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Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια βίντεο προβάλλονται κάθε 
μέρα στο YouTube. Πολλά από αυτά τα βίντεο τα παρακολουθούν μικρά παιδάκια. Συχνά, όμως, 
τα βίντεο αυτά απευθύνονται σε ενήλικες και το περιεχόμενο τους δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά. Τα βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο για μικρά παιδιά (π.χ. που περιέχουν σκληρές 
εικόνες ή υβριστικό φρασεολόγιο) εμφανίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με ειδική σήμανση μέσα στο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης YouTube. 

ΓΓια να αποκλειστούν τα βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο από την αυτόματη αναπαραγωγή και 
τις προτάσεις βίντεο του YouTube θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση “Λειτουργία 
Περιορισμένης Πρόσβασης”.

Παρακάτω αναλύονται τα βήματα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.



Άνοιγμα λογαριασμού Google και είσοδος σε αυτόν

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στο 
YouTube. Το YouTube είναι θυγατρική εταιρία της Google, οπότε αρκεί να έχετε ένα 
Google/Gmail λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πάτε στην διεύθυνση 
http://accounts.google.com. Θα εμφανιστεί μπροστά σας η παρακάτω φόρμα. Αν έχετε ήδη 
Google/Gmail λογαριασμό τότε εισάγετε το email σας στο κόκκινο βελάκι και εισέρχεστε στον 
λογαριασμό σας.

ΑΑν δεν έχετε Google/Gmail λογαριασμό και θέλετε να δημιουργήσετε καινούριο τότε πατάτε στο 
“More options”/ “Περισσότερες επιλογές” (μαύρο βελάκι). 

Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε 
“Create Account”/“Δημιουργία 
λογαριασμού”.



Θα εμφανιστεί η σελίδα της Google για να εισάγετε τα στοιχεία σας και να επιλέξετε όνομα 
λογαριασμού. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων σας πατήστε “Next step”/“Επόμενο Βήμα” 
(κόκκινο βελάκι). 

Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις της Google. Εάν συμφωνείτε πατήστε 
το κουμπάκι “Agree”/“Συμφωνώ”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει με επιτυχία ένα καινούριο Google/Gmail 
λογαριασμό.



Αφού εισέλθετε στον Google λογαριασμό σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
περιορισμένης πρόσβασης για παιδιά θα πρέπει να μεταβείτε στην σελίδα του YouTube  
www.youtube.com. Μόλις μεταβείτε στην σελίδα αυτή θα δείτε επάνω δεξιά ένα χρωματιστό 
εικονίδιο, το οποίο είναι το εικονίδιο του λογαριασμού σας (στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να 
δείτε το εικονίδιο του λογαριασμού του saferinternet4kids.gr στο κόκκινο πλαίσιο).  

Πατώντας πάνω στο εικονίδιο αυτό, θα ανοίξει το μενού του λογαριασμού σας, από όπου και 
μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. Από το μενού αυτό πατήστε “Settings”/“Ρυθμίσεις”.

Ενεργοποίηση λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης για παιδιά



Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης πηγαίνετε πάλι χαμηλά στην 
σελίδα, λίγο δεξιότερα από την “Γλώσσα” στο κουμπάκι “Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης” 
(ή “Restricted mode” στα αγγλικά). Πατάτε πάνω στο κουμπί και εμφανίζονται οι επιλογές 
“Ενεργή” και “Ανενεργή”. Επιλέγετε “Ενεργή” και πατάτε Αποθήκευση. 

Στο κάτω μέρος της σελίδας (σημειωμένο στον κόκκινο περίγραμμα) θα δείτε τις πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις. Αυτές είναι  η γλώσσα , η τοποθεσία σας, η λειτουργία 
περιορισμένης πρόσβασης, το ιστορικό του λογαριασμού σας και η βοήθεια.

Αν η γλώσσα είναι ρυθμισμένη στα αγγλικά, μπορείτε πατώντας πάνω στο κουμπί της γλώσσας 
να την αλλάξετε. Θα ανοίξει ένα παράθυρο με όλες τις γλωσσικές επιλογές που έχετε και 
μπορείτε να επιλέξετε “Ελληνικά” (όπως φαίνεται παρακάτω).

Ανοίγει η παρακάτω σελίδα από όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογαριασμού 
σας. 



Τώρα έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 
η λειτουργία αυτή αποκρύπτει βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο επισημασμένο από χρήστες και 
άλλες ενδείξεις. Η ρύθμιση λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα ισχύει μόνο για το 
πρόγραμμα περιήγησης (browser) από το οποίο την πραγματοποιήσατε, δηλαδή στην 
συγκεκριμένη περίπτωση το Google Chrome. Θα πρέπει αντίστοιχα να κάνετε την ίδια διαδικασία 
για κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. Mozilla Firefox). 

ΤΤέλος μπορείτε να εφαρμόσετε κλείδωμα της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης στο 
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σε όλους 
τους άλλους Google λογαριασμούς που θα μπουν στο YouTube από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
περιήγησης (π.χ. σε περίπτωση που το παιδί σας έχει τον δικό του λογαριασμό Google/Gmail). 

Για να το κάνετε αυτό πατήστε το κουμπί ”Κλείδωμα της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης 
σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης” (κάτω από τα κουμπιά Ενεργή και Ανενεργή). 

Αν η λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης κλειδωθεί, οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να 
αλλάξουν τις ρυθμίσεις σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Για να ξεκλειδωθεί θα πρέπει εσείς να 
μπείτε πάλι στο λογαριασμό σας και να πατήσετε «Ξεκλείδωμα», όπως φαίνεται παρακάτω.



Ενεργοποίηση  περιορισμένης λειτουργίας σε 
κινητά Android και iOS

Ανοίγετε το Application του YouTube και κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας. Αφού κάνετε 
είσοδο Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο πανω δεξιά με το αρχικό σας γράμμα, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.

Πατώντας πάνω σε αυτό το εικονίδιο ανοίγει το μενού του λογαριασμού σας στο YouTube. Από 
τα μενού αυτό πατήστε πάνω στις “Ρυθμίσεις” και μετά πατήστε πάνω στο “Γενικά” για να 
ανοίξουν οι γενικές ρυθμίσεις του λογαριασμού (όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες).



Μόλις ανοίξετε τις γενικές ρυθμίσεις θα βρείτε την ρύθμιση «Λειτουργίας περιορισμένης 
πρόσβασης» και θα την ενεργοποιήσετε κάνοντας slide το αντίστοιχο διακόπτη στα δεξιά, όπως 
δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των

περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Επειδή κανένα φίλτρο δεν είναι 100% ακριβές, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου συστήνει  στους γονείς μικρών παιδιών να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά 
μόνα τους στον υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή, αλλά να τα 
εποπτεύουν με διακριτικό τρόπο. 



Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης  
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
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