
 
 
Σύνδεσμος: https://cap-a.eu/pilots/si4k-pilot.pdf 
 

Εισαγωγή 
Καλώς ορίσατε στο συστημα CAP-A.  
Σκοπός του νέου συστήματος CAP-A  είναι να μάθει ο κάθε χρήστης κινητής συσκευής 
περισσότερα στοιχεία για την ιδιωτικότητα των εφαρμογών, να δει την υφιστάμενη 
αξιολόγηση των εφαρμογών και να εισάγει αξιολογήσεις για τις εφαρμογές που 
χρησιμοποιεί. 
 
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - SaferInternet4Kids.gr 
τρέχουμε μια καμπάνια για να διερευνήσουμε αν οι εφαρμογές σέβονται την ιδιωτικότητα των 
χρηστών τους και αν εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων. 
Εστιάζουμε σε εφαρμογές που είναι παιχνίδια ή δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και εργαλεία επικοινωνίας. Παρακάτω αναφέρονται οδηγίες για το πως μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το CAP-A εργαλείο:  
 

Βήματα 
Κάθε ένα από τα παρακάτω βήματα σου δίνει πόντους, καθώς συνυπολογίζεται από το 
σύστημα επιβράβευσης του CAP-A. 
Αναλυτικά : 

● Πριν ξεκινήσεις να μας πεις τη γνώμη σου θα χρειαστεί 
○ Να γραφτείς στην κοινότητα μας πατώντας στο κουμπί Είσοδος/Εγγραφή 

δίνοντας απλά το e-mail σου και να το επιβεβαιώσεις μέσω του απαντητικού 
μηνύματος 

○ Μετά την εισαγωγή σου, να μας πεις μερικά πράγματα για 
εσένα συμπληρώνοντας το προφιλ σου* από το μενου στα 
αριστερά. Έτσι θα πάρεις 50 πόντους! 

○ Να δηλώσεις τουλάχιστον 5 αγαπημένες εφαρμογές, βρίσκοντας τις από 
την αναζήτηση και πατώντας το πράσινο κουμπί με την καρδούλα 

 
○ Αυτή η ενέργεια θα σου επιτρέψει να κερδίσεις 100 πόντους και 

να ξεκλειδώσεις πιο προχωρημένες ενέργειες όπως τις 
παρακάτω. 

 
● Κλίκαρε σε κάθε μια από τις παρακάτω εφαρμογές και πήγαινε στην καρτέλα 

“Άδειες”.  Εναλλακτικά από το μενού κλίκαρε στο “SaferInternet4Kids” που 

https://cap-a.eu/pilots/si4k-pilot.pdf
https://saferinternet4kids.gr/
https://cap-a.eu/portal/login.html


 
 

εμφανίζεται στα αριστερά. Εκεί μπορείς να δεις σε 2 λίστες, 
επιλεγμένες εφαρμογές αλλα και πληροφορίες σχετικές με τις 
άδειες χρήσης αυτών.  Πατώντας πάνω σε κάθε εφαρμογή, 
μπορείς να εκφράσεις την άποψη σου αν σου φαίνεται λογικό ή όχι 
σέρνοντας προς το Ναι ή το Οχι το κουμπί “Λογικό” 
 
Εφαρμογές Παιχνιδιών (τυχαία σειρά)  

● League of Legends  
● Mortal Kombat 11  

● ΝΒΑ 2Κ20  
● Call of Duty Modern Warfare 
● F1 2019  

● PUBG  
● My Talking Tom Friends  
● My talking Angela  

● Roblox  

● Minecraft  

 
Εφαρμογές Social Media και Επικοινωνίας (τυχαία σειρά) 

● YouTube  
● Facebook  
● Instagram  

● TikTok  
● Snapchat  
● Viber  

● Whatsapp 
● Messenger  

● Pinterest  

 
● Αν έχεις κάποιο άρθρο σχετικό με μια από τις παραπάνω εφαρμογές μπορείς να το 

μοιραστείς με τον εξής τρόπο: Αφού έχεις βρεθεί στην εφαρμογή που επιθυμείς, 
πατάς στην καρτέλα “Σχετικά άρθρα” και βάζεις το link του άρθρου στο πεδίο “URL 
Απόδειξης”, χαρακτηρίζοντας το θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο και πατάς “Αποστολή”. 

 
 

https://cap-a.eu/portal/#application/d28374adaf063ff7d5fbc0e33c06649d96d4422e2dbfaa2cbcf35133c8819a50
https://cap-a.eu/portal/#application/eaca26e4b2c81ee6da2731ae3184fcbd8e0e8db046c151a555c9805703b2642f
https://cap-a.eu/portal/#application/65afe9f8d615842d8c2ae9167315297f3b06da3890d73c28b9fdf02b3a0ab44b
https://cap-a.eu/portal/#application/b3ca085a265dd7ea5b60f1bedda8280e6e278410a45b85f737e159f5c82916fe
https://cap-a.eu/portal/#application/7f813695dc0f000f7127662e534833759fbb2cbef41d075599778e857e527a78
https://cap-a.eu/portal/#application/8716ceb688caa154b5899650e42f0763ccf49851896f3d0c3bfda664bf0a2991
https://cap-a.eu/portal/#application/42e5b72063921b63a61d3f61701c9bd4bd17ea9733902ad3172b6a58365df818
https://cap-a.eu/portal/#application/42e5b72063921b63a61d3f61701c9bd4bd17ea9733902ad3172b6a58365df818
https://cap-a.eu/portal/#application/643f6a493d9c0efb40561962fec1a5b82adfd7a83794c045e97004b8dc6b1467
https://cap-a.eu/portal/#application/b52aef3b397f5028ee7f644b85196f545e60d10d8dea881d0d91cfbd2b27b2e2
https://cap-a.eu/portal/#application/ebf8bd224c182c02521a4eb9eb3e0bf03591af63f2f2eba2b57fd944b230af45
https://cap-a.eu/portal/#application/ebf8bd224c182c02521a4eb9eb3e0bf03591af63f2f2eba2b57fd944b230af45
https://cap-a.eu/portal/#application/c46f13e7925a0a6193a698d364d6483daac6549cd015530f41d83fd99830db1e
https://cap-a.eu/portal/#application/85d4361e9897f9397afdd7d592e97f66b647ac192288c49d2a174bcf4cfacac1
https://cap-a.eu/portal/#application/40175f15eb6910f4245d8b36542066a3a46f675117b970bc7d8f5aa03561ddfe
https://cap-a.eu/portal/#application/54df51aa38c3e524ee2c0f9520d48bbd5ab02c0d7e0e74fc5a2cdf98de073fe4
https://cap-a.eu/portal/#application/d78920357b2741819a992ace1a6a5c5a1aa22e51d2893efa1b53384673bd4ed9
https://cap-a.eu/portal/#application/94231c705f28dfea5060f28f34c2f70b07a31b21f415fff71798d5e93b2ddd0e
https://cap-a.eu/portal/#application/700bebd3fd07a58c6dc39c518434ce42fdf84b08481c318dd253ce09c447275c
https://cap-a.eu/portal/#application/0ab1151d618d1aa24112b020450bf760c796d020667033628a657f428792bcce
https://cap-a.eu/portal/#application/497d0c3f15d953c7aa0f8050bbbc2318ef47a43e3a6c3e9d9f1e545767dae4af


 
 
 

Θέλεις περισσότερα; 
○ Δοκίμασε το εργαλείο επισημείωσης (Επισημειωτής). Είναι διαθέσιμο στην 

καρτέλα “Αδειες” κάθε εφαρμογής στα δεξια με τίτλο Επισημειωτής.

 

○ Κατέβασε την android εφαρμογή μας από το playstore πατώντας εδώ και 
φόρτωσε στο portal τις εγκατεστημένες εφαρμογές σου πατώντας το κουμπί 
“audit my apps”. Mε αυτόν τον τρόπο κερδίζεις ακόμα περισσότερους 
πόντους.  

Βοήθεια / Πληροφορίες 
 
Για τους πόντους που μπορείς να κερδίσεις και τα επίπεδα που μπορείς να ανέβεις θα 
βρεις πληροφορίες πατώντας εδώ 
Μπορείς να ακολουθήσεις τις μίνι περιηγήσεις σε βασικές λειτουργικότητες της 
πλατφόρμας πατώντας εδώ 
 

*Σημαντική Σημείωση 
 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα κοινοποιήσουμε ή θα πουλήσουμε πληροφορίες σχετικές με 
το προφίλ χρήστη σας σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για την 
εξαγωγή στατιστικών που είναι διαθέσιμα εδώ 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.in2.cap_a
http://cap-a.eu/portal/#info
http://cap-a.eu/portal/#tours
https://cap-a.eu/portal/#stats

