
Πολιτική σχετικά με τα cookies

Όπως οι  περισσότεροι  ιστότοποι,  χρησιμοποιούμε cookies και  παρόμοιες  τεχνολογίες για να
μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός μας τόπος, ώστε να συνεχίσουμε
να βελτιωνόμαστε.

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc. Χρησιμοποιούμε το
Google  Analytics  και  συνεπώς  χρησιμοποιούμε  cookies  στατιστικών  στοιχείων  ώστε  να
μπορούμε να αναλύουμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Αυτά τα στοιχεία μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι
ένας χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies.

Αυτά παραμένουν στον υπολογιστή σας ακόμα και όταν δεν είσαστε πλέον συνδεδεμένοι.

Τα  cookies  πληροφορούν  αυτόματα  τον  διακομιστή  μας  για  το  ποια  εφαρμογή  περιήγησης
(browser) χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας.

Εάν  προτιμάτε  να  μην  μας  επιτρέπεται  η  συλλογή  πληροφοριών  cookies,  μπορείτε  να
απενεργοποιήσετε τα cookies στην εφαρμογή περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Οι εφαρμογές περιήγησης (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) είναι εκ των προτέρων
ρυθμισμένες να αποδέχονται αυτόματα τα cookies.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας έτσι ώστε να εμποδίζει ή να σβήνει τα
cookies από τη συσκευή σας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής περιήγησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την
προσαρμογή ή την τροποποίηση των ρυθμίσεών της.

Εάν  επιλέξετε  να  χρησιμοποιήσετε  τον  ιστότοπό  μας  χωρίς  να  εμποδίσετε  ή  να
απενεργοποιήσετε τα cookies, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην από μέρους μας χρήση αυτών
των στοιχείων και στη χρήση (σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων) οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις
τεχνολογίες.

Επισυνάπτεται το cookie που θα χρησιμοποιήσουμε.

Είδος Τύπος Ονομασία Λειτουργία

Απαραίτητο Wordpress Cookies worpdress_* 

wp-settings-*

Η δικτυακή τοποθεσία
χρησιμοποιεί  την
πλατφόρμα
Wordpress  ως
πλατφόρμα  για  τη
διαχείριση
περιεχομένου.

Τα  cookies
χρησιμοποιούνται  για
την  καταγραφή  των



αλληλεπιδράσεών σας
με την ιστοσελίδα και
για  την
απομνημόνευση  της
δυνατότητας
πρόσβασης σε σελίδες
με  περιορισμό
πρόσβασης  οι  οποίες
απαιτούν  έλεγχο
ταυτότητας.

Οι  πληροφορίες  που
αποθηκεύονται  από
αυτά  τα  cookies  δεν
μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν  για
εμπορικούς σκοπούς.

Είναι απαραίτητες  για
τη  σωστή  λειτουργία
του  ιστότοπου και  αν
τα  απενεργοποιήσετε
διάφορα
χαρακτηριστικά  του
ιστότοπου  δεν  θα
λειτουργούν πλέον.

Λειτουργικότητα Cookies προτιμήσεων redirect

dispatchDisclaimer

Τα  cookies
προτιμήσεων
επιτρέπουν  την
αποθήκευση  των
επιλογών  και  των
προτιμήσεων  του
χρήστη. 

Αυτά  τα  cookies
επιτρέπουν  την
απομνημόνευση  της
γλώσσας της επιλογής
σας και την εμφάνιση
της  έκδοσης  της
ιστοσελίδας  που
αντιστοιχεί  στη  χώρα
σας.



Τρίτο μέρος Cookies στατιστικών _utma

_utmb

_utmc

_utmz

Αυτά  τα  cookies
αποθηκεύονται  στη
συσκευή  σας  από
εξωτερικούς
ιστότοπους  των
οποίων  οι  υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται  σε
αυτή την τοποθεσία.

Χρησιμοποιούμε  το
Google  Analytics  για
τη  συλλογή
στατιστικών
πληροφοριών  σχετικά
με  τους  επισκέπτες
μας.

Το  Google  Analytics
καταγράφει
πληροφορίες,  όπως
τις  σελίδες  που
επισκέπτεστε,  τη
διάρκεια  της
επίσκεψής  σας  στον
ιστότοπο,  τον  τρόπο
πρόσβασης  στον
ιστότοπο  και  τους
συνδέσμους  στους
οποίους κάνετε κλικ.

Αυτά  τα  δεδομένα
ανακτώνται  με  μια
ετικέτα  JavaScript  η
οποία χρησιμοποιείται
στις  σελίδες  του
δικτυακού μας τόπου.

Δεν  ανακτούμε
προσωπικές
πληροφορίες  (π.χ.
όνομα και διεύθυνση)
που θα μπορούσαν να
παρέχουν
πληροφορίες  για  την
ταυτότητά σας




