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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Έκδοςη: 1.0 

Ιςχύει από: Απρίλιοσ 2019 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Χρηςιμοποιούμε τεχνολογύεσ ςτον Ιςτοχώρο www.astikovolou.gr  «Ιςτοχώροσ»), 
για να ςυλλϋξουμε πληροφορύεσ που μασ βοηθούν να βελτιώςουμε τη 
διαδικτυακό εμπειρύα ςασ. τη ςυγκεκριμϋνη Πολιτικό Cookies, αναφερόμαςτε ςε 
αυτϋσ τισ τεχνολογύεσ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν cookies, pixels και gifs, από 
κοινού «Cookies». Η παρούςα πολιτικό εξηγεύ τα διαφορετικών ειδών cookies που 
χρηςιμοποιούνται ςτον Ιςτοχώρο και τον τρόπο ελϋγχου τουσ. Διατηρούμε το 
δικαύωμα να αλλϊξουμε αυτό την πολιτικό για cookies οποτεδόποτε. Να ελϋγχετε 
ςτην κορυφό τησ παρούςασ ςελύδασ για να δεύτε από πότε ιςχύει η παρούςα 
Πολιτικό Cookies. Οποιεςδόποτε αλλαγϋσ ςτην παρούςα Πολιτικό Cookies θα 
ιςχύςουν από τη ςτιγμό που η αναθεωρημϋνη Πολιτικό Cookies καταςτεύ 
διαθϋςιμη ςτον Ιςτοχώρο. υναινώντασ ςτην χρόςη των Cookies μπορεύτε να 
απολαύςετε πληρϋςτερα την περιόγηςη ςτον ιςτοχώρο. Ευελπιςτούμε ότι η 
παρούςα πολιτικό ςασ βοηθϊ να κατανοόςετε και να αιςθϊνεςτε πιο αςφαλεύσ, 
ςχετικϊ με την χρόςη από μϋρουσ μασ των cookies. Εϊν ϋχετε οποιεςδόποτε 
περαιτϋρω απορύεσ, παρακαλώ όπωσ επικοινωνόςετε μαζύ μασ ςτο 
astvolou@otenet.gr  

2. ΣΙ ΕΙΝΑΙ COOKIE 

Σα Cookies εύναι μικρϊ αρχεύα κειμϋνου τα οπούα εγκαθύςτανται ςτον υπολογιςτό 
ςασ, ςτο tablet ςασ, ςτο κινητό ςασ και γενικϊ ςτη ςυςκευό με την οπούα 
περιηγεύςτε ςτον Ιςτοχώρο www.astikovolou.gr. Χρηςιμοποιούνται ευρϋωσ 
προκειμϋνου να κϊνουν τισ ιςτοςελύδεσ να λειτουργούν καλύτερα και πιο 
αποτελεςματικϊ. Μπορούν να το κϊνουν αυτό, επειδό οι ιςτοςελύδεσ μπορούν να 
διαβϊζουν και να γρϊφουν τα αρχεύα αυτϊ, δύνοντϊσ τουσ τη δυνατότητα να ςασ 
αναγνωρύζουν και να θυμούνται ςημαντικϋσ πληροφορύεσ, οι οπούεσ θα 
καθιςτούν τη χρόςη του διαδικτύου πιο εύκολη για εςϊσ (π.χ. 
απομνημονεύοντασ τισ προτιμόςεισ του χρόςτη). 

3. ΣΙ ΕΙΔΟΤ COOKIE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ 

ασ παραθϋτουμε μια λύςτα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεύ να 
χρηςιμοποιούμε ςτον Ιςτοχώρο. 

Ουςιώδη Cookies. Αυτϊ τα cookies εύναι ςημαντικϊ για την ιςτοςελύδα μασ, ώςτε 
να ςασ δύνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθεύτε ςε αυτόν και να χρηςιμοποιεύτε 
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τισ δυνατότητϋσ τησ. Χωρύσ αυτϊ τα απολύτωσ απαραύτητα Cookies, μπορεύ να 
μην εύμαςτε ςε θϋςη να παρϋχουμε ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ ό λειτουργύεσ και η 
ιςτοςελύδα μασ δε θα λειτουργεύ τόςο ομαλϊ για εςϊσ όςο θα επιθυμούςαμε.  

Cookies Απόδοςησ. Σα Cookies απόδοςησ τα οπούα μερικϋσ φορϋσ αποκαλούνται 
Cookies ανϊλυςησ (analytics), ςυλλϋγουν πληροφορύεσ που αφορούν ςτη χρόςη 
του ςυγκεκριμϋνου Ιςτοχώρου από εςϊσ και μασ επιτρϋπει να βελτιώςουμε τον 
τρόπο λειτουργύασ του. Για παρϊδειγμα, τα Cookies απόδοςησ μασ δεύχνουν ποιεσ 
εύναι πιο ςυχνϊ επιςκϋψιμεσ ςελύδεσ ςτην ιςτοςελύδα, μασ επιτρϋπει να βλϋπουμε 
τα ςυνολικϊ μοντϋλα χρόςησ ςτον Ιςτοχώρο, μασ βοηθϊ να καταγρϊφουμε 
οποιεςδόποτε δυςκολύεσ αντιμετωπύζετε με τον Ιςτοχώρο.  

Cookies Λειτουργικότητασ. ε μερικϋσ περιπτώςεισ, μπορεύ να χρηςιμοποιούμε 
Cookies λειτουργικότητασ. Σα Cookies Λειτουργικότητασ μασ επιτρϋπουν να 
θυμόμαςτε τισ επιλογϋσ που κϊνετε ςτον Ιςτοχώρο μασ και να παρϋχουμε πιο 
εμπλουτιςμϋνεσ/ ενιςχυμϋνεσ και πιο εξατομικευμϋνεσ/α λειτουργύεσ/ 
χαρακτηριςτικϊ. Όλα αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ μασ βοηθούν να βελτιώςουμε την 
επύςκεψό ςασ ςτον Ιςτοχώρο μασ.  

Flash Cookies. Μπορεύ, ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ, να χρηςιμοποιούμε τον 
AdobeFlash Player προκειμϋνου να προβϊλουμε ςυγκεκριμϋνο περιεχόμενο, όπωσ 
video clips ό animation. Για να βελτιώςουμε την εμπειρύα ςασ ωσ χρόςτη, Σοπικϊ 
Κοινϊ Αντικεύμενα (Local Shared Objects) (ευρϋωσ γνωςτϊ ωσ «Flash Cookies») 
χρηςιμοποιούνται για την παροχό λειτουργιών όπωσ η απομνημόνευςη των 
ρυθμύςεών ςασ και προτιμόςεων. Σα Flash Cookies αποθηκεύονται ςτη ςυςκευό 
ςασ, αλλϊ διαχειρύζονται μϋςω μιασ διεπαφόσ (interface) διαφορετικόσ από αυτόν 
που παρϋχεται από το δικό ςασ πρόγραμμα περιόγηςησ ςτο διαδύκτυο. Αυτό 
ςημαύνει ότι δεν μπορεύσ να διαχειριςτεύσ τα Flash Cookies ςε επύπεδο 
προγρϊμματοσ περιόγηςησ, με τον ύδιο τρόπο που θα διαχειριζόςουν τα cookies. 
Αντιθϋτωσ, μπορεύσ να ϋχεισ πρόςβαςη ςτα εργαλεύα διαχεύριςησ του 
προγρϊμματοσ Flash, απευθεύασ από την ιςτοςελύδα του Adobe. Η ιςτοςελύδα 
Adobe παρϋχει αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το πωσ να διαγρϊψετε ό 
απενεργοποιόςετε τα Flash Cookies - δεύτε 
http://www.adobe.com/security/flashplayer για περαιτϋρω πληροφορύεσ. Πρϋπει 
να γνωρύζετε ότι εϊν δεν ενεργοποιόςετε ό απενεργοποιόςετε ό απορρύψετε τα 
Flash cookies για τον παρόντα Ιςτοχώρο, μπορεύ να μην ϋχετε τη δυνατότητα να 
ϋχετε πρόςβαςη ςε ςυγκεκριμϋνεσ λειτουργύεσ, όπωσ ςε περιεχόμενα βύντεο ό ςε 
υπηρεςύεσ ςτισ οπούεσ απαιτεύται η υπογραφό ςασ. 

4. ΣΡΙΣΑ ΜΕΡΗ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ COOKIES ΣΟΝ ΙΣΟΧΩΡΟ ΜΑ 

ε μερικϋσ περιπτώςεισ, μπορεύ να ςυνεργαζόμαςτε με τρύτα μϋρη, ώςτε να 
παρϋχουμε υπηρεςύεσ ςτον Ιςτοχώρο μασ. Διαφημιςτϋσ τρύτων μερών και ϊλλεσ 
επιχειρόςεισ μπορεύ να χρηςιμοποιούν τα δικϊ τουσ Cookies για να ςυλλϋξουν 
πληροφορύεσ που αφορούν ςτισ δραςτηριότητϋσ ςασ ςτον Ιςτοχώρο μασ και/ό 
ςτισ διαφημύςεισ τισ οπούεσ ϋχετε επιλϋξει. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθούν από αυτούσ, ώςτε να παρϋχουν διαφημύςεισ που πιςτεύουν ότι 
μπορεύ πολύ πιθανόν να ϊπτονται του ενδιαφϋροντόσ ςασ, με βϊςη το 
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περιεχόμενο που ϋχετε δει. Οι διαφημιςτϋσ τρύτων μερών μπορεύ να 
χρηςιμοποιόςουν επύςησ τισ πληροφορύεσ αυτϋσ, για να μετρόςουν την 
αποτελεςματικότητα των διαφημύςεών τουσ. Δεν ελϋγχουμε αυτϊ τα Cookies και 
για να απενεργοποιόςετε ό απορρύψετε Cookies τρύτων μερών, παρακαλώ όπωσ 
απευθυνθεύτε ςτην ιςτοςελύδα του αντύςτοιχου τρύτου μϋρουσ. Μπορεύτε επύςησ 
να μϊθετε περιςςότερα ςχετικϊ με τον ϋλεγχο των Cookies ςτο τμόμα 5 
κατωτϋρω. 

5. ΠΩ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΣΕ ΣΑ COOKIES 

Μπορεύτε να μην επιτρϋψετε ό να αρνηθεύτε την αποδοχό των Cookies από τον 
παρόντα Ιςτοχώρο οποιαδόποτε ςτιγμό εύτε μη ενεργοποιώντασ τη ςχετικό 
ρύθμιςη ςτον περιηγητό ςασ, ό ενεργοποιώντασ τη ρύθμιςη ςτον περιηγητό ςασ, 
που ςασ επιτρϋπει να τα απορρύψετε. Μπορεύτε να αρνηθεύτε την αποδοχό των 
Flash Cookies από τον παρόντα Ιςτοχώρο χρηςιμοποιώντασ τα εργαλεύα 
διαχεύριςησ του Adobe Flash ςτην ιςτοςελύδα www.adobe.com/security/ 
flashplayer. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα που πρϋπει να 
ακολουθόςετε προκειμϋνου να απενεργοποιόςετε τα cookies,αν ϋχετε 
ενεργοποιόςει αυτϊ, μπορούν να βρεθούν ςτην ιςτοςελύδα του παροχϋα ςτον 
περιηγητό διαδικτύου, μϋςω του παραθύρου βοόθειασ. Μπορεύ να θϋλετε να 
απευθυνθεύτε ςτην ιςτοςελύδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
index.html για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενουσ 
περιηγητϋσ. Παρακαλώ λϊβετε υπόψιν ότι εϊν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ό 
απενεργοποιηθούν, εύναι πιθανόν όλεσ οι λειτουργύεσ του Ιςτοχώρου να μην 
λειτουργούν ςύμφωνα με τον τρόπο που προορύζονται. 

 


