
Πολιτική Cookies   

Χρήςη Cookies 

Η ςελίδα μασ μπορεί να χρθςιμοποιεί ςτον Διαδικτυακό μασ τόπο session cookies για να βοθκιςει τθν πρόςβαςθ και τθν 

περιιγθςι ςασ ςτο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κϊδικα που αποκθκεφονται τοπικά ςτον υπολογιςτι του 

επιςκζπτθ, δεν λαμβάνουν γνϊςθ οποιουδιποτε εγγράφου ι αρχείου από τον υπολογιςτι του και δεν περιζχουν προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ ι πλθροφορίεσ που κα επιτρζψουν ςε οποιονδιποτε να επικοινωνιςει με τον επιςκζπτθ του Διαδικτυακοφ 

Τόπου μζςω email, τθλεφϊνου κ.λπ. 

Η χριςθ cookies διευκολφνει τον Διαδικτυακό τόπο μασ να απομνθμονεφει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επίςκεψθ του 

εκάςτοτε επιςκζπτθ/χριςτθ, ςυλλζγοντασ χριςιμα ςτοιχεία για τισ προτιμιςεισ του, τα οποία χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθ 

διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ του επιςκζπτθ/χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, διευκολφνει τον Διαδικτυακό Τόπο μασ 

προκειμζνου να κακορίηονται οι προτιμιςεισ για ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ -υπθρεςίεσ του παρόντοσ διαδικτυακοφ τόπου, οι 

οποίεσ είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ με βάςθ τθν επιςκζψιμοτθτα τουσ. Για να διαβάςετε περιςςότερα ςχετικά με αυτζσ τισ 

τεχνολογίεσ και τον τρόπο που λειτουργοφν, βρείτε παραδείγματα ςτθ διεφκυνςθ http://www.allaboutcookies.org. 

Eίδη Cookies παρόντοσ Διαδικτυακοφ Τόπου 

Οριςμζνα ι όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω και χρθςιμοποιοφνται από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, 

ενδζχεται να αποκθκεφονται ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ τθσ ςυςκευισ ςασ. Διατθρείτε τθ δυνατότθτα να δείτε και να 

τροποποιιςετε τισ προτιμιςεισ ςασ ςχετικά με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, μζςω των ρυκμίςεων του προγράμματοσ 

περιιγθςθσ που χρθςιμοποιείτε. 

Από τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ cookies που υπάρχουν, ο παρϊν Διαδικτυακόσ Τόποσ χρθςιμοποιεί τα παρακάτω: 

Tεχνικώσ απαραίτητα cookies : 

Τα τεχνικά απαραίτθτα cookies είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν ορκι λειτουργία του ιςτότοπου κακόςον επιτρζπουν ςτον 

επιςκζπτθ/χριςτθ να περιθγείται και να χρθςιμοποιεί τισ λειτουργίεσ αυτοφ. Τα ςυγκεκριμζνα cookies δεν είναι 

αναγνωριςτικά ατομικισ ταυτότθτασ. Επιπλζον, τα cookies αυτά επιτρζπουν ςτον ιςτότοπο να κυμάται τισ επιλογζσ ςασ όπωσ 

το μζγεκοσ γραμματοςειράσ, ι αν ζχετε απαντιςει ςε κάποια δθμοςκόπθςι μασ, ϊςτε να παρζχει βελτιωμζνεσ και 

προςωποποιθμζνεσ λειτουργίεσ. Η διάρκεια αποκικευςθσ πλθροφοριϊν εξαρτάται από τον τφπο του cookie που 

χρθςιμοποιείται. Τα cookies ςυνόδου λειτουργίασ λιγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιιγθςθσ, ενϊ τα μόνιμα cookies 

ζχουν ςυνικωσ θμερομθνίεσ λιξθσ που κυμαίνονται μεταξφ δφο μθνϊν και μερικϊν ετϊν. Τα μόνιμα cookies μποροφν να 

διαγραφοφν από τον ίδιο το χριςτθ. Τα δεδομζνα που ςυλλζγουμε ςτθν ςτθν ςελίδα μασ “λιγουν” μετά από 24 ϊρεσ από τθν 

τελευταία επίςκεψθ. 

Cookies Επιδόςεων (Google analytics): 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο που χρθςιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, για παράδειγμα, 

ποιζσ ςελίδεσ επιςκζπτεςτε ςυχνότερα. Αυτά τα cookies ςυλλζγουν ςυγκεντρωτικζσ, ανϊνυμεσ πλθροφορίεσ που δεν 

ταυτοποιοφν κάποιον επιςκζπτθ. Χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων μίασ ιςτοςελίδασ. 

Δυνατότητα Απενεργοποίηςησ Cookies 

O επιςκζπτθσ/χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει το πρόγραμμα περιιγθςθσ που χρθςιμοποιεί, ϊςτε να μθν λαμβάνει session 

cookies, είτε ςυνολικά, είτε κατά περίπτωςθ (ωςτόςο τα προγράμματα περιιγθςθσ για κινθτζσ ςυςκευζσ ενδζχεται να μθν 

προςφζρουν αυτιν τθ δυνατότθτα). 

Στθ περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ των cookies ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ αποδζχεται ότι οριςμζνα τμιματα του Διαδικτυακοφ 

Τόπου ενδζχεται να μθν λειτουργοφν επαρκϊσ. 

Πληροφορίεσ ςχετικά με τα cookies και το πρόγραμμα περιήγηςησ ςτο Internet: 

1.  Mozilla Firefox – Ενεργοποιιςτε και απενεργοποιιςτε τα cookies 

http://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

2.  Google Chrome Διαχείριςθ – cookies και δεδομζνων ιςτότοπου 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 

3.  Microsoft Internet Explorer – Cookies: ςυνικεισ ερωτιςεισ 

https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

4.  HTTP cookies 

http://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

5.  Apple Safari 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=el_GR 

Αποςτολή Μηνυμάτων/Email 

Κατά τθν αποςτολι μθνφματοσ του επιςκζπτθ / χριςτθ ςτον ιςτότοπό μασ,  ςυλλζγει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

E-mail, Όνομα, Θζμα, Μινυμα 

Ο ιςτότοπόσ μασ, χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ όπου ςυλλζγει από τουσ επιςκζπτεσ / χριςτεσ για 2 λόγουσ: 

 Για τθν ενθμερωτικι υποςτιριξθ των χρθςτϊν ςχετικά με το περιεχόμενο που τουσ προςφζρει. 

 Για τθν ικανοποίθςθ των εκάςτοτε απαιτιςεων των χρθςτϊν. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=el_GR

