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Cookie Policy 

 

Τα  “Cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον 

υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε 

φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση 

οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες 

Cookies, με σκοπό τη δημιουργία ασφαλέστερου και εύρυθμου για τους επισκέπτες/χρήστες 

μας περιβάλλοντος.  

 

Τα Cookies εξυπηρετούν επίσης στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του 

διαδικτυακού τόπου (π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 

πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους κλπ). Τα Cookies δεν 

μπορούν να εκτελεστούν ως κώδικας ή να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ιών και δεν μας 

δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να 

διαβάσουμε καμία πληροφορία στο σκληρό σας δίσκο, ακόμη και εάν αποθηκεύουμε Cookies 

εκεί. 

 

Ο κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον 

προειδοποιεί για τη χρήση των Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την 

αποδοχή της χρήσης Cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση.  

 

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της γίνεται 

χρήση των Cookies θα λαμβάνεται εκ των προτέρων η συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αφορά 

οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας 

είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ή που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί  η Εταιρεία να σας παρέχει συγκεκριμένη 

υπηρεσία την οποία έχετε ζητήσει.  

 

Τα δεδομένα τα οποία παράγονται μέσω των Cookies στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:  

 

Απολύτως αναγκαία 

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά της. 

 

Αναλυτικά/Απόδοση 

Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες 

χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα  π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι επισκέπτες και 

εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο 

λειτουργίας της ιστοσελίδας σε μελλοντικές εκδόσεις π.χ να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες 

εντοπίζουν ότι χρειάζονται στην ιστοσελίδα.  
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Λειτουργικότητα 

 
Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να σας αναγνωρίζει και να θυμάται τις επιλογές 

που κάνετε, π.χ. το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και να 

παρέχουν μία καλύτερη προσωπική εμπειρία.   

 
Τα Cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία σήμερα (βλέπε πίνακα πιο πάνω) για τις υπηρεσίες 

της, είναι απολύτως τεχνικά απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 

 

 

 

 

Cookie Source Description 

 

PHPSESSID 

 

First party 

 

PHPSESSID is used for 

analytics and functional 

services such as maintaining 

user session variables. 

 

Accept Cookies 

 

First party 

acceptCookies is used from 

the website to determine 

whether the client accepts or 

declines the cookies. 

 

_cfduid 

 

Third party 

Used by Cloudflare to 

identify individual clients 

behind a shared IP address 

and apply  security settings 

on a per-client basis. 

_cf_bm Third party Used by Cloudflare for bot 

management. 

_EDGE_S, SRCHUSR, 

SRCHD, SRCHUID, _SS, 

MUID, _EDGE_V, MUIDB, 

local storage 

 

Third party 

 

Used by Bing for the 

functionality of Bing maps.  


