
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES  

1 
 

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να 

αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην 

ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η 

πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να 

ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των 

υστέρων. 

Χρησιμότητα των cookies 

Τα cookies μπορούν να επιτελέσουν πολλές λειτουργίες και χρησιμοποιούνται 

κυρίως για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας εν συνόλω ή 

συγκεκριμένων μόνο υποσελίδων της. Ενδεικτικά, μπορούν να καταγραφούν ο 

αριθμός των επισκεπτών ζωντανά ή ανά ώρα της ημέρας, η γεωγραφική τους 

προέλευση, το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή τους, 

η σελίδα από την οποία προήλθαν (μέσω μηχανής αναζήτησης, συνδέσμου από άλλη 

σελίδα ή απευθείας είσοδο), η λέξη κλειδί, που χρησιμοποιήθηκε στη μηχανή 

αναζήτησης κλπ. Άλλα cookies μπορούν να θυμούνται, προς διευκόλυνση του 

χρήστη, την επιλογή της γλώσσας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του σε μία 

ιστοσελίδα. Άλλα πάλι μπορούν να καταγράφουν τις αποτυχημένες απόπειρες 

εισόδου του χρήστη σε μία ιστοσελίδα, ώστε να απαιτούν (οι ιστοσελίδες), μετά από 

έναν ορισμένο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών εισόδου, την περαιτέρω 

διασταύρωση των στοιχείων του, όπως λόγου χάρη με την εισαγωγή ενός επιπλέον 

κωδικού, που του αποστέλλεται με sms στο κινητό του τηλέφωνο. 

Χρήση των cookies 

Η ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου «www.deyat.gr», καλουμένη στο εξής «η 

ιστοσελίδα», αποθηκεύει cookies στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών της για 

τη βελτίωση της περιήγησής τους σε αυτή, καθώς και για τη μέτρηση της 

επισκεψιμότητάς της. Με τα cookies αυτά δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και 

τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. 
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1. Cookies του CMS 

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση ένα content management system (CMS), το 

οποίο ως προεπιλογή αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή του χρήστη για να 

βελτιώσει την περιήγησή του στη σελίδα. Τα cookies αυτά είναι τα κάτωθι: 

Session Cookies (Cookies συνεδρίας) 

Τα cookie συνεδρίας επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι χρήστες κατά την περιήγησή 

τους σε μία ιστοσελίδα ώστε διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται και να 

μεταφέρονται από υποσελίδα σε υποσελίδα. Το πιο σύνηθες παράδειγμα αυτής της 

λειτουργίας είναι το καλάθι αγορών στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν προσθέτετε 

προϊόντα στο καλάθι σας, το cookie συνεδρίας απομνημονεύει τις επιλογές σας, 

προκειμένου να βρίσκονται εκεί τα προϊόντα που επιλέξατε, όταν είστε έτοιμοι να 

πληρώσετε. Χωρίς το cookie συνεδρίας η σελίδα δεν θα θυμόταν ποια ακριβώς 

προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι σας με αποτέλεσμα, όταν πατούσατε «εξόφληση» 

το καλάθι σας να ήταν άδειο. 

Αν και η σελίδα μας δεν πραγματοποιεί πωλήσεις προϊόντων, τα cookie συνεδρίας 

που χρησιμοποιεί λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ειδικότερα, η σελίδα μας 

αποθηκεύει δύο cookie συνεδρίας:  

• “has_js”: Προσδιορίζει εάν η JavaScript επιτρέπεται ή όχι ώστε η ιστοσελίδα 

να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες της πιο αποδοτικά με σκοπό την ενίσχυση 

της εμπειρίας του χρήστη. Διαγράφεται αυτόματα από τον υπολογιστή του 

χρήστη μετά τη λήξη της συνεδρίας του, η οποία επέρχεται δέκα πέντε λεπτά 

μετά την τελευταία ενέργειά του εντός της σελίδας. Τα cookies αυτά είναι 

αρχικού κατασκευαστή (αγγλικός όρος: «first party cookies»), δηλαδή 

τοποθετούνται και διαβάζονται από το domain της σελίδας μας. 

• “SESS6271c937c830d4553430abeb734b8ba8”  
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2. Universal Analytics Cookies 

Το Google Universal Analytics χρησιμοποιεί cookies, για να αναφέρει τις 

αλληλεπιδράσεις των χρηστών στους ιστότοπους πελατών του Google Analytics. Αυτά 

τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής 

ταυτοποίησης. Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics, που αποθηκεύονται μέσω 

της σελίδας μας στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, είναι τα κάτωθι: 

• Το cookie με την ονομασία «_ga» χρησιμεύει για την αναγνώριση των 

μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και έχει διάρκεια ζωής δύο ετών 

από την τελευταία επίσκεψη του χρήση στην ιστοσελίδα. 

• Το cookie με την ονομασία «_gat» χρησιμεύει για την ανώνυμη 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη κατά την περιήγησή του 

στην ιστοσελίδα και έχει διάρκεια ζωής δέκα λεπτών από την επίσκεψη του 

χρήστη στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά, εντοπίζει την υποσελίδα εισόδου και 

εξόδου του επισκέπτη από την ιστοσελίδα, το χρόνο παραμονής του σε κάθε 

υποσελίδα κ.α. 

• Το cookie με την ονομασία «_gid» χρησιμεύει για την αναγνώριση των 

μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και έχει διάρκεια ζωής 24 ωρών 

από την τελευταία επίσκεψη του χρήση στην ιστοσελίδα. 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ζωής των ως άνω cookies μπορεί να μεταβληθεί από 

την Google χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

3. Cookiesdirective Cookie 

Αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή cookies από την παρούσα 

ιστοσελίδα σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται κατωτέρω, αποθηκεύεται 

στον τερματικό σας εξοπλισμό ένα cookie με την ονομάσια «cookiesdirective», το 

οποίο θυμάται τη συγκατάθεσή σας αυτή, και έχει διάρκεια ζωής ένα έτος από τη 

χορήγηση της συγκατάθεσης. Η πρακτική αξία της εγκατάστασης του συγκεκριμένου 
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cookie είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας σας για χορήγηση της ίδιας συναίνεσης 

κάθε φορά, που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. 

Υποχρεωτικότητα της συναίνεσης για αποθήκευση των 

cookies 

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του 

άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση και χρήση του «cookie» 

επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Μία ιστοσελίδα μπορεί να 

εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, 

το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν 

αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω 

κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. 

Λήψη συναίνεσης από τον επισκέπτη 

Με δεδομένο ότι τα cookies της υπηρεσίας Google Universal Analytics είναι τρίτου 

κατασκευαστή ως προς τη σελίδα μας και δεν εμπίπτουν ως cookies ανάλυσης 

επισκεψιμότητας στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, η σελίδα μας 

λαμβάνει τη συναίνεση του επισκέπτη πριν την αποθήκευση cookies στον τερματικό 

του εξοπλισμό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τα 

cookies, που αποθήκευσε η παρούσα σελίδα στον browser του, μέσα από τις 

ρυθμίσεις του. 

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ειδικό plugin, το οποίο εμποδίζει τα cookies 

να αποθηκευτούν στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, εάν δεν ληφθεί πρώτα η 

συναίνεση του μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής. Πλησίον του κομβίου 

αποδοχής υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies 

της ιστοσελίδας, στην οποία ο χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες 
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πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση 

συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies. 

 

Έλεγχος και διαγραφή των cookies 

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

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: 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 μερικές υπηρεσίες. 

 

http://www.aboutcookies.org/

