Το mikrouli.gr έχει σκοπό καθαρά την πληροφόρηση-ενημέρωση και διασκέδαση παιδιών
προσχολικής ηλικίας.
To mikrouli.gr είναι μια ιστοσελίδα, μη κερδοσκοπική, που έχει δημιουργηθεί από την
οικογένεια μου (σύζυγος και δυο παιδιά), την εποχή που τα παιδιά μας ήταν πολύ μικρά. Η
δυσκολία εύρεσης παρόμοιας ιστοσελίδας (εκείνη την εποχή), σε ελληνική γλώσσα, έδωσε το
έναυσμα δημιουργίας της. Το υλικό αυτής δημιουργήθηκε/περισυλλέχθηκε από την οικογένεια
μας, καθώς μεγάλωναν τα παιδιά. Στην δημιουργία του υλικού συντέλεσαν και τα παιδιά μας,
δίνοντας μας ιδέες, για τις απαιτήσεις ενός παιδιού στην εκάστοτε ηλικία, αλλά και
δοκιμάζοντας/διασκεδάζοντας με αυτό το υλικό. Αρκετές ιδέες προήλθαν από τους παιδικούς
σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, που υλοποιήθηκαν μετά από κατάλληλη
επεξεργασία και τις βρίσκεται ως υλικό στο mikrouli.gr.
Στο μεταξύ περάσανε τα χρόνια, μεγάλωσαν τα παιδιά μας, αλλά προσπαθούμε να
συνεχίσουμε να λειτουργούμε στην ιστοσελίδα μας και πάλι αφιλοκερδώς. Όλα τα έξοδα
λειτουργίας αυτής εποκομίζεται η οικογένεια μου. Η όλη ενημέρωση αυτής γίνεται και πάλι
από εμάς αφιλοκερδώς, πάντα βέβαια όποτε μας το επιτρέπουν οι λοιπές οικογενειακέςκοινωνικές υποχρεώσεις μας. Γιαυτό να μας συγχωρείτε, αν κάτι δεν γίνεται και πάντα στον
χρόνο του, ειδικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail.
Οι νέες νομικές απαιτήσεις, για την λειτουργία ιστοσελίδων στην ελληνική επικράτεια, αλλά και
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μας ανάγκασε να γράψουμε κάποια πράγματα παρακάτω
στο παρόν άρθρο, προκειμένου να είμαστε και εμείς σύννομοι με τους κανόνες αυτής.
Γενικά
Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη σας να συμμορφωθείτε με τους
ακόλουθους όρους χρήσης. Οι κανόνες που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να
αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και η χρήση της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές αυτές
συνιστά ότι ακολουθείτε τους νέους κανόνες. Εκτός από τις αλλαγές στους κανόνες, τμήματα
της ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξουν, να υποστούν επεξεργασία, να διαγραφούν ή να
αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Σύνδεσμοι (links) και άλλες ιστοσελίδες – Αποποίηση Ευθύνης
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους για πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες στο
www (World Wide Web), το Διαδίκτυο ή άλλες πηγές πληροφοριών. Με την πρόσβαση σε αυτές
τις συνδέσεις, αναγνωρίζετε ότι αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυτής της ιστοσελίδας
και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συμπληρωματική
πληροφορία ή συνδέσεις που βρίσκονται σε αυτές, ούτε είναι υπεύθυνη για τη χρήση των εν
λόγω πληροφοριών. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και οι
πληροφορίες ή τα προγράμματα που βρίσκονται σε τέτοιες ιστοσελίδες δεν έχουν εγκριθεί,
ελεγχθεί ή επαληθευτεί.
Πνευματικά δικαιώματα
Ολόκληρο το περιεχόμενο του ισοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mikrouli.gr, εκτός
των άρθρων και ειδήσεων, που προέρχονται κυρίως από δελτία τύπων των εκδοτών τους.
Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) που περιλαμβάνεται σε αυτό τον

ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των
περιεχομένων που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών αποτελούν παράνομες ενέργειες.
Cookies
Η λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να προϋποθέτει την εγκατάσταση
"cookies" στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες, όπως και την
δική μας.
Ένα "cookie" δεν μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, καταγράφει πληροφορίες
σχετικά με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να
κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και τη χρήση της ιστοσελίδα μας από αυτούς.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται:
•
•

τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, πχ. φωτεινότητα ή μέγεθος
χαρακτήρων
αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε να αρνηθείτε την καταχώριση των «cookies» από τη διαμόρφωση του προγράμματος
περιήγησης σας (browser), οπως θα δείτε και παρακάτω στον έλεγχο των cookies.
Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των δικτυακών
χώρων για τους οποίους αρνείστε την χρήση τους.
Να θυμάστε ότι αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές θέσεις θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί με τις προτιμήσεις σας
για την αποδοχή cookies.
Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που
βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα
περιήγησης (browser) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο,
στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες
προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην
λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.
Απλά Ελληνικά
Επειδή καταλαβαίνουμε, ότι όλα τα παραπάνω είναι κάπως ακαταλαβίστικα για έναν κοινό
χρήστη του διαδικτύου, θα θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα πιο κατανοητά.
•

Το mikrouli.gr λειτουργεί απόλυτα αφιλοκερδώς, χωρίς να θέλει να επωφεληθεί το
παραμικρό από τους επισκέπτες του.

•

•

Δεν χρειάζεται να κάνετε οποιανδήποτε εγγραφή για να περιηγηθείτε η και να
κατεβάσεται υλικό από το mikrouli.gr, αρκεί να το χρησιμοποιήσετε για προσωπική, μη
εμπορική χρήση. Τα πάντα είναι εντελώς δωρεάν!!!!!
Σαφώς μας ενδιαφέρουν κάποια στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τους επισκέπτες μας,
προκειμένου να καταλάβουμε τις ανάγκες/απαιτήσεις/ γούστα σας. Αυτά τα στοιχεία
μπορεί να είναι χώρα/πόλη η περιοχή από την οποία μας επισκέπτεστε, ποια κομμάτια
της ιστοσελίδας μας σας ενδιαφέρουν, αν είστε νέος η παλιός επισκέπτης, με ποιές λέξεις
κλειδιά στην αναζήτησή σας μας βρήκατε και διάφορα άλλα δεδομένα, που επ΄ ουδενί
λόγο φανερώνουν την ταυτότητά σας. Εξάλλου αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το
mikrouli.gr είναι αρκετά αρεστό από εσάς και αξίζει τον κόπο να το συνεχίσει κανείς να
το λειτουργεί, έστω και εάν έχει κάποιο κόστος λειτουργίας και απαιτεί κάποιο κόπο.
Όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία μας μεταφέρονται μέσω της υπηρεσίας Google
analytics (περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην Google analytics ). Κανένα από τα
παραπάνω στοιχεία δεν ανακοινώνεται σε τρίτους.
Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά στοιχεία σας (πχ. όνομα, e-mail και άλλα) όταν
επικοινωνείτe μαζί μας μέσω e-mail.

•

Όσο δεν αποδέχεστε την χρήση cookies δεν γίνεται εγκατάσταση των cookies στον Η/Υ
σας. Μπορείτε να συνεχίζεται να κάνετε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, χωρίς κανένα
πρόβλημα (τουλάχιστον δεν μας είναι κάποιο γνωστό). Το μόνο που θα πρέπει να
υπομένετε είναι το μήνυμα των cookies, που θα είναι εμφανές πάνω στην οθόνη.

