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200 
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα 
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Πώς μπορώ να ξεκινήσω; 
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά 
σας, επισκεφθείτε το ecdl.gr

Κατανοώ τις βασικές έννοιες που αφορούν στη 
σημασία των ασφαλών πληροφοριών και 
δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην 
προστασία προσωπικών δεδομένων.

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία 
του Η/Υ και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση.

Αντιλαμβάνομαι τις απειλές κατά των δεδομένων 
μου, να αξιολογώ πληροφορίες, να έχω 
προσωπική ασφάλεια, ασφάλεια για τα αρχεία μου 
και έλεγχο προστασίας τους ασύρματα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
•

•

•

•

•

Χρησιμοποιώ μεθόδους και να διαχειρίζομαι κωδικούς 
ασφαλείας.

Έχω τον έλεγχο και την ασφάλεια σε ό,τι αφορά στο 
ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, στα μέσα κοινωνικής μου 
δικτύωσης, στη διαδικτυακή τηλεφωνία, στα άμεσα 
μηνύματα και στο κινητό μου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

•  Απειλές κατά των δεδομένων (data threats) 
• Αξία της πληροφορίας 
• Προσωπική ασφάλεια 
• Ασφάλεια αρχείων

Έννοιες ασφαλείας 

•  Τύποι και μέθοδοι λειτουργίας 
• Προστασία 
• Επίλυση και αφαίρεση

Λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware) 

•  Δίκτυα και συνδέσεις δικτύου 
• Ασύρματη ασφάλεια Ασφάλεια δικτύου 

•  Μέθοδοι 
• Διαχείριση κωδικών ασφαλείας
 (password management) Έλεγχος πρόσβασης (access control) 

•  Ρυθμίσεις φυλλομετρητή ιστού 
• Ασφαλής περιήγηση στον ιστό
 (secure browsing)

Εφαρμογές

•  Διασφάλιση και δημιουργία αντιγράφων
 ασφαλείας δεδομένων 
• Ασφαλής διαγραφή και καταστροφή

Ασφαλή διαχείριση δεδομένων 

•  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
• Κοινωνική δικτύωση (social networking) 
• Διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP) και άμεσα
 μηνύματα (instant messaging) 
• Κινητό (mobile) 

Επικοινωνίες


