
 
 

Πολιτική Cookies 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εφεξής αναφερόμενη ως Περιφέρεια και ως «ΠΔΕ») θέτει πολύ ψηλά την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της συλλέγει 
μόνο τις πληροφορίες σας που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της, παρέχοντας 
ταυτόχρονα μία υψηλού επιπέδου εμπειρία πλοήγησης.  

Τα Cookies δεν μπορούν να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν εξ ορισμού τα δεδομένα σας, ούτε να 
πραγματοποιήσουν αναζήτηση στη συσκευή σας. Ωστόσο, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες 
σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις προτιμήσεις σας. Για τον λόγο αυτό, 
επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την χρήση των Cookies από την ιστοσελίδα μας και σας 
εγγυούμαστε ότι προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη 
δυνατή παρέμβαση στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς σας. 

◊ Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε Cookies 
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης της. Ορισμένα από 
τα Cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για την επόμενη φορά που 
θα την επισκεφτείτε. Το κείμενο που διαβάζετε εξηγεί με απλά λόγια τι είναι τα Cookies, ποια Cookies 
χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε. 

Με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα και πατώντας το κουμπί «Αποδοχή» παρέχετε τη 
συγκατάθεσή σας για την χρήση όλων των Cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε να τροποποιήσετε 
τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε 
σημαντικά την χρήση των Cookies. 

◊ Τι είναι τα Cookies 
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, 
στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που 
επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα Cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν 
μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να  χαρακτηριστούν ως ιοί.   

Τα Cookies είναι απαραίτητα διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός 
χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε αυτή. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα “θυμάται” τις 
ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εισάγετε 
αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα Cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από τους εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως 
για παράδειγμα τον: https://cookies.insites.com/  

 
 
 



 
 
 

◊ Ποια Cookies χρησιμοποιούμε 
 

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μας είναι τα εξής: 

 
__ga 

 
To cookie αυτό συλλέγει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 
μοναδικών χρηστών. Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics και τηρείται για 2 
χρόνια.  
 

__utma 

 
To cookie αυτό αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεών σας, την ώρα της πρώτης 
επίσκεψης, την προηγούμενη επίσκεψη και την τρέχουσα επίσκεψη 

__utmc 

To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να υπολογίσει κατά προσέγγιση πόσο 
γρήγορα φεύγουν οι άνθρωποι από τον ιστότοπο, καταγράφοντας πότε ξεκινάει 
και πότε τελειώνει περίπου μια επίσκεψη.  

_gid 

Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται 
για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες 
χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία Αναλυτικής έκθεσης για 
το πώς λειτουργεί ο ιστότοπος. Τα δεδομένα που συλλέγονται, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αφορούν τον αριθμό επισκεπτών, την πηγή 
από την οποία έχουν έρθει και τις σελίδες που επισκέφθηκαν σε ανώνυμη μορφή.  

__utmz 

To cookie αυτό καταγράφει αν ο επισκέπτης ήρθε από μια μηχανή αναζήτησης 
(και αν ναι, τη λέξη-κλειδί αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε). 

 

◊ Πώς να διαχειριστείτε τα Cookies 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε έναν από τους 
εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως: https://cookies.insites.com/. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τα ακόλουθα ιστότοπους και ενημερωθείτε για τις απαραίτητες 
ενέργειες που πρέπει να κάνετε. 

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

 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 

 

◊ Ενημερώσεις αυτής της Πολιτικής 
Αυτή η Πολιτική για τα Cookies μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό θεωρούμε σκόπιμο 
να αναφερόμαστε σε αυτήν την Πολιτική τακτικά. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναφέρεται η 
ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε. Η Πολιτική Cookies που θεωρείται έγκυρη, είναι αυτή 
που τροποποιήθηκε πιο πρόσφατα. 


