
Πολιτική Cookies 
 
Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα 
cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη 
χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. 
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο 
διαδικτυακός μας τόπος και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. 
Δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα 
περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από τον διαδικτυακό μας τόπο. 
 
Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια 
σελίδα στον ιστότοπό μας. 
Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν 
ή αν είστε νέος επισκέπτης. 
 
Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές 
πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και 
οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. 
 
Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το 
πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να 
λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα. 
 
Είδη cookie που χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της εμπειρίας σας 
 
Απολύτως αναγκαία 
 
Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί σωστά. 
Η πιο συνηθισμένη λειτουργία τους μπορεί να είναι η σύνδεσή σας σε λογαριασμό, σε μια 
συνδρομητική υπηρεσία ή στην συμπλήρωση μίας φόρμας. 
 
Επιδόσεων 
 
Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας του 
διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Μέσω αυτών μπορούμε να 
μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών / χρηστών μέσα στις ιστοσελίδες καθώς και 
ποιες ιστοσελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies 
είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε 
να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον διαδικτυακό μας τόπο και σαν αποτέλεσμα δεν θα 
έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της. 
 
Λειτουργικότητας 
 
Τα cookies αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό μας τόπο να σας προσφέρει 
εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους 
παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν 
απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες 
μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. 
 
Στόχευσης / Διαφήμισης 
 



Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς 
χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες / χρήστες αυτών, για να σας 
εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 
Πιστεύουμε ότι εσείς ως επισκέπτης / χρήστης θα επωφεληθείτε από αυτό, διότι θα σας 
δείξουμε διαφημίσεις ή υλικό το οποίο, σύμφωνα με τη συμπεριφορά σας, θεωρούμε ότι 
ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας, και συνεπώς θα βλέπετε λιγότερες διάσπαρτες τυχαίες 
διαφημίσεις ή υλικό που μπορεί να μην σας ενδιαφέρει ή να σας ενδιαφέρει λιγότερο. 
Αν απαγορευτεί η χρήση τους τότε η διαφήμιση που θα λαμβάνετε θα είναι λιγότερο 
στοχευμένη. 
 
Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς 
 

Cookie Αιτία 

Session Cookies 
Χρησιμοποιούμε Session Cookies για να σας προσφέρουμε 
εξατομικευμένη εμπειρία στην πλοήγηση των συνδρομητικών 
υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

Google Analytics 

Η Google μας βοηθάει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας 
τόπο, προκειμένου να βελτιώνουμε τη λειτουργία και το 
περιεχόμενο της και την εμπειρία των χρηστών / επισκεπτών. 

Google AdWords 

Χρησιμοποιούμε Google AdWords, μια υπηρεσία ανάλυσης της 
Google, και παρακολούθησης μετατροπής, που αποτελεί μέρος 
του Google AdWords. Επίσης χρησημοποιούμε επαναληπτικό 
μάρκετινγκ (Remarketing) της Google για να ερχόμαστε σε επαφή 
με χρήστες / επισκέπτες που έχουν ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό 
μας τις τελευταίες 30 ημέρες. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής 
και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τις τρίτες εταιρείες καθώς και 
για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιοτικότητας σας, θα 
πρέπει να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τρίτης 
εταιρείας. 
 
Για την πολιτική Google δείτε στο http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  
 
Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και 
να τα διαγράψετε 
 
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και  να ερωτάστε 
κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie 
στον υπολογιστή σας. 
 
Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά 
ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser): 
 
Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn  
Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el  

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-
files-in-internet-explorer  
Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265  
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.51/el/cookies.html  
 
Μάθετε περισσότερα για τα cookies – http://www.aboutcookies.org 
 
Σημείωση: 
Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς 
περιορισμούς του διαδικτυακού μας τόπου. 
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