Τι είναι τα Cookies
Είναι είναι μικροσκοπικά αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας, για να βελτιώσει την
εμπειρία σας. Αυτή η σελίδα περιγράφει ποιες πληροφορίες συλλέγουν, πώς τις χρησιμοποιούμε και
γιατί μερικές φορές χρειάζεται να αποθηκεύσουμε αυτά τα cookies. Θα μοιραστούμε επίσης πώς
μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookie, ωστόσο αυτό μπορεί να υποβαθμίσει ή
να «σπάσει» ορισμένα στοιχεία της λειτουργικότητας του ιστότοπου.
Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookie, ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipedia
σχετικά με τα cookie HTTP.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους που αναφέρονται παρακάτω. Δυστυχώς, στις
περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν στανταρντ επιλογές για την απενεργοποίηση των cookies
χωρίς να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που προσθέτουν σε
αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστάται να αφήνετε όλα τα cookie εάν δεν είστε σίγουροι εάν τα χρειάζεστε..

Ρυθμίεις Cookies
1. Cookies που σχετίζονται με τον λογαριασμό: Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση της
διαδικασίας εγγραφής και τη γενική διαχείριση. Αυτά τα cookies συνήθως διαγράφονται όταν
αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παραμείνουν στη συνέχεια
για να θυμούνται τις προτιμήσεις του ιστότοπού σας όταν αποσυνδεθείτε.
2. Cookies σύνδεσης: Χρησιμοποιούμε cookies όταν είστε συνδεδεμένοι, ώστε να μην χρειάζεται
να το κάνετε ξανά. Αυτά τα cookies συνήθως αφαιρούνται ή διαγράφονται όταν αποσυνδέεστε
για να διασφαλίσετε ότι έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες λειτουργίες και περιοχές μόνο όταν
είστε συνδεδεμένοι.
3. Cookies ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει υπηρεσίες ενημερωτικών
δελτίων ή συνδρομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα cookies ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και εάν θέλετε να
εμφανίζονται ορισμένες ειδοποιήσεις που ενδέχεται να ισχύουν μόνο για εγγεγραμμένους/μη
εγγεγραμμένους χρήστες.
4. Cookies σε φόρμες:: Όταν υποβάλλετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας όπως αυτές που
βρίσκονται στις σελίδες επαφών ή στις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να έχουν
ρυθμιστεί ώστε να θυμούνται τα στοιχεία σας για μελλοντική αλληλογραφία.
5. Τα cookies προτιμήσεων ιστότοπου, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια εξαιρετική
εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχουμε τη δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για
τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιστότοπου όταν τον χρησιμοποιείτε. Για να θυμόμαστε τις
προτιμήσεις σας, πρέπει να ορίσουμε cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν
να καλούνται κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα επηρεάζεται από τις προτιμήσεις
σας.
Απενεργοποίηση Cookies
Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα
περιήγησής σας (ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για το πώς να το κάνετε
αυτό). Έχετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookie θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού και
πολλών άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies συνήθως θα έχει ως

αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων αυτού του ιστότοπου.
Επομένως, συνιστάται να μην απενεργοποιείτε τα cookie.
Cookies τρίτων
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστα
τρίτα μέρη όπως Google Analytics και Google search console.

