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Αναφορά Εγγράφου DK-010-2 

Εκδοςη: 1 

Ημερομηνία: 12/12/2018      

Υπεφθυνοσ εγγράφου:  

 
 
 
 
Ιςτορικό αναθεωρήςεων 
 

Εκδοςη Ημερομηνία Συντάκτησ 
Αναθεϊρηςησ 

Περίληψη Αλλαγϊν 

    

    

 
Κατανομή 
 

Όνομα Ιδιότητα 

  

  

  

 
Έγκριςη 
 

Όνομα Θζςη Υπογραφή Ημερομηνία 
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ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ 

Αυτι θ πολιτικι περιγράφει πϊσ ο ιςτότοποσ μασ www.eep.gov.gr χρθςιμοποιεί cookies για να 

βελτιϊςει τθν εμπειρία τθσ περιιγθςισ ςασ και να μασ επιτρζψει να το κάνουμε καλφτερο. 

Αυτι θ πολιτικι cookies ςασ προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα cookies που 

χρθςιμοποιοφμε και τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ τα χρθςιμοποιοφμε. 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΓΚΑΣΑΙΕΗ 

Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά αυτι τθν πολιτικι για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά 

με τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουμε όταν χρθςιμοποιείτε αυτό τον ιςτότοπο. Επιλζξτε 

"Αποδοχι" για ςυνζχεια ι "Ρυκμίςεισ" για να επιλζξετε τι είδουσ cookies αποδζχεςτε. Αν 

επιλζξετε απόρριψθ τοποκζτθςθσ τωναπαραιτιτων cookies είναι πικανό να μθν μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε κάποια τμιματα του ιςτότοπου. 

ΑΝΑΚΛΗΗ ΤΓΚΑΣΑΙΕΗ 

Εφόςον μασ ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθ χριςθ cookies, κα εγκαταςτιςουμε ζνα 

cookie ςτον υπολογιςτι ςασ ι τθ ςυςκευι ςασ για να το κυμάται ςτθν επόμενθ επίςκεψι ςασ. 

Περιοδικά το cookie κα λιγει. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ ςτο διαδίκτυο. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ τρόπουσ διαγραφισ των cookies, δείτε παρακάτω. 

ΣΚ ΕΚΝΑΚ ΣΑ COOKIES 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αρικμοφσ που τοποκετοφνται ςτο πρόγραμμα 

περιιγθςθσ ςασ ι το ςκλθρό δίςκο ςασ. Σα cookies εξυπθρετοφν διάφορουσ ςκοποφσ. Για 

παράδειγμα, μασ επιτρζπουν να αναλφςουμε πόςο αποτελεςματικά λειτουργεί ο ιςτότοποσ 

μασ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τουσ τφπουσ cookies που χρθςιμοποιοφμε κα δείτε 

παρακάτω. 

ΠΟΚΕ ΠΡΟΩΠΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΤΛΛΕΓΟΤΜΕ 

Κάποια cookies ςυλλζγουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Σα περιςςότερα δε ςυλλζγουν 

πλθροφορίεσ που επιτρζπουν ςτθν αναγνϊριςθ του χριςτθ. υλλζγουν γενικότερεσ 

πλθροφορίεσ όπωσ πϊσ ζφκαςε ο χριςτθσ ςτον ιςτότοπο και πϊσ τον χρθςιμοποίθςε, ι ςε 

ποια περιοχι του κόςμου βρίςκεται. 

http://www.eep.gov.gr/
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ΣΚ ΣΤΠΟΤ COOKIES ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΟΤΜΕ 

Γενικά, θ χριςθ του ιςτότοπου μπορεί να οδθγιςει ςε εγκατάςταςθ τεςςάρων τφπων cookies, 

ο ςκοπόσ και θ λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω: 

 

Απολφτωσ απαραίτθτα cookies 

Σα απολφτωσ απαραίτθτα cookies είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν ορκι λειτουργία του 

ιςτότοπου και ςασ επιτρζπουν να κάνετε περιιγθςθ και να χρθςιμοποιιςετε τισ λειτουργίεσ 

του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίηουν τθν ατομικι ςασ ταυτότθτα. Χωρίσ αυτά τα cookies, 

δεν μποροφμε να προςφζρουμε αποτελεςματικι λειτουργία του ιςτότοπου μασ. 

 

Cookies επιδόςεων 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο που οι επιςκζπτεσ 

χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπο, για παράδειγμα, ποιεσ ςελίδεσ επιςκζπτονται ςυχνότερα και αν 

λαμβάνουν μθνφματα ςφαλμάτων από ιςτοςελίδεσ. Αυτά τα cookies ςυλλζγουν 

ςυγκεντρωτικζσ, ανϊνυμεσ πλθροφορίεσ που δεν ταυτοποιοφν κάποιον επιςκζπτθ. 

Χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων μίασ ιςτοςελίδασ. 

 

Cookies λειτουργικότθτασ 

Αυτά τα cookies επιτρζπουν ςτον ιςτότοπο να κυμάται τισ επιλογζσ του χριςτθ όπωσ τθ 

γλϊςςα ι τθ περιοχι,ϊςτε να παρζχει βελτιωμζνεσ και προςωποποιθμζνεσ λειτουργίεσ. Οι 

πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανϊνυμεσ και δεν είναι 

δυνατόν να παρακολουκιςουν τθν δραςτθριότθτα τθσ περιιγθςισ ςε άλλουσ ιςτότοπουσ. Αν 

δε δεχκείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επθρεαςτεί θ απόδοςθ και λειτουργικότθτα του 

ιςτότοπου και να περιοριςτεί θ πρόςβαςι ςασ ςε περιεχόμενο του. 

 

Advertising/Targeting Cookies 

Αυτά τα cookies χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι περιεχομζνου, που ταιριάηει περιςςότερο 

ςε εςάσ και τα ενδιαφζροντά ςασ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποςτολι 

ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ/προςφορϊν, τον περιοριςμό προβολϊν διαφιμιςθσ ι τθν μζτρθςθ 

αποτελεςματικότθτασ μιασ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ.  
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Αν το επικυμείτε, μπορείτε να εξαιρεκείτε από τθ ςυλλογι δεδομζνων από cookies αυτισ τθσ 

κατθγορίασ μζςα από τθν υπθρεςία http://www.youronlinechoices.com.Κάνοντασ τθν επιλογι 

να μθν επιτρζπετε τθ ςυλλογι ςτοιχείων ςασ για προβολι ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ, δε 

ςθμαίνει ότι δε κα βλζπετε πια διαφιμιςθ. Απλά ςθμαίνει ότι κα βλζπετε διαφιμιςθ που δε 

κα ταιριάηει ςτα δικά ςασ ενδιαφζροντα. 

 

Third -partycookies 

Κάποια cookies τοποκετοφνται από τρίτουσ (third-party) των οποίων τισ υπθρεςίεσ 

χρθςιμοποιοφμε. Κατά ςυνζπεια, όταν επιςκζπτεςτε μια ςελίδα που ενςωματϊνει 

περιεχόμενο από τρίτουσ, τότε μπορεί να εγκαταςτακοφν cookies από αυτά τα μζρθ τα οποία 

δεν ελζγχουμε εμείσ. Παραδείγματοσ χάριν, αν επιλζξετε να δείτε ζνα video μζςα ςτον 

ιςτότοπό μασ ι επιλζξετε να μοιραςτείτε περιεχόμενο του ιςτότοπου μασ πατϊντασ ζνα από 

τα ςχετικά κουμπιά κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ μζςα ςτον ιςτότοπο, κα τοποκετθκοφν 

cookies που δεν ελζγχουμε από τρίτουσ των οποίων τισ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμε και οι 

οποίοι διακζτουν τθ δικι τουσ πολιτικι απορριτου. Ο ιςτότοπόσ μασ επίςθσ μπορεί να 

περιζχει ςυνδζςμουσ ςε ιςτότοπουσ τουσ οποίουσ δεν ελζγχουμε και τουσ οποίουσ δεν 

καλφπτει θ πολιτικι απορριτου μασ. Άρα, όταν επιςκζπτεςτε μια τζτοια ςελίδα ςτον ιςτότοπό 

μασ, τρίτοι ιςτότοποι μπορεί να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ που κα χρθςιμοποιιςουν ςφμφωνα 

με τθ δικι τουσ πολιτικι απορριτου.  

ΠΩ ΕΜΠΟΔΚΖΕΣΕ Θ ΑΦΑΚΡΕΚΣΕ ΣΑ COOKIES 

Σα cookies ςασ δίνουν τθν ευκαιρία να αξιοποιιςετε ςτο ζπακρο τον ιςτότοπό μασ. Αν όμωσ 

επικυμείτε να απενεργοποιιςετε τα cookies μασ, μπορείτε να ακολουκιςετε τισ παρακάτω 

οδθγίεσ. 

Παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι αν επιλζξετε να απενεργοποιιςετε τα cookies, είναι πικανό 

κάποιεσ ενότθτεσ του ιςτότοπου μασ να μθ λειτουργοφν όπωσ πρζπει. 

Μπορείτε να αφαιρζςετε οποιοδιποτε cookie ζχει αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ι τθ 

ςυςκευι ςασ μζςω του προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

κα βρείτε ςτουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 

CookiesettingsinFirefox 

CookiesettingsinChrome 

CookiesettingsinSafari 

http://www.youronlinechoices.com/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
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CookiesettingsinInternetExplorer 

 

Μπορείτε επίςθσ να εμποδίςετε τθν αποκικευςθ cookies ενεργοποιϊντασ τισ ρυκμίςεισ ςτο 

πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Αν όμωσ χρθςιμοποιιςετε το πρόγραμμα περιιγθςθσ 

για να εμποδίςετε τθν αποκικευςθ όλων των cookies (ακόμθ και των απολφτωσ απαραίτθτων) 

είναι πικανό να μθν ζχετε τθ δυνατότθτα να επιςκεφκείτε όλεσ τισ ενότθτεσ του ιςτότοπου 

μασ. Αν χρθςιμοποιείτε διαφορετικζσ ςυςκευζσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ κα πρζπει να 

βεβαιωκείτε ότι όλα τα προγράμματα περιιγθςθσ ζχουν ρυκμιςτεί με τρόπο ςφμφωνο με τισ 

επικυμίεσ ςασ ςχετικά με τα cookies. 

ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΠΟΛΚΣΚΚΗ COOKIES 

Διατθροφμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγζσ ςε αυτι τθν πολιτικι για τα cookies ςτο μζλλον. 

Οποιαδιποτε αλλαγι κα αναρτθκεί ςε αυτι τθν ιςτοςελίδα. Ωσ εκ τοφτου, ςυνιςτάται να 

ςυμβουλευτείτε τακτικά αυτι τθ ςελίδα όταν επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπο. 

ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΚ ΜΑ 

Αγ. Κων/νου 3 - 185 31 Πειραιάσ | Σθλ.: 210 - 4121503, 4126917, 4179065 & Fax: 210-4122790, 

e-mail : eepir@otenet.gr 

 

 

 

Σελευταία ενθμζρωςθ: 14/12/2018 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
mailto:eepir@otenet.gr

