
Δήλωση για Cookies 
 
Σε αυτή τη δήλωση, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα cookies, τι ορίζουν τα cookies όταν 
επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα και πώς να απορρίψετε ή να διαγράψετε αυτά τα cookies. 

Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε 
 
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας 
όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα και περιέχει πληροφορίες που μεταφέρονται στον υπολογιστή σας. 
Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε μια άλλη 
ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διακρίνει τη συσκευή σας από άλλες συσκευές 
επισκεπτών. Αυτό μας βοηθά να σας δώσουμε μια καλύτερη online εμπειρία, για παράδειγμα, να 
θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, κσθώς επίσης μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, για 
παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις και εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να βρουν 
αυτό που ψάχνουν. 
 
Συγκατάθεση για τα cookies 
 
Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία απαιτεί την άδειά σας για την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή 
σας. Ως επισκέπτης σε μια από αυτές τις χώρες, μπορείτε να συναινέσετε στην τοποθέτηση cookies στη 
συσκευή σας, επιλέγοντας "Δέχομαι τα cookies", το οποίο θα εμφανίζεται σε μια ειδική αναδυόμενη 
(pop-up) ενημέρωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να περιηγείστε στο site αλλά έχοντας λάβει 
γνώση μιας ενημέρωσης που θα σας πληροφορεί ότι συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα 
συναινείτε στην χρήση cookies στη συσκευή σας. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να αλλάξετε την 
απόφασή σας οποιαδήποτε στιγμή με την επιλογή "Δυνατότητα Εξάιρεσης" (opting-out) (βλέπε 
παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες). 
 
Για να διαγράψετε τα cookies που έχουν τοποθετηθεί προηγουμένως, ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
ενότητα "Δυνατότητα Εξάιρεσης" (opting-out).  
 
Δυνατότητα Εξάιρεσης (opting-out)  
 
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτή την ιστοσελίδα. 
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και να 
είστε σε θέση να μπλοκάρετε τα cookies ενεργοποιώντας τη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησης 
(browser)  που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση ορισμένων ή όλων των cookies. Η "βοήθεια" στο 
εγχειρίδιο χρήστη του προγράμματος περιήγησης ή του υπολογιστή θα πρέπει να σας πληροφορεί πώς 
μπορείτε να το κάνετε αυτό. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να δείτε ποια cookies 
έχουν τοποθετηθεί στο σύστημά σας και πώς να τα διαχειριστείτε ή/και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε 
www.allaboutcookies.org. 
 
Οι ιστοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα cookies 
 
Όνομα  Τύπος Cookie Περιγραφή Συνεκτικότητα 

(Persistence) 

http://www.allaboutcookies.org/


__utma Απόδοση Χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των 
χρηστών και των συνεδριών. Το cookie 
δημιουργείται όταν η βιβλιοθήκη 
javascript τρέχει και δεν υπάρχουν 
__utma cookies. Το cookie 
ενημερώνεται κάθε φορά που δεδομένα 
αποστέλλονται στο Google Analytics. 
Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις 
νέες συνεδρίες / επισκέψεις. 

Συνεκτικότητα 
(Persistence) 

__utmb Απόδοση Το cookie δημιουργείται όταν η 
βιβλιοθήκη javascript τρέχει και δεν 
υπάρχουν __utmb cookies. Το cookie 
ενημερώνεται κάθε φορά που δεδομένα 
αποστέλλονται στο Google Analytics.  

Διαρκεί για 30 λεπτά. 

__utmc Απόδοση Δημιουργείται όταν μια σελίδα είναι 
κλειστή και χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το __utmb για να 
μετρήσει πόσο καιρό οι επισκέπτες 
περιηγούνται στις σελίδες του 
ιστοτόπου μας 

Αφαιρείται όταν το 
πρόγραμμα περιήγησης 
είναι κλειστό 

__utmz Απόδοση Σημειώνει πώς οι επισκέπτες βρίσκουν 
την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, αν 
έρχονται μέσω μιας μηχανής 
αναζήτησης, η μέσω συνδέσμου από 
άλλη ιστοσελίδα ή εαν πληκτρολόγησαν 
τη διεύθυνση ιστού άμεσα. Επίσης 
δείχνει την ακολουθία των σελίδων που 
οι επισκέπτες επισκέπτονται. 

Διαρκεί για 6 μήνες 

__ga Συνεκτικότητα 
(Persistence) 

Χρησιμοποιείται για την διάκριση των 
χρηστών. 

2 έτη 

 


