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Πολιτική Cookies 
 

Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε cookies. Οι περισσότεροι μεγάλοι 
ιστότοποι εφαρμόζουν το ίδιο. 

 

Τι είναι τα cookies; 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία όπου αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν 
τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος μας θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας 
(όπως π.χ.  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για 

όσο χρονικό διάστημα τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή 
σας, κι έτσι βοηθούν την καλύτερη περιήγηση σας στον ιστότοπο μας, καθώς δεν χρειάζεται να εισάγετε τις 
προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. 

 

Τι Cookies χρησιμοποιούμε;   
Τα Cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Βασικά cookies τα οποία απαιτούνται έτσι ώστε να γίνεται εύρυθμα και με ασφάλεια η περιήγηση σας στον 
ιστότοπο μας. Κάποιες λειτουργίες ενδεχομένως να μην μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς αυτά.   

 Cookies απόδοσης τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας, 
ποιες σελίδες επισκέπτεστε περισσότερο και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Τα συγκεκριμένα 
δεδομένα διατηρούνται και τα διαχειριζόμαστε συγκεντρωτικά και ανώνυμα. 

 Cookies λειτουργικότητας τα οποία συγκρατούν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο, 
όπως π.χ. όνομα χρήστη και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες 
λειτουργίες.  

 Cookies Διαχείρισης κίνησης τα οποία συγκρατούν πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό τεχνικών 
προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις 
υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις 
προσωπικές ανάγκες σας. 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies; 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. 
φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων, Η ενεργοποίηση αυτών των cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 
του ιστότοπού μας, αφού μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να 
διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά, αν το κάνετε, ορισμένα 
χαρακτηριστικά του ιστοτόπου ή και τα περισσότερα από αυτά, ίσως να μην λειτουργούν 
ικανοποιητικά. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή ανώνυμων στοιχείων μέσω Google 

Analytics. O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί 
εδώ: https://policies.google.com/technologies/cookies. 

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. 
Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. 
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Πώς να ελέγχετε τα cookies 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookie, ωστόσο μπορείτε να ελέγχετε, να 
απορρίπτετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον 
ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org/. Μπορείτε μέσα από την επιλογή «Βοήθεια» στη 
γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης να γνωρίσετε πώς να αποτρέψετε το 
πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookie, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν 
λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. 

 

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ενδέχεται να αλλάξει την 
εμπειρία που έχετε αυτή τη στιγμή με τον ιστότοπο και ορισμένες βασικές λειτουργίες και δυνατότητες δεν 
θα λειτουργούν όπως προβλέπεται. Στο ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να προσαρμόζετε πλέον εσείς από μόνοι 
σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. 

http://www.allaboutcookies.org/
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