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Πρόλογος: 

  Κατά το σχολικό έτος 2013 και στο πλαίσιο της ερευνητικής 

εργασίας (project), της Β΄ Τάξης του 8
ου 

Λυκείου Αθήνας 

εκπόνησε την ερευνητική εργασία με θέμα «Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο». Ξεκινήσαμε την εργασία μας τον Φεβρουάριο του 

2013 και τελειώσαμε την εργασία μας τον Απρίλιο του 2013 

υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή μας Μιχάλη 

Κοντόπουλο. 

 

   Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας βοήθησαν να 

υλοποιήσουμε την εργασία μας. 
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Στις μέρες μας το διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στην   

καθημερινότητα των ανθρώπων και ειδικότερα στους νέους. 

  Κάθε οικογένεια κατέχει έστω έναν υπολογιστή και συνεπώς 

τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πλέον οι γονείς από 

μικρές ηλικίες αγοράζουν στα παιδιά τους υπολογιστές. Αν και 

χρήσιμο το διαδίκτυο κρύβει πολλούς κινδύνους. 

  Το θέμα που επεξεργαστήκαμε ως ομάδα είναι «Η ασφάλεια 

στο διαδίκτυο».  

Η συγγραφή της εργασίας μας ξεκίνησε με την απάντηση των 

ερωτημάτων που μας δημιουργήθηκαν. Ο βασικός λόγος που 

επιλέξαμε το θέμα είναι επειδή θέλαμε να μάθουμε εμείς και οι 

υπόλοιποι νέοι για τους κινδύνους που έχει το διαδίκτυο. Ο 

καθένας από μας ανέλαβε ένα από κάθε υποερωτήματα την 

ανάπτυξη των οποίων βρίσκεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Εισαγωγή στο διαδίκτυο 
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 1.1 Τι είναι διαδίκτυο 

 

 
 Αντί να σας δώσουμε έναν ορισμό με μια φράση, ας δοκιμάσουμε 

μια πιο περιγραφική προσέγγιση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε 

με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να περιγράψουμε αναλυτικά 

το διαδίκτυο, δηλαδή, τα βασικά υλικά και τα λογισμικά 

συστατικά που συνθέτουν το διαδίκτυο. 

Άλλος τρόπος είναι να περιγράψουμε το διαδίκτυο σαν μια 

υποδομή δικτύωσης που παρέχει υπηρεσίες σε κατανεμημένες 

το δημόσιο διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εφαρμογές.  

υπολογιστών, δηλαδή ένα δίκτυο που συνδέει εκατομμύρια 

υπολογιστικές συσκευές σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες από 

αυτές είναι επιτραπέζια PC, σταθμοί εργασίας UNIX και οι 

καλούμενοι εξυπηρέτες (servers), που αποθηκεύουν και 

μεταδίδουν πληροφορίες, όπως ιστοσελίδες και μηνύματα e-mail. 

 

 

1.2 Ποια είναι τα βασικά του μέρη 

 

 
    Στην ορολογία του διαδικτύου όλες αυτές οι συσκευές ονομάζονται 

υπολογιστές υπηρεσίας (hosts) ή τερματικά συστήματα (end systems). Τα 

τερματικά συστήματα συνδέονται μεταξύ τους με ζεύξεις επικοινωνίας. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι ζεύξεων επικοινωνίας, οι οποίοι αποτελούνται 

από διαφορετικούς τύπους φυσικών μέσων, που περιλαμβάνουν 

ομοαξονικό καλώδιο, χάλκινο καλώδιο, οπτικές ίνες και ραδιοφάσμα. 

Διάφορες ζεύξεις μπορούν να μεταδώσουν δεδομένα με διαφορετικούς 

ρυθμούς. Ο ρυθμός μετάδοσης ζεύξης καλείται συνήθως εύρος ζώνης 

(bandwidth) της ζεύξης και τυπικά μετράται σε bit/ δευτερόλεπτο. Τα 

τερματικά συστήματα συνήθως δεν συνδέονται απευθείας μεταξύ τους 

μέσω μίας μόνο ζεύξης επικοινωνίας. Αντί αυτού, συνδέονται έμμεσα 

μεταξύ τους μέσω ενδιάμεσων συσκευών μεταγωγής, που ονομάζονται 

δρομολογητές. Ένας δρομολογητής λαμβάνει ένα κομμάτι πληροφορίας 

που φτάνει σε μία από τις εισερχόμενες ζεύξεις επικοινωνίας. Στην 

ορολογία της δικτύωσης υπολογιστών, το κομμάτι αυτό της πληροφορίας 

ονομάζεται πακέτο. 

 

 

 



7 
 

 

1.3 Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών και ποια η αποστολή 

τους   

 
   Τα τερματικά συστήματα προσπελαύνουν το διαδίκτυο μέσω Παρόχων 

Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers, ISP), που 

περιλαμβάνουν οικιακούς ISP. Κάθε ISP είναι ένα δίκτυο δρομολογητών 

και ζεύξεων επικοινωνίας. Οι διάφοροι ΙSP παρέχουν μια ποικιλία τύπων 

προσπέλασης δικτύου προς τα τερματικά συστήματα. Για να  επιτρέπουν 

την επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστες και να επιτρέπουν στους χρήστες 

να προσπελαύνουν περιεχόμενο του διαδικτύου από όλον τον κόσμο, 

αυτοί οι ISP χαμηλότερης βαθμίδας, διασυνδέονται μέσω εθνικών ή 

διεθνών ISP υψηλότερης βαθμίδας. 

 

 
1.4 Τι είναι τα πρωτόκολλα και που χρησιμοποιούνται 

 
    Πρωτόκολλο δικτύου είναι παρόμοιο με ένα ανθρώπινο πρωτόκολλο. 

Όλες οι δραστηριότητες στο διαδίκτυο που εμπλέκουν δύο ή 

περισσότερες απομακρυσμένες μεταξύ τους οντότητες που επικοινωνούν, 

δέχονται από ένα πρωτόκολλο. 

  Χρησιμοποιούνται σε δρομολογητές που καθορίζουν τη διαδρομή ενός 

πακέτου, από την προέλευση στο προορισμό, υλοποιούνται με υλικό στις 

κάρτες διασύνδεσης δικτύου δυο φυσικά συνδεδεμένων υπολογιστών για 

να ελέγχουν την ροή των bit επάνω στο ¨σύρμα¨ ανάμεσα στις δυο 

κάρτες διασύνδεσης δικτύου, ελέγχουν τον ρυθμό με τον οποίο 

μεταδίδονται πακέτα ανάμεσα στον αποστολέα και στον παραλήπτη. 

 

  Ένα πρωτόκολλο ορίζει τη μορφή και τη σειρά των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες επικοινωνούσες 

οντότητες, όπως και τις ενέργειες που γίνονται κατά την διάρκεια της 

μετάδοσης και της λήψης ενός μηνύματος ή άλλου γεγονότος.  

 

 

 

2. Προσωπικά δεδομένα 
 

 

2.1 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 
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Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα 

άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης, φυσικά χαρακτηριστικά, 

εκπαίδευση, εργασία, οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα, 

δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. 

Προσωπικά δεδομένα δηλαδή είναι κάθε πληροφορία που μας 

χαρακτηρίζει. Μερικές φορές τα προσωπικά μας δεδομένα αφορούν 

ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της ιδιωτικής μας ζωής, όπως στο 

θρήσκευμά μας, στις πολιτικές μας πεποιθήσεις, στην κατάσταση της 

υγείας μας ή στην ερωτική μας ζωή. 
 

 

2.2  Πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα 

Πολλές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες βασίζονται στην 

επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων  

 Η φόρμα που συμπληρώνουμε για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

κάποιας εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιέχει προσωπικά 

μας στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλικία. 

 Το ίδιο συμβαίνει όταν εγγράφεσαι σε ένα διαδικτυακό (on-line) 

κατάστημα βιβλίων. 

 Το σχολείο μας τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις 

μας. 

 Ο γιατρός που επισκεφτήκαμε τηρεί τις ιατρικές μας εξετάσεις και 

άλλα σχετικά στοιχεία για την υγεία μας. 

 Το προφίλ μας στο facebook  περιέχει πληροφορίες για τους 

φίλους μας, τα ενδιαφέροντά μας αλλά και άλμπουμ με τις 

φωτογραφίες μας. 

 

2.3  Μπορούν τα δεδομένα μας να χρησιμοποιηθούν εναντίον 

μας 
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    Αν δεν προσέχουμε που και πως τα δημοσιεύουμε ή αν πέσουν σε 

λάθος χέρια, τα προσωπικά μας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από κάποιους για να μας δυσφημίσουν ή να μας φέρουν σε πολύ δύσκολη 

θέση, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές μας στιγμές. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να δυσκολέψουν την ζωή μας στο άμεσο μέλλον, όταν θα 

ψάχνουμε για δουλεία ή και στο πανεπιστήμιο. Σε πολύ ακραίες 

καταστάσεις μπορείς να πέσεις ακόμα και θύμα υποκλοπής ταυτότητας, 

ακόμη και θύμα παρενόχλησης ή εξαπάτησης.  

 

 

2.4   Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κάποιος τα προσωπικά 

μας δεδομένα 

 

Στην Ελλάδα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

υπάρχει ειδική νομοθεσία που προστατεύει τα άτομα από την 

ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή 

αυτής της νομοθεσίας ( νόμοι 2472/1997 και  3471/2006). 

Ως βασικός κανόνας ισχύει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα 

προσωπικά μας δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει 

εξασφαλίσει την συγκατάθεσή σου και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη 

συναίνεση των γονέων μας.  

 

2.5 Ποια είναι τα δικαιώματά μου 

 Όταν κάποιος μας ζητά να του δώσουμε προσωπικά μας δεδομένα, 

έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις ακριβώς την ταυτότητά του, τον 

σκοπό για τον οποίο χρειάζεται τα δεδομένα μας, σε ποιους θα τα 

στείλει, καθώς και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά   

 Έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποία δεδομένα τηρούν οι 

άλλοι για μας και μπορούμε να τους ζητάμε να μας ενημερώνουν 

για αυτά  
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 Έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των 

προσωπικών μας δεδομένων, όταν θεωρούμε ότι κάποια από τις 

πληροφορίες μας θίγει ή μας προσβάλει. 

 

 

 

 

 

 

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

3.1 Γιατί κινδυνεύουμε από την δημοσίευση προσωπικών μας 

δεδομένων 

    Το διαδίκτυο μας παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιούμε 

προσωπικά μας δεδομένα με όποιο τρόπο εμείς επιθυμούμε. 

    Συνήθως σκέφτόμαστε: «αφού δεν είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι, 

ούτε κάτι που θέλω να κρύψω, γιατί όχι;» 

    Και όμως, έχει  ποτέ σκεφτεί κάποιος από μας ότι όσα δημοσιεύουμε 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν θέλουμε ή δεν 

γνωρίζουμε και με τρόπο ενοχλητικό ή προσβλητικό για εμάς; Όπως ότι 

κάποιος μπορεί να αναρτήσει φωτογραφίες μας σε ιστοσελίδες με τις 

οποίες είμαστε ιδεολογικά αντίθετος/η ή να υποκλέψει δεδομένα μας για 

να μας εξαπατήσει ή ακόμα και να μας κάνει κακό... 

  

   Έχει κάποιος αναλογιστεί τι συνέπειες μπορεί να έχουν σε 12 -15 

χρόνια από σήμερα οι δημοσιεύσεις που κάνουμε τώρα; 

   Για παράδειγμα, ότι ο μελλοντικός μας εργοδότης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όποια πληροφορία βρει για μας και το παρελθόν μας στο 

διαδίκτυο... Το ίδιο και ο μελλοντικός μας σύντροφος, φίλος αλλά και τα 

ίδια μας τα παιδιά ή τα εγγόνια. 

 

  Είμαστε σίγουροι ότι οι απόψεις μας θα παραμείνουν πάντα οι ίδιες; 
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   Καταστάσεις, παρέες, γνώμες για τις οποίες «περηφανεύόμαστε» 

σήμερα, και στις οποίες δώσαμε δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου, 

μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση αύριο… 

 

   Το δικαίωμα στη «λήθη», όσον αφορά τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

είναι το να μπορούμε να «διαγράφουμε» μέρος του παρελθόντος μας από 

το διαδίκτυο… Κι όμως, δεν είναι πάντα δυνατό κάποιος να σβήσει 

φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί σε κάποια 

ιστοσελίδα. Γιατί μπορεί τα δεδομένα αυτά να έχουν περιληφθεί ήδη και 

σε πολλές άλλες ιστοσελίδες, αλλά και να είναι διαθέσιμα μέσω μηχανών  

             ...για αυτό ...«πριν δημοσιεύσεις, σκέψου»! 

 

 

3.2 Μπορώ να διακινώ ελεύθερα τα προσωπικά δεδομένα των 

φίλων μου 

 

  Κάποιες φορές μπορεί να αναρτούμε πληροφορίες για άλλα άτομα στο 

διαδίκτυο (π.χ. σε κάποια ιστοσελίδα, ιστολόγιο - blog, υπηρεσία 

κοινωνικής δικτύωσης), όπως φωτογραφίες των φίλων μας από εκδρομές 

και πάρτυ ή βίντεο που τραβήξαμε με το κινητό μας. 

 

  Πρέπει να θυμόμαστε ότι για να το κάνουμε αυτό πρέπει οπωσδήποτε 

να έχουμε πάρει προηγουμένως την έγκριση (ή αλλιώς τη συγκατάθεση) 

των ατόμων αυτών! 

 

  Για παράδειγμα για να προχωρήσουμε στην ανάρτηση φωτογραφιών ή 

βίντεο στο προφίλ μας στο Facebook πρέπει να έχουμε τη συγκατάθεση 

αυτών που απεικονίζονται! 
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  Δεν έχει σημασία το αν αναφέρουμε και το όνομά τους με τη 

δημοσίευση των φωτογραφιών ή όχι: πρέπει πάντα να έχουμε πάρει την 

έγκρισή τους. 

 

   Πρέπει να προσέξουμε ότι ακόμα και αν έχουμε πάρει έγκριση τη 

στιγμή της δημοσίευσης είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε κάθε 

φωτογραφία/βίντεο/πληροφορία για κάποιον όταν αλλάξει γνώμη και μας 

το ζητήσει. 

 

   Ας μην είμαστε όμως και υπερβολικοί... όταν έχεις κάποια φωτογραφία 

με την οποία απαθανατίσαμε ένα γεγονός, π.χ.  συναυλία, παρέλαση, 

αθλητική δραστηριότητα, και στην οποία εμφανίζονται πρόσωπα στο 

«φόντο» που δεν «φαίνονται» καθαρά, τότε μπορούμε να την 

αναρτήσουμε, προσέχοντας πάντα. 

 

 

 
3.3 Παρουσίαση πραγματικών γεγονότων 

 
 

«Ανακάλυψε την εικόνα της σε ιστοσελίδα ναζιστικού περιεχομένου» 

 

Ένα κορίτσι δημοσίευσε φωτογραφίες της σε μία ιστοσελίδα μέσω της 

οποίας γνώριζε συχνά φίλους με χόμπυ τη φωτογραφία. Λίγους μήνες 

αργότερα βρήκε τη φωτογραφία της σε μία ρατσιστική ιστοσελίδα, με 

τίτλο «Νορβηγικές ομορφιές» όπου υπήρχαν φωτογραφίες από 122 

κορίτσια και το κείμενο έγραφε «εικόνες για όσους αγαπούν την 

νορβηγική φυλή... ». Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες τις είχαν πάρει 

από την ιστοσελίδα τη σχετική με τη φωτογραφία... καμία από τις 

κοπέλες δεν ήξερε κάτι για αυτό... 

 

«Πόζες στο… ΥouΤube» 
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Μια 14-χρονη κοπέλα πόζαρε για τον φίλο της μπροστά από μία 

διαδικτυακή κάμερα (webcam). Δύο εβδομάδες αργότερα, όλοι 

μπορούσαν να την δουν στο YouTube. Αυτό που ξεκίνησε σαν αθώα 

πλάκα είχε μετατραπεί σε εφιάλτη για το κορίτσι. Σε 19 ώρες, το βιντεάκι 

είχαν δει 600 άνθρωποι! 

 

«Το blog δεν ξεχνάει» 

 

Στο προσωπικό της blog μια έφηβη κοπέλα δημοσίευε τακτικά τις 

σκέψεις της και τα συναισθήματά της σχετικά με προβλήματα εφηβείας, 

π.χ. το σοβαρό για εκείνη τότε πρόβλημα ακμής. Χρόνια αργότερα, κάνει 

μία σοβαρή σχέση… επιλέγει να είναι «φειδωλή» στις περιγραφές που 

κάνει για τα εφηβικά της χρόνια... μέχρι που ο σύντροφός της 

ανακαλύπτει στο διαδίκτυο τις παλιές της αναρτήσεις σχετικά με τα 

θέματα που είχε ως έφηβη... Εκείνη έρχεται σε αμηχανία, ντρέπεται... 

 

 

 

4. Πολιτικές χρήσεις ιστότοπων  

 

4.1 Όροι χρήσης 

 

Όροι χρήσης ή αλλιώς και Terms and conditions 

ή Όροι Παροχής Υπηρεσιών είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο κάτω 

μέρος των περισσότερων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν 

όμως δύο ερωτήματα 1) έχω δικαίωμα να εγγραφώ στην ιστοσελίδα; και 

2) Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι όταν χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης; Όσο αναφορά την πρώτη ερώτηση υπάρχουν 
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κάποιοι κανόνες όπως στις περισσότερες ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών κάτω των 13 ετών, ενώ 

υπάρχουν αρκετές που απαγορεύουν, γενικότερα, την 

πρόσβαση σε ανηλίκους. και όσο αναφορά την δεύτερη Οι περισσότεροι 

ιστοχώροι απαγορεύουν στους χρήστες τους να δημοσιεύουν προσωπικές 

πληροφορίες τρίτων, να δημοσιεύουν υλικό του οποίου 

δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα, ή να αναρτούν 

υλικό με ρατσιστικό και προσβλητικό περιεχόμενο. Και όσο αναφορά 

την δεύτερη Οι περισσότεροι ιστοχώροι απαγορεύουν στους χρήστες 

τους να δημοσιεύουν προσωπικές 

πληροφορίες τρίτων, να δημοσιεύουν υλικό του οποίου 

δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα, ή να αναρτούν 

υλικό με ρατσιστικό και προσβλητικό περιεχόμενο. 

 

 

 

4.2 Βασικοί κανόνες για ασφαλή χρήση 

 
   Υπάρχουν 10 βασικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούμε ώστε 

να έχουμε μία ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

 1.  Πριν εγγραφούμε σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

αναζητούμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης και 

βεβαιωνόμαστε ότι κατανοούμε πλήρως με ποιον τρόπο θα 

χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα τα προσωπικά 

μας δεδομένα. 

2.  Από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε το εικονικό μας 

προφίλ θα πρέπει να αλλάξουμε τις προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις στο μενού Απόρρητο/Privacy. 

3.  Περιορίζουμε την πρόσβαση στο προφίλ μας, μειώνοντας 

τις πιθανότητες άντλησης πολλών έγκυρων προσωπικών 

δεδομένων και πληροφοριών από επιτήδειους, οι οποίοι τα 

χρησιμοποιούν για εξειδικευμένη επίθεση phishing μέσω των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

4.  Δε δίνουμε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό 

προφίλ μας. Κάποιος, γνωρίζοντας τον κωδικό μας, αποκτά 

πρόσβαση στο προφίλ μας και μπορεί να διαχειριστεί 
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πλήρως τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτό. 

5.  Δεν ανεβάζουμε στο προφίλ μας φωτογραφίες όπου 

φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε, 

ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι μας, το σχολείο ή μέρη 

που συχνάζουμε. Έτσι θα προστατευθούμε καλύτερα από 

την πιθανότητα εντοπισμού μας στον φυσικό κόσμο. 

6.  Αν δεχθούμε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμητο μήνυμα, 

χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη μέθοδο καταγγελιών 

της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε. 

Συνήθως αναφέρεται με τη λέξη report. 

7.  Έχουμε πάντα υπόψη ότι οι πληροφορίες που 

δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

είναι δημόσια προσπελάσιμες, επομένως, καλό θα ήταν 

να μη δημοσιεύουμε στοιχεία και φωτογραφίες που θα 

βοηθούσαν κάποιον να μας εντοπίσει στο φυσικό κόσμο 

ή θα μας έφερναν σε δύσκολη θέση. Ακόμα και αν 

απενεργοποιήσουμε/ακυρώσουμε το προφίλ μας, πολλές 

πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται, επίσης, να τις 

συναντήσουμε και αλλού στο Διαδίκτυο. 

8. Γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που προσθέτουμε στη λίστα των φίλων 

μας κάποιο άτομο (αποδοχή: friend 

request), αυτό αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 

εμφανίζονται στο προφίλ μας, μεταξύ 

των οποίων οι φωτογραφίες και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. 

9.  Γνωρίζουμε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν 

πολλές εφαρμογές (παιχνίδια, κουίζ, 

κ.λπ.), τα οποία δεν υπόκεινται πάντα στην πολιτική απορρήτου της 

ιστοσελίδας και, επομένως, 

μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά μας δεδομένα με διαφορετικό 

τρόπο. 

10.  Έχουμε πάντα υπόψη ότι στους εικονικούς κόσμους είναι εύκολο να 

δημιουργήσει κανείς μια ψεύτικη 

ταυτότητα και να παραπλανήσει άλλους χρήστες. Επομένως, θα πρέπει 

να είμαστε επιφυλακτικοί με τους 

εικονικούς φίλους. 
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