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ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε., Νεότητας 29, Αιγάλεω, Αττική 

 

Τελευταία ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας : 04.12.2020 

 

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα χρήσης 

των cookies στους ιστότοπους της εταιρείας: ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε., Νεότητας 29, Αιγάλεω, Αττική, 

τηλ. 210 3460595, https://ias.net.gr/, email: sales@ias.net.gr . 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου για να βοηθήσει την 

πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του 

ιστότοπου.  

 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή 

στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος 

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 ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες 

του. 

Σε ό,τι αφορά τα αρχεία Cookies, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

Απολύτως απαραίτητα αρχεία Cookies (Τύπος 1) 

Απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους.  

Cookies λειτουργιών (Τύπος 2) 

Μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας 

προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. πχ: ρυθμίσεις για τη γλώσσα. 

Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3) 

Αυτά τα αρχεία Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας 

βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση “δημοφιλών προορισμών” των ιστοσελίδων μας στο 

διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας 

καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι τις παροχές μας προς εσάς π.χ. Google analytics 

Cookies τρίτων (Τύπος 4) 

Αυτά τα αρχεία Cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως 

για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες 

για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο «Social Plugins». 

 

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES;  

Παράδειγμα: 

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: 

1. τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων 

2. αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή 

όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) 
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3. αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο. 

4. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να 

συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο 

σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε. 

 

Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών 

θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να 

αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να 

μην λειτουργούν ικανοποιητικά. 

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν 

προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο 

παρόν κείμενο. 

 

4. ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES 

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.  

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 

https://www.aboutcookies.org/ 

 

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να 

ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση 

cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες 

προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και 

κάποιες υπηρεσίες. 

 

5. ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ COOKIES 

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε η να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον ισότοπο επιλέγοντας έναν 

από τους παρακάτω συνδέσμους:  

Αποδέχομαι τα cookies / Απορρίπτω τα cookies. 

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Λεπτομέρειες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο: 

https://ias.net.gr/privacy-policy. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ 

Ε.Π.Ε., Νεότητας 29, Αιγάλεω, Αττική, τηλ. 210 3460595, https://ias.net.gr/, email: sales@ias.net.gr  
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Cookies που χρησιμοποιούμε: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

COOKIE 

STATUS 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

COOKIE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

COOKIE 

CookieConsent 1 HTTP - 365 ημέρες 

_ga 3 HTTP - 729 ημέρες 

_gat 3 HTTP - 1 ημέρα 

_gid 3 HTTP - 1 ημέρα 

et_bloom_optin_optin_#_#_imp 1 HTTP - 364 ημέρες 

_abck 1 HTTP  364 ημέρες 

bm_sz 1 HTTP  1 ημέρα 

_mcid 4 HTTP  1 ημέρα 


