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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, σε ορισμένες περιπτώ-

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

περισσότεροι μεγάλοι δικτυακοί τόποι κάνουν το ίδιο. 

Τι είναι τα cookies; 

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

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

τρόπο αυτό, ο δικτυακός 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 δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies και διάφορες τεχνολογίες; 

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας 

όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων, εάν έχετε ήδη απαντή-

σει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να 

μην σας τεθεί η ίδια ερώτηση ξανά), τον κωδικό πρόσβασης εισόδου, εάν έχετε συμφωνήσει 

(ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επίσης, ορισμένα βίντεο εν-

σωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν στατιστικά 

στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βί-

ντεο επισκεφτήκατε. 

 Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες από τα ενημερωτικά μας δελτία τα οποία 

αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μάθουμε εάν έχετε ανοίξει 

ή εάν έχετε προωθήσει το ενημερωτικό δελτίο ή εάν έχετε κάνει κλικ σε οποιοδήποτε 

σημείο του περιεχόμενο του. Η πληροφορία αυτή μας ενημερώνει για την αποτελε-

σματικότητα των ενημερωτικών δελτίων μας και μας βοηθά να επιβεβαιώσουμε ότι 

σας αποστέλλουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα βρείτε ενδιαφέρουσες. 

 Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για να σας προωθήσουμε διαφημιστικά 

μηνύματα που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι πληροφο-

ρίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της συχνότητας που εμφα-

νίζονται τα διαφημιστικά μηνύματα και να μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τις διαφη-

μίσεις που λαμβάνετε και να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα τους. 

 Μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες όταν επιλέγετε να συνδεθείτε μέσω κοινω-

νικών δικτύων μαζικής ενημέρωσης από το προφίλ του λογαριασμού σας συμπεριλαμ-

βανομένων και φωτογραφιών. 

 Δημογραφικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά όπως πχ αριθμός τηλεφώνου, στοι-

χεία ταυτοποίησης κινητών συσκευών για εντοπισμό φυσικής θέσης. 

 Πληροφορίες για την αγοραστική σας συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας που έχετε 

στον δικτυακό τόπο μας. 

 Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές 

και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 
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 Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών την εγκατά-

σταση και χρήση cookies για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τους σκοπούς 

που αναφέρονται παραπάνω. 

 Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς τη δική σας 

συναίνεση. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουρ-

γία του δικτυακού τόπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλ-

λομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρό-

σβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου 

ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. 

 

Τι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας: 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ ΣΚΟΠΟΣ 

Category: Necessary   

BNI_persistence epkeservices.hcmc.

gr 

HTTP 1 ημέρα Χρησιμοποιείται από την υπηρε-

σία εξισορρόπησης κίνησης για 

την εκτέλεση λειτουργιών / αιτη-

μάτων περιεχομένου ιστότοπου, 

συμπεριλαμβανομένων εικόνων 

και JS 

Category: Statistics  

_ga hcmc.gr HTTP 2 έτη Καταγράφει ένα μοναδικό ανα-

γνωριστικό που χρησιμοποιείται 

για τη δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο επισκέπτης χρησι-

μοποιεί τον ιστότοπο. 

_gat hcmc.gr HTTP 1 ημέρα Χρησιμοποιείται από το Google 

Analytics για να ρυθμίσει το 

ρυθμό αιτημάτων 

_gid hcmc.gr HTTP 1 ημέρα Καταγράφει ένα μοναδικό ανα-

γνωριστικό που χρησιμοποιείται 

για τη δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο επισκέπτης χρησι-

μοποιεί τον ιστότοπο 

collect google-

analytics.com 

Pixel Session Χρησιμοποιείται για την απο-

στολή δεδομένων στο Google 

Analytics σχετικά με τη συσκευή 

και τη συμπεριφορά του επισκέ-

πτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη 

σε όλες τις συσκευές και τα κανά-

λια μάρκετινγκ. 
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Category: Marketing  

LFR_SESSION_ST

ATE_10158 

hcmc.gr HTTP Session  

Ο κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην 

ιστοσελίδα ή με κάθε εν γένει προσθήκη.  

 

Διαχείριση των Cookies 

Μπορείτε να επιτρέψετε/να εμποδίζετε τη λήψη cookies ή να διαγράψετε τα cookies που είναι 

εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης 

του Internet. Στη περίπτωση που δεν επιτρέπεται η χρήση των cookies στον browser σας είναι 

πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες και η πλοήγηση σας στην ι-

στοσελίδα μας μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητική. 

 


