
Λογαριασμοί Χρηστών στα 

Windows 7 / Windows 8  

  

      

 Οι λογαριασμοί χρηστών στα Windows είναι ένας μάλλον παραμελημένος τομέας, και ακόμα και έμπειροι 

χρήστες σπανίως του δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Αν όμως του αφιερώσουμε την προσοχή που του αξίζει, 

θα έχουμε ένα πολύ πιο ασφαλές σύστημα, είτε χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή πολλά άτομα, ή ακόμη 

κι αν είμαστε ο μοναδικός χρήστης. 

Τι σημασία έχουν οι λογαριασμοί χρηστών 

Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι μία έννοια που εισήγαγαν τα Windows στους υπολογιστές. Δεκαετίες 
πριν την πρώτη έκδοση των Windows, λειτουργικά συστήματα όπως το Unix υποστήριζαν και 
υποστηρίζουν περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. 

 

Με απλά λόγια, οι διαφορετικοί λογαριασμοί χρηστών εγγυώνται πως ο κάθε χρήστης θα έχει τη δική του 
επιφάνεια εργασίας, τα δικά του αρχεία και φακέλους, και τις δικές του ρυθμίσεις για τα προγράμματα 
του υπολογιστή, χωρίς να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από τους άλλους χρήστες. 

Πρακτικά, ο κάθε χρήστης έχει τον δικό του, ξεχωριστό υπολογιστή. 

Στα Windows για οικιακούς χρήστες, οι λογαριασμοί χρηστών άρχισαν να υπάρχουν με μια πλήρη και 
ολοκληρωμένη μορφή ουσιαστικά από τα Windows XP και μετά. 

 



Ακόμη όμως κι αν είμαστε ο μόνος χρήστης του υπολογιστή μας, είναι προς όφελός μας το να 
χρησιμοποιούμε έναν δεύτερο λογαριασμό, ο οποίος μάλιστα να μην έχει δικαιώματα διαχειριστή. 

Το να μπαίνουμε στα Windows πάντοτε με δικαιώματα διαχειριστή είναι πιθανώς το μεγαλύτερο δυνατό 
κενό ασφαλείας για τον υπολογιστή μας. 

 

Οι λογαριασμοί χρηστών στα Windows 7 / Windows 8 

Για να ανοίξουμε τους λογαριασμούς χρηστών στα Windows, αρκεί να πατήσουμε ταυτόχρονα το κουμπί 
των Windows + R. 

 

Στο παράθυρο "Εκτέλεση" γράφουμε control nusrmgr.cpl 

 

Η εντολή αυτή θα μας οδηγήσει στον προσωπικό μας λογαριασμό χρήστη, όπου μπορούμε, μεταξύ 
άλλων, να αλλάξουμε την εικόνα, το όνομα, ή και τον τύπο του λογαριασμού. 

 

Για τη διαχείριση άλλων λογαριασμών, καθώς και τη δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών, αρκεί να 
κάνουμε κλικ στη "Διαχείριση άλλου λογαριασμού". 



Η δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη στα Windows 7 

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό, αρκεί να κάνουμε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο. 

Στο σημείο αυτό θα επιλέξουμε αν ο νέος λογαριασμός χρήστη θα είναι διαχειριστής ή τυπικός χρήστης. 

Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε να είναι "Τυπικός χρήστης", και κάνουμε κλικ στη "Δημιουργία 
λογαριασμού". 

Ο νέος λογαριασμός θα εμφανιστεί στη λίστα. Κάνουμε κλικ επάνω του. 

 

Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις παραμέτρους, την εικόνα, το όνομα, και τον τύπο του 
λογαριασμού, καθώς επίσης και να τον διαγράψουμε. 

 

Αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε, για την ασφάλεια του υπολογιστή, είναι να δημιουργήσουμε έναν 
κωδικό πρόσβασης για το νέο αυτό λογαριασμό, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. 



 

Αγνοούμε τις προειδοποιήσεις για τα κρυπτογραφημένα αρχεία, καθώς μόλις δημιουργήσαμε το 
λογαριασμό και δεν έχει δικά του αρχεία. 

Δημιουργούμε έναν ισχυρό κωδικό, ενώ στην υπόδειξη του κωδικού πρόσβασης, βάζουμε κάτι που να 
θυμίζει στο χρήστη ποιος είναι ο κωδικός του, χωρίς να τον αποκαλύπτει σε κανέναν άλλο. 

Μπορούμε να επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσουμε όσους χρήστες θέλουμε. 
Όλοι οι λογαριασμοί χρηστών θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην αρχική οθόνη του υπολογιστή. 

 

Κάθε χρήστης έχει τη δική του επιφάνεια εργασίας, τους δικούς του φακέλους Έγγραφα, Εικόνες, 
Μουσική. 



Ταυτόχρονα, εφόσον πρόκειται για τυπικούς χρήστες, δεν έχουν καμία δυνατότητα να δουν ο ένας τα 
αρχεία του άλλου. 

 

Ακόμη κι αν επιλέξουμε τη "Συνέχεια", μόνο απογοήτευση μας περιμένει. 

 

Ούτε καν η καρτέλα ασφάλειας πρόκειται να μας βοηθήσει. 

 



Ο διαχειριστής, αντίθετα, έχει πρόσβαση στους φακέλους και τα αρχεία όλων. Αλλιώς, τι διαχειριστής θα 

ήταν? 

 

Η δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη στα Windows 8 

Οι λογαριασμοί χρηστών, σαν λογική και σαν λειτουργικότητα, είναι ακριβώς οι ίδιοι στα Windows 8 όπως 

είναι και στα Windows 7. Απλά, έχει αλλάξει ελαφρώς η εμφάνιση των μενού. 

Ακολουθούμε πρακτικά τον οδηγό για τα Windows 7 παραπάνω (win + R, control nusrmgr.cpl κλπ), μέχρι 

το σημείο όπου εμφανίζονται οι υπάρχοντες λογαριασμοί χρηστών. 

 

Αφού επιλέξουμε την "Προθήκη νέου χρήστη στις ρυθμίσεις υπολογιστή", κάνουμε κλικ στην προσθήκη 
λογαριασμού. 

 

Η προεπιλογή της Microsoft για τα Windows 8 είναι κάθε χρήστης να μπαίνει με το λογαριασμό του της 
Microsoft στο λειτουργικό. 



 

Αν όμως δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε να επιλέξουμε το "Είσοδος χωρίς λογαριασμό Microsoft", 
ανεξαρτήτως αν προτείνεται ή όχι. 

 

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε "Τοπικός λογαριασμός" 

 

 

Συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη, και μαζί έναν ισχυρό κωδικό και μια υπενθύμισή του. 



 

Ο λογαριασμός είναι πλέον έτοιμος. 

 

 

Για τη δημιουργία λογαριασμών για παιδιά, την οικογενειακή ασφάλεια και το γονικό έλεγχο γενικότερα, 
θα φτιάξουμε ξεχωριστό οδηγό. 

. 
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