
Πως  Να Μπλοκάρετε
Ανεπιθύμητα 
Βίντεο στο 



Το YouTube δεν επιτρέπει στους χρήστες να μπλοκάρουν συγκεκριμένα κανάλια,  αλλά υπάρχουν 
εύκολοι τρόποι για να σταματήσετε την προβολή ορισμένων βίντεο και περιεχομένου από τη ροή των 
βίντεο προς προβολή. 
Το πρόβλημα είναι ότι μόλις παρακολουθήσετε ένα βίντεο από ένα κανάλι, και αποφασίσετε αργότερα 
ότι δεν θέλετε να το δείτε ξανά, το YouTube δεν γνωρίζει ότι δεν σας άρεσε. Παρακάτω θα βρείτε 
κάποιους εναλλακτικούς τρόπους για να αποκλείσετε περιεχόμενο στο YouTube:

1. Απορρίψτε τις προτάσεις βίντεο του YouTube

Παρόλο που αυτή η επιλογή δεν θα καταργήσει ένα ολόκληρο κανάλι, θα βελτιώσει τις πιθανότητές 
σας να μην βλέπετε συγκεκριμένα βίντεο στη γραμμή συστάσεων ή στην αρχική σας σελίδα. Ενδέχεται 
να εξακολουθείτε να βλέπετε άλλα βίντεο από το συγκεκριμένο κανάλι στις συστάσεις σας (εκτός αν 
το έχετε μπλοκάρει χρησιμοποιώντας άλλο τρόπο), αλλά αυτό το συγκεκριμένο βίντεο από αυτό το 
κανάλι δεν θα εμφανιστεί ξανά.



2. Αποκλείστε έναν χρήστη του YouTube 

Εάν ένας χρήστης του YouTube σας ενοχλεί , π.χ. μέσω σχολίων, μπορείτε να τον αποκλείσετε. Αυτό 
δεν θα εμποδίσει το κανάλι του, αλλά θα τον εμποδίσει να σας παρενοχλεί. Μεταβείτε στην ενότητα 
"About" στο προφίλ του καναλιού και η επιλογή για να αποκλείσετε αυτόν το χρήστη θα εμφανιστεί 
αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο σημαίας που εμφανίζεται παρακάτω.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η περιορισμένη λειτουργία, θα αποκρύψει τα βίντεο που έχουν 
επισημανθεί ακατάλληλα από τους χρήστες και θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κάποιο περιεχόμενο. 
Το YouTube χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους για να προσδιορίσει το περιεχόμενο που πιθανόν να 
μην πρέπει να παρακολουθήσουν παιδιά όπως τον τίτλο βίντεο, την περιγραφή, τις οδηγίες κοινότητας 
και άλλα. 
Η Η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης λειτουργεί σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης ή 
συσκευής, συνεπώς πρέπει να την ενεργοποιήσετε για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που 
χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας. Αν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει πολλά προφίλ, 
πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για κάθε προφίλ.
ΣΣτους Η/Υ για να ενεργοποιήστε την λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης, θα μεταβείτε στο κανάλι 
σας και μετά από το μενού θα επιλέξετε “Settings” ή “Ρυθμίσεις”. Μετά, στο κάτω μέρος των της 
σελίδας θα δείτε την επιλογή της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο μας 
«Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης στο YouTube για παιδιά» 
στο https://bit.ly/2iTadle.

3. Χρήση περιορισμένης λειτουργίας



4. Χρήση Προγράμματος Video Blocker

Ένα γνωστό πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα να μπλοκάρει κανείς συγκεκριμένα βίντεο είναι το 
Video Blocker (λειτουργεί με τους browser Chrome - goo.gl/74MXYq, Mozilla - https://goo.gl/E3xpii  
και Opera - https://goo.gl/9TXFwV). Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κόβουν κάποια βίντεο 
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά στο όνομα του καναλιού ή στον τίτλο του βίντεο. 

Το Blocker σας επιτρέπει να αποκρύψετε βίντεο από κανάλια που δεν σας αρέσουν. Μπορείτε να 
καθορίσετε αυτά τα κανάλια κάνοντας δεξί κλικ σε ένα σύνδεσμο προς ένα βίντεο στο YouTube ή 
προσθέτοντάς τα με μη αυτόματο τρόπο μέσω της σελίδας επιλογών. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε 
τα βίντεο από πολλά κανάλια ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ή προσθέτοντας κανονικές 
εκφράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Video Blocker, επισκεφθείτε την ενότητα 
βοήθειας στις ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση αυτής της επέκτασης. 

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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