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Πολιτική Cookies  

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; 

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με 

σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται 

κατά τη διάρκεια  περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών 

συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία 

μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη 

(έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού 

συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως 

αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για 

προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά 

διαφημίσεων του GooglePlayStore. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες 

μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα 

αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. 

Λειτουργίες των cookies 

Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της 

επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, 

ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων 

συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που 

χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κλπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά 

δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα 

εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.  

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει 

πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για 

τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι 

βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Προκειμένου να σας 

παρέχουμε τις διάφορες υπηρεσίες μας, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών 

συλλέγουν δεδομένα κίνησης, τη διεύθυνση IP, το λογισμικό της συσκευής σας, 

το είδος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγηση σας καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (όπως 

για παράδειγμα την ημέρα και ώρα της σύνδεσης και της αποσύνδεσης) που 

δημιουργούνται κατά τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση  και την 

επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση 

και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

Είδη cookies 

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, 

διαφημιστικά κλπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από 

την ιστότοπο/ σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. 

Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε 

εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα 

cookiesτρίτων (GoogleAnalytics, Facebook κ.α.). Μόνιμα cookies είναι όσα 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Cookies συνεδρίας ή περιόδου 



[2] 
 

λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης 

σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα ζητηθεί να 

αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα 

αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως 

όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό 

δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας 

κατά την διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. 

Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies 

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται, ειδικά, από τον νόμο (άρθρο 4 

παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαική Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό 

(ePrivacyRegulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην 

παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο 

«cookie» μόνο εάν εσείς ως χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη 

ρητή συγκατάθεση σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679) και με τις 

οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την 

εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία 

χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος 

πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί 

να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω 

άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω 

αναλυτική ενημέρωση.   

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 

Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως 

σκοπό: 

• την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών 

• τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστότοπών μας 

• τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των 

χρηστών) 

Cookies προτιμήσεων επισκεπτών 

Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. 

Απομνημονεύουν τα εξής: 

• εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του 

εκάστοτε ιστότοπου 

• εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να 

συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το 

περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια 

cookie 

eu_cookie_consent 

Αποδοχή 

των 

cookies 

Αποθηκεύει τις 

προτιμήσεις σας για τα 

cookies (ώστε να μην 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 
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Λειτουργικά cookies 

Για τη λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα cookies. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η 

συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα: 

• cookies ταυτοποίησης 

• τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα ΤΠ 

Cookies ταυτοποίησης 

Αυτά αποθηκεύονται όταν συνδέεστε σε ιστότοπο χρησιμοποιώντας 

την υπηρεσία ταυτοποίησης (EU Login). Όταν το κάνετε αυτό, αποδέχεστε την 

αντίστοιχη πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια 

cookie 

σας ζητηθούν εκ νέου) ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

ecsi 

Εργαλεία 

έρευνας 

ιστότοπου 

Αποθηκεύει 

πληροφορίες σχετικά 

με το αν έχετε ήδη 

απαντήσει σε έρευνα σε 

αναδυόμενο 

παράθυρο, ώστε να 

μην σας ζητηθεί εκ 

νέου. 

Μόνιμο cookie 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, διάρκειας 1 

μήνα 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια 

cookie 

MyECASDomain 

Υπηρεσία 

Διαχείρισης 

Ταυτοτήτων 

Απομνημονεύει τον 

τομέα σας 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

__Secure_CASTGC 

Υπηρεσία 

Διαχείρισης 

Ταυτοτήτων 

Ταυτοποιεί την 

περίοδο λειτουργίας 

σας 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

__Secure_ECAS_SES

AMELATION 

Υπηρεσία 

Διαχείρισης 

Ταυτοτήτων 

Ταυτοποιεί την 

τρέχουσα περίοδο 

λειτουργίας της 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/about.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html
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Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια 

cookie 

Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ταυτοποίησης 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

ΕΚΑS_PREFS 

Υπηρεσία 

Διαχείρισης 

Ταυτοτήτων 

Απομνημονεύει τις 

ρυθμίσεις και τις 

προτιμήσεις σας: 

ταυτότητα χρήστη, 

όνομα χρήστη, 

αποδοχή της 

πολιτικής για τα 

cookies, λειτουργία 

υψηλής αντίθεσης, 

λειτουργία 

απορρήτου, προβολή 

στοιχείων 

λογαριασμού μετά τη 

σύνδεση, τελευταία 

επιλεχθείσα μέθοδος 

επαλήθευσης 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

CASPRIVACY 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για 

την 

επαγγελματ

ική 

κινητικότητ

α 

Πληροφορίες 

ταυτοποίησης EURES 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

CASTGC 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για 

την 

επαγγελματ

ική 

κινητικότητ

α 

Πληροφορίες 

ταυτοποίησης EURES 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 

EURES_CAS 

_LOGGED_IN 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για 

την 

επαγγελματ

ική 

κινητικότητ

α 

Πληροφορίες 

ταυτοποίησης EURES 

Cookie περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, το οποίο 

διαγράφεται μόλις 

κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 
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Το όνομα αυτών των cookies ενδέχεται να αλλάξει για τεχνικούς λόγους (ιδίως 

του __Secure-CASTGC και του __Secure-ECAS_SESSIONID). 

Τεχνικά cookies 

Τα τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου 

και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και 

διάρκεια 

cookie 

has_js 

Εταιρική 

πλατφόρμα 

διαχείρισης 

περιεχομένου, 

βασισμένη 

στο υλισμικό 

ανοικτού 

κώδικα Drupal 

Ελέγχει εάν 

είναι 

ενεργοποιημέν

ο το 

Javascript στο 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας. 

Αυτό καθιστά 

εφικτή την 

ορθή 

λειτουργία των 

ιστότοπών 

μας. 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

JSESSIONID/CFID/CFETEN 

Πλατφόρμα 

ΤΠ Java / 

πλατφόρμα 

ΤΠ Coldfusion 

Διατηρεί 

ασφαλή την 

περίοδο 

λειτουργίας 

σας κατά την 

επίσκεψή σας 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

ecsi 

Εργαλεία 

έρευνας 

ιστότοπου 

Αποθηκεύει 

πληροφορίες 

σχετικά με το 

αν έχετε ήδη 

απαντήσει σε 

έρευνα σε 

αναδυόμενο 

παράθυρο, 

ώστε να μην 

σας ζητηθεί εκ 

νέου. 

Μόνιμο 

cookie 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

διάρκειας 1 

μήνα 

theoplayer-session-id Πρόγραμμα Ενεργοποιεί LocalStorage
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Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και 

διάρκεια 

cookie 

αναπαραγωγ

ής βίντεο της 

οπτικοακουστι

κής 

υπηρεσίας 

την εκτέλεση 

της ανάλυσης 

από το 

πρόγραμμα, 

επί του 

παρόντος δεν 

χρησιμοποιείτα

ι. 

Key, μόνιμα 

δεδομένα 

theoplayer-stored-network-info 

Πρόγραμμα 

αναπαραγωγ

ής βίντεο της 

οπτικοακουστι

κής 

υπηρεσίας 

Παρέχει τη 

δυνατότητα 

εκτίμησης του 

εύρους ζώνης 

του 

προγράμματο

ς για τον 

προσδιορισμό 

του βέλτιστου 

αρχικού 

εύρους ζώνης 

και την 

ενίσχυση της 

εμπειρίας του 

χρήστη. 

LocalStorage

Key, μόνιμα 

δεδομένα 

EURES_CVO_SESMO_ID 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για την 

επαγγελματικ

ή κινητικότητα 

Πληροφορίες 

για την 

περίοδο 

λειτουργίας 

του EURES 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

EURES_JVSE_SESSIONID 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για την 

επαγγελματικ

ή κινητικότητα 

Πληροφορίες 

για την 

περίοδο 

λειτουργίας 

του EURES 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 
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Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και 

διάρκεια 

cookie 

EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONI

D 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για την 

επαγγελματικ

ή κινητικότητα 

Πληροφορίες 

για την 

περίοδο 

λειτουργίας 

του EURES 

όσον αφορά 

τον Liferay 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για την 

επαγγελματικ

ή κινητικότητα 

Πληροφορίες 

για την 

περίοδο 

λειτουργίας 

του EURES 

όσον αφορά 

τον Liferay 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

LFR_SESSION_STATE_xxxxx 

EURES – Η 

ευρωπαϊκή 

πύλη για την 

επαγγελματικ

ή κινητικότητα 

Πληροφορίες 

για την 

περίοδο 

λειτουργίας 

του EURES 

όσον αφορά 

τον Liferay 

Cookie 

περιόδου 

λειτουργίας 

προβαλλόμεν

ου ιστότοπου, 

το οποίο 

διαγράφεται 

μόλις κλείσετε 

το 

πρόγραμμα 

περιήγησής 

σας 

cck1atlassian-

analytics.confluence.lock 
Δημόσια wikis 

Διατηρεί 

απενεργοποιη

μένη την 

ανάλυση της 

Confluence 

LocalStorage

Key, μόνιμα 

δεδομένα 

confluence.sidebar.width Δημόσια wikis 

Απομνημονεύε

ι το πλάτος 

της πλαϊνής 

γραμμής 

LocalStorage

Key, μόνιμα 

δεδομένα 

jquery.feature.detection.cache Δημόσια wikis 
Ανιχνεύει πότε 

μια σελίδα 

LocalStorage

Key, μόνιμα 



[8] 
 

  

Cookies ανάλυσης 

Αυτά τα χρησιμοποιούμε αμιγώς στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας για τους 

τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες 

μας. 

Τα cookies απλώς αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον 

ιστότοπό μας – ως ανώνυμος χρήστης (τα δεδομένα που συλλέγονται δεν 

σας ταυτοποιούν προσωπικά). 

Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε 

χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό. Τα ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία 

μπορούν να κοινοποιηθούν σε αναδόχους επικοινωνιακών έργων οι οποίοι 

έχουν συνάψει συμβατική συμφωνία μαζί μας. 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και 

διάρκεια 

cookie 

φορτίζεται από 

τη μνήμη 

cache του 

προγράμματο

ς περιήγησης 

δεδομένα 

jquery.feature.detection.cache.u

seragent 
Δημόσια wikis 

Απομνημονεύε

ι εάν υπάρχει 

ένα 

συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικ

ό στο 

πρόγραμμα 

περιήγησης. 

LocalStorage

Key, μόνιμα 

δεδομένα 

Τίτλος Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και 

διάρκεια cookie 

_pk_id # 

Εταιρική υπηρεσία 

ανάλυσης 

διαδικτυακών 

δεδομένων, βασισμένη 

στο υλισμικό ανοικτού 

κώδικα Matomo 

Αναγνωρίζει τους 

επισκέπτες του 

ιστότοπου (ανώνυμα – 

δεν συλλέγονται 

προσωπικά δεδομένα 

του χρήστη). 

Μόνιμο cookie 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, 

διάρκειας 13 

μηνών 

_pk_ses # 

Εταιρική υπηρεσία 

ανάλυσης 

διαδικτυακών 

δεδομένων, βασισμένη 

στο υλισμικό ανοικτού 

κώδικα Matomo 

Ταυτοποιεί τις σελίδες 

που προβλήθηκαν από 

έναν και μόνο χρήστη 

κατά τη διάρκεια μιας και 

μόνης επίσκεψης. 

(ανώνυμα – δεν 

συλλέγονται προσωπικά 

δεδομένα του χρήστη). 

Μόνιμο cookie 

προβαλλόμενου 

ιστότοπου, 

διάρκειας 30 

λεπτών 
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Cookies τρίτων 

Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. 

YouTube, Facebook και Twitter. 

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου 

μας. 

Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται 

cookies τρίτων στη συσκευή σας. 

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, οι φυλλομετρητές των χρηστών (web 

browser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων. 

Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική, από αυτήν στην 

οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να 

περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε 

ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές 

υπολογιστών (computer servers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν 

την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται. 

  

Κατωτέρω θα βρείτε τη λίστα των cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από 

την Ιστοσελίδα: 

  

COOKIE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ 

Ajax.googleapis.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 
  

Doubleclick.net ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 
  

Facebook.com 

  

  

fr 90 days 
Ενημέρωση στατιστικών 

site 

Facebook.com   
Διάρκεια 

σύνδεσης 

Ενημέρωση στατιστικών 

site 

Fonts.googleapis.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 
  

Google-analytics.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 

Ενημέρωση στατιστικών 

site 

Google.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 

Ενημέρωση στατιστικών 

site 

Googleadservices.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 

Ενημέρωση στατιστικών 

site 

Googletagmanager.com ecdsa_sign 
Διάρκεια 

σύνδεσης 

Ενημέρωση στατιστικών 

site 
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Τρίτοι πάροχοι στους ιστότόπους μας 

You Tube  

Twitter  

Vimeo  

Facebook 

Google 

LinkedIn  

Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων εκφεύγουν του ελέγχου μας. Οι πάροχοι δύνανται 

ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους χρήσης, τον σκοπό και τη χρήση 

των cookies κ.λπ. 

Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται 

cookies τρίτων στη συσκευή σας. 

Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη   

Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην 

ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα 

ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα cookies, είτε δικά μας, είτε τρίτων μερών, 

η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς, 

χωρίς δική μας ανάμειξη και νομική ευθύνη, τα οποία περιέχονται στον πίνακα 

ελέγχου. 

Μέσω του πίνακα ελέγχου μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την 

εγκατάσταση των cookies. 

 

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε cookie υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην 

παρούσα πολιτική  χρήσης cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε 

χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα 

https://www.youtube.com/t/terms
https://twitter.com/en/tos?wcmmode=disabled#intlTerms
https://vimeo.com/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
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τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι 

στην αποδοχή cookies. Η απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο 

εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμό clicks και ίδια γραμματοσειρά. 

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό πλοήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποκλείει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie, 

παρόλα αυτά όμως μερικές λειτουργίες ή υπηρεσίες του ιστοτόπου μπορεί να 

μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies.  

Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Περισσότερες 

λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. 

Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας 

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας 

διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους 

ιστότοπους που επισκεφθήκατε. 

Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα 

στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). 

Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies 

Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις 

ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο 

προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Αποκλεισμός cookies 

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας δίνουν τη 

δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies 

στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να 

προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που 

επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες 

και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.  Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς 

μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.AboutCookies.org. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 

χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να 

επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες 

ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε. 

• Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835 

https://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/kb/278835
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• Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-

websites-stored 

• Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

• Safari //support.apple.com/kb/PH5042 

• Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677 

Τα δικαιώματά σας 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:  

▪ το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας 

επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,  

▪ το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή 

ανακρίβειες των δεδομένων σας, 

▪ το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα 

προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η 

επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των 

δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις 

έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων 

συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων, 

▪ το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση 

αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας  

▪ το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο 

και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο 

▪ το δικαίωμα εναντίωσης, για να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για 

λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Δεν προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας 

▪ το δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του 

συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των 

δεδομένων σας 

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως απευθύνετε το 

αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας εγγράφως στην ταχυδρομική 

διεύθυνση Σταδίου με Μανδηλαρά, Ν.Ιωνία Βόλου ή τηλεφωνικώς καλώντας 

στο 2421091131 ή με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

dioikisi@doepap.gr. 

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε 

σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου 

των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 

τριάντα (30) ημερών, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.apple.com/kb/HT1677
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καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός 

σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον 

μηνών.  

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, στην 

περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς 

σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr). 

Επικοινωνία 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή 

γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας, μπορείτε να επικοινωνείτε 

μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@doepap.gr  

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Taseis Management ΕΠΕ, Αιόλου 72, Αθήνα, dpo@taseism.gr 

 

Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Cookies 

Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες 

των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. 

Τελευταία αναθεώρηση: 08/03/2022 

 

 

http://www.dpa.gr/

