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Όσα πρέπει να γνωρίζω!



Το Netflix είναι μια υπηρεσία streaming που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να παρακολουθούν μια 
μεγάλη ποικιλία τηλεοπτικών σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ και άλλων. Με το λογισμικό streaming 
του Netflix μπορείτε να παρακολουθείτε στη στιγμή περιεχόμενο από το Netflix μέσω οποιασδήποτε 
συσκευής με σύνδεση στο διαδίκτυο που προσφέρει την εφαρμογή του Netflix, όπως έξυπνων 
τηλεοράσεων, παιχνιδομηχανών, media player μετάδοσης μέσω streaming, αποκωδικοποιητών, 
smartphone και tablet. Η εφαρμογή του Netflix μπορεί να είναι προεγκατεστημένη σε ορισμένες 
εφαρμογές. Διαφορετικά, οι χρήστες πρέπει να κάνουν λήψη της εφαρμογής του Netflix στις συσκευές 
τους. 

Τι είναι το NETFLIX;

Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή Netflix  ακολουθείτε τα επόμενα βήματα για δημιουργία λογαριασμού:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο συνδρομητικό πρόγραμμα για εσάς.

2. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό με τη διεύθυνση email σας και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Εισαγάγετε έναν τρόπο πληρωμής.

Δημιουργία προφίλ

Όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικές σειρές με πολλά επεισόδια, μπορείτε να επιλέξετε να μην 
προβάλλεται αυτόματα το επόμενο επεισόδιο.

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που 
θέλετε να διαχειριστείτε.

3. Αλλάξτε τις Ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη 
προβολή κλιπ κατά την περιήγηση σε όλες τις συσκευές.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Απενεργοποίηση της αυτόματης προβολής



Δημιουργία προφίλ

Για να διαχειρίζεστε τους τύπους τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών που μπορούν να παρακολουθούν 
τα άτομα στον λογαριασμό σας στο Netflix, μπορείτε να δημιουργείτε μεμονωμένα προφίλ με 
προσαρμοσμένους βαθμούς καταλληλότητας.   

1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ.

2. Επιλέξτε Προσθήκη προφίλ. 

3. Δώστε ένα όνομα στο προφίλ. Για χρήση της εμπειρίας Παιδικών του Netflix, επιλέξτε Παιδικά.

4. Επιλέξτε Συνέχεια. Το νέο προφίλ θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα των προφίλ στον 
λογαριασμό σας.

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας ή από ένα πρόγραμμα περιήγησης 
web κινητής συσκευής, επισκεφτείτε την τοποθεσία Netflix.com από έναν υπολογιστή και ακολουθήστε 
τα παραπάνω βήματα.

Ένα προφίλ εμπειρίας Παιδικών του Netflix:

• Έχει μια απλοποιημένη εμφάνιση και αίσθηση.

• Δεν επιτρέπει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

• Επιτρέπει την αναπαραγωγή μόνο τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών που είναι προσεκτικά 
επιλεγμένες για παιδιά.

Μπορείτε να επιλέξετε την εμπειρία Παιδικών του Netflix επιλέγοντας Παιδικά όταν δημιουργείτε 
ένα προφίλ. Εναλλακτικά, μεταβείτε στη ρύθμιση 
Περιορισμοί προβολής ενός προφίλ και επιλέξτε 
Να εμφανίζεται η εμπειρία Παιδικών του Net-
flix με τίτλους μόνο για παιδιά.

Αν επιλέξετε έναν βαθμό καταλληλότητας που 
υπερβαίνει το επίπεδο που επιτρέπεται στην 
Εμπειρία Παιδικών του Netflix, τότε η εμπειρία 
Παιδικών δεν θα εφαρμοστεί σε αυτό το προφίλ.

Δημιουργία ειδικού προφίλ για παιδιά



Αν χρησιμοποιείτε ήδη εργαλεία γονικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον λογαριασμό 
Netflix, μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση και να προσαρμόζετε τους ελέγχους για 
μεμονωμένα προφίλ.

Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των εργαλείων γονικού ελέγχου:

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός. 

2. Ανοίξτε τα Εργαλεία γονικού ελέγχου. Αν δεν βλέπετε μια σύνδεση για τα Εργαλεία γονικού 
ελέγχου, σημαίνει ότι έχετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση και μπορείτε να εφαρμόζετε 
ελέγχους σε κάθε προφίλ. Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία γονικού ελέγχου στο Netflix για να 
δείτε τις επιλογές σας.

3. Μόλις εμφανιστεί η σελίδα Νέοι γονικοί έλεγχοι με λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαλεία 
γονικού ελέγχου για κάθε προφίλ, μπορείτε να:

• Επιλέξετε έναν βαθμό 
καταλληλότητας για κάθε 
προφίλ.

• Ζητήσετε να απαιτείται 
ένα PIN για την πρόσβαση 
σε κάθε προφίλ.

• Ελέγξετε τη λίστα των 
Τίτλων με περιορισμούς 
για κάθε προφίλ (οι 
οποίοι θα μεταφερθούν 
από τους υπάρχοντες 
γονικούς ελέγχους).

4. Κάντε κλικ στην επιλογή 
Αποθήκευση.

Τρόπος απόκτησης των πιο πρόσφατων 
εργαλείων γονικού ελέγχου



Όταν ορίζετε έναν βαθμό καταλληλότητας για ένα προφίλ, σε εκείνο το προφίλ θα εμφανίζονται μόνο 
τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο βαθμό. Μπορείτε επίσης να 
αποκλείετε συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες για μεμονωμένα προφίλ.

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να 
διαχειριστείτε.

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Περιορισμοί προβολής.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Netflix.

5. Ορίστε το επίπεδο βαθμού καταλληλότητας για τις τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που θέλετε 
να επιτρέπονται σε εκείνο το προφίλ.

6. Επιλέξτε Υποβολή. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες με ανώτερο βαθμό καταλληλότητας 
θα καταργηθούν από το προφίλ.

Αποκλεισμός μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας ταινίας

Ορίστε τον βαθμό καταλληλότητας 

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να 
διαχειριστείτε. 

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Περιορισμοί προβολής.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Netflix.

5. Στην περιοχή Περιορισμοί τίτλων, πληκτρολογήστε το όνομα της τηλεοπτικής εκπομπής ή 
της ταινίας και κάντε κλικ στον τίτλο όταν εμφανιστεί.

6. Για την κατάργηση ενός τίτλου από τη λίστα περιορισμένων τίτλων, επιλέξτε το X δίπλα στο 
όνομα του τίτλου.

7. Επιλέξτε Υποβολή. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες που εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα στην περιοχή Περιορισμοί τίτλων θα καταργηθούν από εκείνο το προφίλ.



Τρόπος κλειδώματος ή ξεκλειδώματος προφίλ
Αν επιθυμείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προφίλ του λογαριασμού σας, 
μπορείτε να το προστατεύετε με ένα PIN κλειδώματος προφίλ. 

Για να προσθέσετε ένα PIN σε ένα προφίλ:

1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στην σελίδα Λογαριασμός.

2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να κλειδώσετε.

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Κλείδωμα προφίλ.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Netflix.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο Να απαιτείται PIN για την πρόσβαση στο επιλεγμένο προφίλ.  

6. Για να καταργήσετε την απαίτηση PIN, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.

7. Πληκτρολογήστε τέσσερις αριθμούς για να δημιουργήσετε το PIN κλειδώματος προφίλ. Θα 
πληκτρολογείτε αυτό το PIN για την είσοδο στο προφίλ και την αναπαραγωγή τίτλων από αυτό 
εκτός αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που δεν υποστηρίζεται.

8. Αν θέλετε να απαιτείται ένα PIN κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο προφίλ στον λογαριασμό 
σας, επιλέξτε Να απαιτείται κωδικός PIN για την προσθήκη νέων προφίλ.

9. Επιλέξτε Υποβολή.

Τρόπος ανάκτησης ενός PIN κλειδώματος προφίλ

Αν ξεχάσατε το PIN κλειδώματος προφίλ, κάντε κλικ 
στη σύνδεση Ξεχάσατε το PIN; στο κάτω μέρος 
της οθόνης. Αν παρακολουθείτε μέσω τηλεόρασης, 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web στο πρόγραμμα 
περιήγησης. 

Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε το PIN κλειδώματος 
προφίλ που δημιουργήθηκε για το προφίλ, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του 
λογαριασμού Netflix.



Είτε λάβατε από το Netflix ένα email που σας προτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, 
είτε έχετε παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα, δείτε κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να 
διατηρήσετε ασφαλή το λογαριασμό και τις προσωπικές σας πληροφορίες.

1. Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης αποκλειστικά για το Netflix και αλλάζετέ 
τον περιοδικά: Οι λογαριασμοί Netflix μπορούν να παραβιαστούν, εάν ένας κωδικός 
πρόσβασης επαναχρησιμοποιείται. Αυτό συμβαίνει όταν ένας χρήστης του Netflix χρησιμοποιεί 
τον ίδιο συνδυασμό διεύθυνσης email και κωδικού πρόσβασης σε πολλές υπηρεσίες. Αν 
κάποια από αυτές τις υπηρεσίες παραβιαστεί, ο δράστης της επίθεσης μπορεί να δοκιμάσει να 
χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη στο Netflix και να 
αποκτήσει τον έλεγχο του λογαριασμού.

Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Να χρησιμοποιείται μόνο στο Netflix.

• Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

• Να περιλαμβάνει συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

• Να μην είναι λέξη που περιλαμβάνεται στο λεξικό, όνομα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες 
(όπως τα γενέθλια, η διεύθυνση ή η επέτειός σας).

2. Προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου ανάκτησης για τον Λογαριασμό σας, 
προκειμένου να αποκτάτε ταχύτερα πρόσβαση και να διατηρείτε τον λογαριασμό σας πιο 
ασφαλή.

3. Αποσυνδεθείτε από τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε. Αν σκοπεύετε να 
χαρίσετε ή να πουλήσετε μια συσκευή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως, θα πρέπει να 
αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούσατε στη συσκευή, 
συμπεριλαμβανομένου του Netflix.

Πώς μπορώ να διατηρήσω ασφαλή τον 
λογαριασμό μου;



«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.»

Κέντρο Βοήθειας Netflix : https://help.netflix.com/el

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου:  www.saferinternet4kids.gr

Γραμμή Βοηθείας Helpline: www.help-line.gr 

Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών Παράνομου Περιεχομένου: www.safeline.gr 

Για επιπλέον υποστήριξη...


