
Οδηγίες αντιμετώπισης προβλήματος εισόδου στην 
πλατφόρμα lakoniki-fragi.edu20.org 

Αν όταν προσπαθείτε να κάνετε σύνδεση στην νέα πλατφόρμα σας εμφανίζει το 
παρακάτω μήνυμα: 

Browser configuration problem 

Like many web sites on the Internet, this site only works with browsers that accept 

cookies. 

It looks like your browser is not currently accepting cookies. 

To use this site, please adjust your browser/firewall settings to allow cookies and then 

try again. 

 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 
 
ΓΙΑ GOOGLE CHROME 

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού του Chrome . 
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων στο κάτω μέρος 

της σελίδας. 
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου στην ενότητα "Απόρρητο". 
5. Επιλέξτε το στοιχείο Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων για την 

αποδοχή τόσο cookies του αρχικού κατασκευαστή όσο και cookies τρίτων 
κατασκευαστών. Εάν θέλετε να αποδέχεστε μόνο τα cookies αρχικού 
κατασκευαστή, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Αποκλεισμός cookies 
τρίτων μερών χωρίς εξαίρεση". 

ΓΙΑ INTERNET EXPLORER 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία   και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
στοιχείο Επιλογές Internet. 

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων  
3. Κάντε κλικ στην ενότητα Ρυθμίσεις, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο δεύτερο 

από το κατώτερο σημείο για να επιτρέπονται τα περισσότερα cookies και, 
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. 

ΓΙΑ MOZILLA FIREFOX 

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού του Firefox . 
2. Επιλέξτε Επιλογές…. και Επιλογές… 
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο στο πάνω μέρος του παραθύρου. 
4. Στις επιλογές του Ιστορικού επιλέξτε τις επιλογές που φαίνονται στη 

φωτογραφία 



 

5. Πατήστε ΟΚ 

 

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακόμα και με αυτές τις ρυθμίσεις, το πιο πιθανό είναι 
το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε να εμποδίζει την προβολή 
της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος και 
να προσθέσετε μια εξαίρεση για τη διεύθυνση lakoniki-fragi.edu20.org . Όπως 
καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατό να καλύψουμε με οδηγίες όλα τα προγράμματα 
προστασίας από ιούς ωστόσο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν το 
πρόβλημα επιμείνει.  

Ιώ Παπαδημητρίου 
 

 


