
Σί πρέπει να προζέτεις ζηις ιζηοζελίδες 
κοινωνικής δικηύωζης (π.τ. Facebook, MySpace) 

 

 Βεβαηώζνπ όηη ην πξνθίι ζνπ είλαη πξνζβάζηκν κόλν από ηνπο θίινπο ζνπ.  

 

 Με δίλεηο ζε θαλέλαλ ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ εηθνληθνύ ζνπ πξνθίι. Όπνηνο απνθηά πξόζβαζε 

ζε απηό κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πιήξσο ηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηό.  

 

 Μελ αλεβάδεηο ζην πξνθίι ζνπ θσηνγξαθίεο όπνπ θαίλεηαη θαζαξά ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία 

βξίζθεζαη, εηδηθόηεξα αλ πξόθεηηαη γηα ην ζπίηη ζνπ, ην ζρνιείν ή κέξε πνπ ζπρλάδεηο. Έηζη ζα 

κεηώζεηο ηηο πηζαλόηεηεο εληνπηζκνύ ζνπ ζηνλ θπζηθό θόζκν. 

 

 Να ζπκάζαη όηη, αθόκα θαη όηαλ δηαγξάςεηο ην πξνθίι ζνπ, πνιιέο πιεξνθνξίεο δελ αθαηξνύληαη 

από απηό θαη ελδέρεηαη επίζεο λα ηηο ζπλαληήζεηο θαη αιινύ ζην Γηαδίθηπν. 

 

 Να γλσξίδεηο όηη, από ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνζζέζεηο ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ζνπ θάπνην άηνκν 

(απνδνρή «friend request»), απηό απνθηά πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην πξνθίι ζνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζνπ. 

 

 Αλ δερηείο νπνηνδήπνηε είδνο εθθνβηζκνύ, ζηακάηα ακέζσο ηελ επηθνηλσλία κε ην ζύηε θαη 

ελεκέξσζε ακέζσο θάπνηνο ελήιηθα. Αλ ρξεηαζηεί θαηάγγεηιε ην πεξηζηαηηθό ζε κηα από ηηο 

Γξακκέο Καηαγγειίαο πην θάησ.  

 

 Μελ δερηείο λα ζπλαληήζεηο θάπνην άηνκν ην νπνίν γλώξηζεο κέζσ κηαο ζειίδαο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο όπσο ην Facebook ή ην MySpace . 

 

 Δάλ ζειήζεηο πνηέ λα εγθαηαιείςεηο ην Facebook:     

1. Διάγραψε όςα πιο πολλά ςτοιχεία μπορείσ  

2. Αντικατάςτηςε τα υπόλοιπα με ψεφτικα   

3. Απελεξγνπνίεζε ην ινγαξηαζκό ζνπ 

 
ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 

Αν σποψιαζηείηε παράνομη ζσμπεριθορά ζηο διαδίκησο:  

 επηθνηλσλήζηε κε ηε Γξακκή Καηαγγειηώλ HotLine ζην ηειέθσλν 22674747 ή  

 επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα http://www.cyberethics.info γηα λα θαηαγγείιεηε ειεθηξνληθά  

Για να πάρεηε περιζζόηερες πληροθορίες:  

 επηθνηλσλήζεηε κε ηε Γξακκή Βνήζεηαο Helpline ζην ηειέθσλν 7000 0116 (ώξεο ιεηηνπξγίαο 8 

κ.κ. - 9 κ.κ.) ή  

 επηζθεθηείηε ηε ηζηνζειίδα http://www.cyberethics.info θαη http://www.pi.ac.cy/InternetSafety 

 

 

 

 

 

http://www.pi.ac.cy/SiteForInternetSecurity


FACEBOOK 
 
Προζηαζία ηων προζωπικών μας δεδομένων – Προηεινόμενες Ρσθμίζεις:   

 

Αλλάξηε ηιρ πςθμίζειρ ζαρ ώζηε ηο πποθίλ ζαρ να είναι πποζβάζιμο μόνο από ηα άηομα πος εζείρ θέλεηε:  
1. Κλικ ζηο Account (πάνω δεξιά)  

2. Κλικ ζηο Privacy Settings 

 
 

3. Κλικ ζηο Personal Information and Posts 

 
4. Αλλάξηε όλερ ηιρ πςθμίζειρ να είναι Friends Only 

 
 

 


