
Cookies 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, μερικές φορές 

τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».  

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον 

υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. 

Με τον τρόπο αυτό, ο ιστό τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας 

(όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις 

απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις 

προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; 

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την 

παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. 

Επιδίωξη μας είναι το να έχετε μια όσο το δυνατόν καλύτερη περιήγηση στην ιστοσελίδα 

μας.  

Η νομοθεσία  αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, 

εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους 

τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την έγκριση σας. 

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω των 

ρυθμίσεων για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies που υπάρχουν , δε χρησιμοποιούνται για να σας 

ταυτοποιήσουν προσωπικά και δε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό από αυτόν που 

αναφέρεται στο παρόν κείμενο. 

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 τους περισσότερους 

φυλλομετρητές ιστοσελίδων    ( web browsers)  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 δικτυακό 

τόπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. 

 

Aλλαγές 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 23 Μαΐου 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. 

 

 


