
Πολιτική Cookies 

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων 
σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή 
διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. 

Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες  
στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον 
ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν 
μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες 
αυτές.  

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να 
απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της 
χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες 
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. 

  

Τι είναι τα cookies; 

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία 
αποθηκεύονται στον πρόγραμμα περιήγησης  (browser) του Χρήστη όταν 
επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον 
υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες 
που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και 
κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, 
το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του 
Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει 
στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. 

  

Πώς να ελέγξετε τα cookies; 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη 
συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο μας 
στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, καθώς και  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα 
cookies. 

 Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα 
τον πρόγραμμα περιήγησης  (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας 
είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη 
χρήση τους  

 Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που 
χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη 
διαγραφή τους από τη μνήμη του πρόγραμμα περιήγησης  (browser) που 
χρησιμοποιείτε 

 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον πρόγραμμα περιήγησης  (browser) που 
χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για 



την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων που 
περιηγείστε, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία 
περίπτωση.  

  

 Αλλαγές στην Πολιτική cookies. 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για 
το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η 
παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα 
αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η 
Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. 

 


