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Συμβουλές για Ασφάλεια στo
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Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου,   SaferInternet4Kids.gr,  
υλοποείται από το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

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.
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Το YouTube είναι ένα 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης το οποίο επιτρέπει 

την επικοινωνία των χρηστών μέσω 
δημοσίευσης βίντεο και σχολιασμού τους. 

Αν και πρόκειται για ένα δυναμικό μέσο 
έκφρασης, λόγω της διαδεδομένης χρήσης 
του ελλοχεύουν κίνδυνοι παραβίασης του 

απορρήτου ή της ασφάλειας των χρηστών 
μέσω της κοινοποίησης βίντεο ή μέσω 

των σχολίων τους.
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Διαχείρηση απόρρητου και μη καταχωρημένου βίντεο

Όταν δημοσιεύετε ένα βίντεο, από προεπιλογή ορίζεται ως ‘Δημόσιο’. Αν 
δεν επιθυμείτε πλέον να είναι ορατό από οποιονδήποτε χρήστη μπορείτε 
μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου να επαναπροσδιορίσετε το κοινό στο 
οποίο θα είναι διαθέσιμο: 

•	 μεταβαίνοντας στο μενού ‘Ρυθμίσεις απορρήτου’ επιλέξτε  ‘Κοινή 
χρήση’.

•	 προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών 
με τους οποίους θέλετε να μοιραστείτε το βίντεο.

Να θυμάστε ότι για να μοιραστείτε απόρρητα βίντεο στο YouTube με 
άλλους χρήστες της υπηρεσίας, πρέπει να έχετε επιβεβαιώσει το όνομά 
σας.

Τα ορισμένα ως ‘μη καταχωρημένα’ βίντεο δεν εμφανίζονται στα βίντεο 
του καναλιού σας, ούτε στα αποτελέσματα αναζήτησης του YouTube, 
παρά μόνο εάν κάποιος χρήστης στον οποίο είναι ορατά τα προσθέσει σε 
δημόσιο playlist.

Για το λόγο αυτό φροντίστε να κοινοποιείτε τα καταχωρημένα βίντεο 
μόνο στους χρήστες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Αν ένα βίντεο είναι απόρρητο, μπορείτε να το βλέπετε μόνο εσείς και οι 
χρήστες που έχετε επιλέξει. 

Σημείωση: Για να μοιραστείτε απόρρητο βίντεο με άλλους χρήστες του 
YouTube, οι χρήστες αυτοί χρειάζεται να έχουν λογαριασμό Google. Αυτό 
δεν ισχύει στις περιπτώσεις που θέλετε να μοιραστείτε το σύνδεσμο ενός 
μη καταχωρημένου βίντεο.

Να θυμάστε ότι όποιος χρήστης διαθέτει το σύνδεσμο ενός μη 
καταχωρημένου βίντεο, μπορεί να τον κοινοποιήσει. Για να αποφευχθεί ο 
παρά τη θέλησή σας διαμοιρασμός ενός βίντεο, ορίστε το ως απόρρητο.
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Πως να αποκλείσετε πιθανώς προσβλητικό περιεχόμενο 
μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να αποκλείσετε πιθανώς προσβλητικό περιεχόμενο 
ενεργοποιώντας τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης. Η Λειτουργία 
πρέπει να ενεργοποιείται για κάθε πρόγραμμα περιήγησης ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα:

•	 αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο YouTube, πιέστε το 
αναπτυσσόμενο μενού ‘Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης’ το 
οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του YouTube.

•	 επιλέξτε ‘Ενεργή’ ή ‘Ανενεργή’.

•	 έπειτα επιλέξτε ‘Αποθήκευση’.

Αν επιθυμείτε η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης να είναι 
ενεργοποιημένη για όλους όσους συνδέονται από διαφορετικό 
λογαριασμό στο YouTube αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα 
περιήγησης, τότε χρειάζεται να την κλειδώσετε.

Για να κλειδώσετε τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης:

•	 αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο YouTube, πιέστε το 
αναπτυσσόμενο μενού ‘Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης’ το 
οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του YouTube

•	 αφού επιλέξετε ‘Ενεργή’  πιέστε ‘Κλείδωμα της λειτουργίας 
περιορισμένης πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης’

•	 έπειτα, εισάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασής σας αφού σας ζητηθεί.
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Ξεκλείδωμα λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης

Για ξεκλείδωμα της λειτουργίας αυτής :

•	 μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του ΥouTube και επιλέξτε 
‘Ξεκλείδωμα της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης σε αυτό 
το πρόγραμμα περιήγησης’

•	 στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασής σας στο λογαριασμό

•	 πηγαίνοντας στο κάτω μέρος της σελίδας του YouTube επιλέξτε 
‘Ανενεργή’

•	 τέλος, επιλέξτε ‘Αποθήκευση’.
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Μέσω Android:

•	 επάνω δεξιά στην οθόνη σας επιλέξτε το μενού με τις τρεις τελείες

•	 στην ενότητα ‘Ρυθμίσεις’ επιλέξτε ‘Γενικά’

•	 ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ‘Λειτουργία περιορισμένης 
πρόσβασης’.

Λειτουργεία περιορισμένης πρόσβασης για εφαρμογή 
iOS και Android

Μέσω iOS :

•	 επάνω δεξιά στην οθόνη σας επιλέξτε το μενού με τις τρεις τελείες

•	 από τις ‘Ρυθμίσεις’ μεταβείτε στα ‘Φίλτρα περιορισμένης πρόσβασης’

•	 ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία περιορισμένης 
πρόσβασης

1. επιλέγοντας ‘χωρίς φιλτράρισμα’ η λειτουργία είναι 
απενεργοποιημένη

2.     επιλέγοντας ‘αυστηρός’ η λειτουργία είναι ενεργή
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Μέσω της ρύθμισης του αποκλεισμού μπορείτε να απαγορεύσετε σε 
κάποιον να σχολιάζει στο κανάλι ή στα βίντεό σας, καθώς επίσης και να 
τον εμποδίσετε να σας αποστέλλει προσωπικά μηνύματα.

Αναλυτικά 

•	 μεταβείτε στη σελίδα του καναλιού του

•	 στην καρτέλα ‘Σχετικά με’ επιλέξτε το εικονίδιο με τη σημαία

•	 επιλέξτε ‘Αποκλεισμός χρήστη’.

Πως μπορώ να αποκλείσω κάποιον (block)

Πως μπορώ να αντιμετωπίσω περιπτώσεις 
παρενόχλησης και διαδικτυακού εκφοβισμου
Το YouTube συμβουλεύει τους χρήστες του να αγνοούν χρήστες οι οποίοι 
είναι απλώς ενοχλητικοί.

Ωστόσο σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κακόβουλες επιθέσεις 
μπορείτε να διαγράψετε τα ακατάλληλα σχόλια ή να αποκλείσετε τον εν 
λόγω χρήστη, ώστε να μην μπορεί πλέον να βλέπει τα βίντεό σας και να 
σχολιάζει σε αυτά.

Παράλληλα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια από όλα τα 
βίντεο, ενώ μπορείτε να επιλέξετε να απαιτείται δική σας έγκριση πριν τη 
δημοσίευσή τους στο κανάλι σας.

Σημείωση: Δείτε στο Κέντρο Πολιτικών τι ενδέχεται να αποτελεί κακόβουλο 
περιεχόμενο για το YouTube

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα Αναφοράς του εν λόγω χρήστη ή 
περιεχομένου μέσω του εργαλείου αναφοράς του YouTube.
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Κάνοντας κλικ στο βέλος στην πάνω δεξιά γωνία του σχολίου επιλέγετε :

1) είτε ‘Κατάργηση σχολίου’

2) είτε ‘Αναφορά ανεπιθύμητου ή καταχρηστικού περιεχομένου’

3) είτε ‘Απόκρυψη από το κανάλι’ 

Με την Απόκρυψη από το κανάλι εμποδίζετε το χρήστη να δημοσιεύει 
στο εξής σχόλια σε βίντεο του καναλιού σας

Να θυμάστε: τα σχόλια στα απόρρητα βίντεο δεν είναι διαθέσιμα.

Διαχείρηση σχολίων 

Προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση να απαιτείται έγκριση για 
όλα τα σχόλια πριν τη δημοσίευσή τους στα βίντεό σας:

•	 πατήστε ‘Επεξεργασία’ κάτω από το βίντεο

•	 πιέστε ‘Σύνθετες ρυθμίσεις’

•	 στην επιλογή ‘Σύνθετες ρυθμίσεις’ πατήστε ‘Εγκεκριμένα’. 

Για την ενεργοποίηση της ίδιας ρύθμισης για το κανάλι σας, μεταβείτε 
στις ‘Ρυθμίσεις πλοήγησης’ στο κανάλι σας.

Έγκριση σχολίων 
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Μπορείτε να εφαρμόσετε προεπιλεγμένη προβολή για τα σχόλιά σας σε 
ένα βίντεο:

•	 από το μενού ‘Πληροφορίες και ρυθμίσεις’ στο βίντεό σας ανοίξτε 
την καρτέλα ‘Προηγμένες ρυθμίσεις’ 

•	 κάτω από την ενότητα ‘Σχόλια’ επιλέξτε ‘Ταξινόμηση κατά’

•	 στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε

- είτε ‘Πρώτα τα πιο πρόσφατα’

- είτε ‘Κορυφαία σχόλια’

•	 αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Πως θα εμφανίζονται τα σχόλια μου

Για να καθορίσετε αν επιθυμείτε οι χρήστες να σχολιάζουν στο κανάλι σας, 
ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ‘Καρτέλα Συζήτησης’:

•	 πατήστε το εικονίδιο των 
ρυθμίσεων και ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε την ‘Εμφάνιση 
καρτέλας συζήτησης’

•	 αν έχετε ενεργοποιήσει την 
καρτέλα συζήτησης επιλέξτε είτε 
‘Αυτόματη προβολή’ είτε ‘Να μην 
γίνεται προβολή μέχρι να δοθεί 
έγκριση’

•	 συνδεθείτε στο YouTube 
από υπολογιστή και επιλέξτε               
‘Το κανάλι μου’.
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Όταν ανεβάζετε ένα βίντεο, από προεπιλογή ορίζεται ως ‘Δημόσιο’. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις απορρήτου των βίντεό σας και να ρυθμίσετε ποιος θα μπορεί 
να τα δει μέσω υπολογιστή:

•	 Μεταβείτε στον Διαχειριστή Βίντεο.

•	 Βρείτε το βίντεο του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε και 
πατήστε ‘Επεξεργασία’.

•	 Στο αναπτυσσόμενο μενού ‘Ρυθμίσεις απορρήτου’, επιλέξτε:

-Δημόσιο

-Μη καταχωρισμένο

-Απόρρητο

•	 Πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.

Μέσω Android και iOS :

•	 αφού συνδεθείτε στο YouTube πατήστε Λογαριασμός 

•	 επιλέξτε Τα βίντεό μου

•	 πιέστε το εικονίδιο μενού με τις τρεις τελείες δίπλα από το βίντεο

•	 πατήστε Επεξεργασία

•	 στο μενού Απόρρητο, επιλέξτε :

-Δημόσιο

-Μη καταχωρισμένο

-ή Απόρρητο

•	 τέλος πιέστε το βέλος στην κορυφή για αποθήκευση.

Ρυθμίσεις απορρήτου για τα βίντεο στο κανάλι σας
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Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


