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1. Ειςαγωγι 
 

1.1 χετικά 

 

Σο παρόν ζντυπο αποτελεί τθν Πολιτικι Διαχείριςθσ Cookies τθσ χολισ Χοροφ «Λίλα Πατοφνα» Αντιγόνθ 

Βοφτου, εφεξισ καλοφμενθ ωσ χολι. Με το παρόν, θ χολι δεςμεφεται να προςτατεφει τισ προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται όταν χρθςιμοποιοφνται οι ιςτοςελίδεσ και οι λοιπζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

που επεξεργάηεται. Η πολιτικι αυτι, εξθγεί τι είναι τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιοφνται 

και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ χριςθ των cookies. 

 

 

2. Γενικζσ Πλθροφορίεσ για τα Cookies 
 

2.1 Οριςμόσ 

 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου που αποκθκεφονται από το πρόγραμμα περιιγθςθσ (για 

παράδειγμα, τον Internet Explorer, τον Google Chrome, τον Mozilla Firefox) ςτον υπολογιςτι ι ςε κινθτι 

ςυςκευι (τθλζφωνο, tablet, smartwatch). Ουςιαςτικά, επιτρζπουν ςτουσ ιςτότοπουσ να αποκθκεφουν 

δεδομζνα, όπωσ είναι π.χ. οι προτιμιςεισ των χρθςτϊν. Σα cookies λειτουργοφν ωσ μια «μνιμθ» για τον 

ιςτότοπο, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αναγνωρίςει τον χριςτθ κατά τθ χριςθ ι τθν επόμενθ επίςκεψι του και 

να ανταποκρικεί κατάλλθλα. Οι ιςτότοποι χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τα cookies για να: 

• Αναγνωρίςουν τουσ χριςτεσ τουσ. 

• υγκρατοφν τισ προςαρμοςμζνεσ προτιμιςεισ των χρθςτϊν τουσ. 

• Βοθκοφν τουσ χριςτεσ να ολοκλθρϊςουν τισ εργαςίεσ τουσ χωρίσ να χρειάηεται να ειςάγουν ξανά 

πλθροφορίεσ κατά τθν περιιγθςθ τουσ από τθ μία ςελίδα ςτθν άλλθ ι όταν επιςκζπτονται μετζπειτα τον 

ιςτότοπο. 

Σα cookies μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκαλοφμενθ ςυμπεριφορικά ςτοχευμζνθ 

διαφιμιςθ (behavioral target advertising) ςτο διαδίκτυο με ςκοπό τθν προβολι διαφθμίςεων ςχετικϊν με 

κάτι που ο χριςτθσ αναηιτθςε ςτο παρελκόν. 
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2.2 Χριςθ 

 

Ο «webserver» υπολογιςτισ (ι δίκτυο υπολογιςτϊν) που παρζχει τθν ιςτοςελίδα μπορεί να αποκθκεφςει 

cookies ςτον υπολογιςτι ι τθν κινθτι ςυςκευι του χριςτθ. Ζνασ εξωτερικόσ «webserver», ο οποίοσ 

διαχειρίηεται τα αρχεία που περιλαμβάνονται ι αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα, είναι επίςθσ ςε κζςθ να 

αποκθκεφει cookies. Αυτά τα cookies ονομάηονται «http header cookies». Επιπλζον, θ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Javascript (ι Ecmascript), ζαν χρθςιμοποιείται ςε μία ιςτοςελίδα, μπορεί να 

δθμιουργιςει και να χρθςιμοποιιςει cookies. Κάκε φορά που ο χριςτθσ ανοίγει μια νζα ιςτοςελίδα, ο 

«webserver» ι θ Javascript μπορεί να αναγνϊςει τισ τιμζσ των cookies και να επιςτρζψει ςτο χριςτθ 

ςχετικό περιεχόμενο.  

 

2.3 Σφποι 

 

Σα cookies μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ανάλογα με τθ διάρκεια ηωισ τουσ και τον τομζα ςτον οποίο 

ανικουν. Με βάςθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ, τα cookies χωρίηονται ςε: 

• Session Cookies, τα οποία ςυγκρατοφν πλθροφορίεσ αλλά διαγράφονται όταν ο χριςτθσ κλείνει το 

πρόγραμμα περιιγθςθσ. 

• Persistent Cookies, τα οποία παραμζνουν ςτθ ςυςκευι του χριςτθ για μια προκακοριςμζνθ χρονικι 

περίοδο. 

Όςον αφορά τον τομζα ςτον οποίο ανικουν, χωρίηονται ςε: 

• First-party Cookies, τα οποία ζχουν οριςτεί από τον διακομιςτι ιςτοφ τθσ ςελίδασ επιςκζψεων και 

ζχουν κοινόχρθςτο τομζα. 

• Third-party Cookies τα οποία είναι αποκθκευμζνα από διαφορετικό τομζα τθσ ιςτοςελίδασ. Αυτό 

μπορεί να ςυμβεί όταν χρθςιμοποιοφνται αρχεία τφπουJavaScript, που βρίςκονται ςε διαφορετικό τομζα. 

 

2.4  Ζλεγχοσ 

 

Ο χριςτθσ ζχει πάντα τθ δυνατότθτα να παφςει τα cookies από ζναν ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο. Ωςτόςο, θ 

επιλογι αυτι ενδζχεται να προκαλζςει δυςλειτουργία ςε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται. 

Όλα τα ςφγχρονα προγράμματα περιιγθςθσ επιτρζπουν τθν αλλαγι των ρυκμίςεων, αναφορικά με τα 

cookies. Αυτζσ οι ρυκμίςεισ βρίςκονται ςυνικωσ ςτο μενοφ «Επιλογζσ» ι «Προτιμιςεισ» ι «Ρυκμίςεισ». 
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3. Cookies χολισ 
 

3.1 Ειςαγωγι 

 

Για τθν ςωςτι λειτουργία των ιςτότοπων που χειρίηεται θ χολι και ανάλογα τον ιςτότοπο (εάν απαιτείται 

ι όχι είςοδοσ με κωδικοφσ αναγνϊριςθσ), ενδζχεται τθροφνται cookies ζτςι ϊςτε να διατθροφνται οι 

επιλογζσ των χρθςτϊν (π.χ. ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ ειςόδου) για οριςμζνθ χρονικι διάρκεια.  

 

3.2 Σφποι που χρθςιμοποιοφνται 

 

Σα cookies που χρθςιμοποιεί θ χολι είναι κυρίωσ SESSION COOKIES, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν 

πλοιγθςθ ςτον ιςτότοπο και τθ χριςθ των λειτουργιϊν του, όπωσ θ πλοιγθςθ ςε αςφαλείσ περιοχζσ. Χωρίσ 

αυτά τα cookies, δεν δφνανται να παραςχεκοφν υπθρεςίεσ ατομικισ και λοιπισ πλθροφόρθςθσ. 

Επίςθσ, υπάρχουν και Cookies Απόδοςθσ, τα οποία ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το πωσ οι 

επιςκζπτεσ χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπο, όπωσ τισ ςελίδεσ που επιςκζπτονται πιο ςυχνά και αν 

εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ςτουσ χριςτεσ. Σα cookies αυτά δεν ςυλλζγουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ. 

Ακόμθ, μπορεί να χρθςιμοποιοφνται και Cookies Λειτουργικότθτασ, τα οποία καταγράφουν πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με τισ επιλογζσ του χριςτθ, όπωσ θ γλϊςςα, οι παράμετροι ζρευνασ, το μζγεκοσ ι το χρϊμα. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ επιτρζπουν ςτο χριςτθ μια πιο ευχάριςτθ πλοιγθςθ και ςυγκεντρϊνονται ςε μία 

ανϊνυμθ βάςθ με ςκοπό να βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ. 

Σζλοσ, ενδζχεται ςε οριςμζνουσ ιςτότοπουσ να χρθςιμοποιοφνται και Cookies Προςανατολιςμοφ. Αυτά τα 

cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνικειεσ χρθςτϊν όςο αφορά τθν περιιγθςθ τουσ ςτον 

ιςτότοπο. ε περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ επιςκζπτεται μια ιςτοςελίδα ι διαμοιράηεται πλθροφορίεσ με 

τρίτουσ, όπωσ διαφθμίςεισ, τα cookies προςανατολιςμοφ αποκθκεφουν αυτιν τθν πλθροφορία. Σα cookies 

αυτά ςχετίηονται με υπθρεςίεσ τρίτων και περιζχουν μοναδικά χαρακτθριςτικά που κακιςτοφν 

αναγνωρίςιμεσ τισ προτιμιςεισ περιιγθςθσ. 

 

3.3 υναίνεςθ 

 

Η  χολι ακολουκεί πολιτικι διαφάνειασ και κατάλλθλθσ ενθμζρωςθσ όλων των χρθςτϊν ςχετικά με τθ 

λειτουργία των cookies των ιςτότοπων που διαχειρίηεται και λαμβάνει τθν ςαφι ςυγκατάκεςθ τουσ. 
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Χρθςιμοποιϊντασ ζναν ιςτότοπο που διαχειρίηεται θ χολι, ο χριςτθσ αυτόματα αποδζχεται τθ χριςθ των 

cookies όπωσ ορίηεται ςε αυτιν τθν πολιτικι. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν επικυμεί τθ χριςθ των 

cookies που χρθςιμοποιοφνται, θ χολι ςυςτινει τθν αποφυγι τθσ επίςκεψθσ του ςτισ ιςτοςελίδεσ που 

διαχειρίηεται. 


