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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει και να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Με 

την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση cookies σύμφωνα με αυτό το έγγραφο. Η παρούσα 

ειδοποίηση συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού banner για τη χρήση των cookies που εμφανίζεται όταν οι 

χρήστες συνδεθούν για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου αυτού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies:  

- Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από 

τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να 

χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες. 

- Cookies δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση. 

 

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δημιουργίας προφίλ», μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως: 

• cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης· 

• «μόνιμα» cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά 

τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν 

ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη· 

• «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου 

στον οποίο ο χρήστης περιηγείται· 

• cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του 

ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται. 

 

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies: 

i) ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή μόνιμα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον 

Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων· 

ii) cookies τρίτων μερών, μόνιμα cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή 

στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει 

στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται 

εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. 

Χρησιμοποιώντας δύο cookies, τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του 

προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των 

επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει 

δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και 

εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών, 

οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, 

στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων μερών που υπάρχουν στον ιστότοπο 

μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραμμα περιήγησης ή πραγματοποιώντας 

απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί 

να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις 

διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες. 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο. Ο σύνδεσμος με την πολιτική 

απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου 

μέρους»: 

  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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COOKIES ΤΥΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

www.uhi.gr 

Πρώτο Μέρος - 

Cookies συνεδρίας 

και μόνιμα cookies 

Cookies που είναι απαραίτητα για 

την περιήγηση στον Ιστότοπο, για 

σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας 

και διαχείρισης, καθώς και για την 

απομνημόνευση της γλώσσας που 

έχει επιλέξει ο χρήστης 

Αυτή η σελίδα 

google.gr google.com 

Cookies τρίτου 

μέρους – μόνιμα 

cookies 

Cookies για την υπηρεσία 

GoogleAnalytics 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?

hl=en  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης: 

 

Chrome 

1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης 

2. Επιλέξτε Settings 

3. Επιλέξτετονσύνδεσμο Show advanced settings 

4. ΣτηνενότηταPrivacy επιλέξτε Content settings 

5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση 

των cookies: 

Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies 

6. Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας 

7. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα 

8. Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων 

9. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet 

10. Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστότοπων 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google 

 

MozillaFirefox 

1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης 

2. Επιλέξτε Options 

3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy 

4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους 

που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν  

5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις 

ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies: 

Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί). 

6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: 

πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ). 

7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις 

ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά). 

8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν 

στον υπολογιστή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla 

 

Internet Explorer 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools 

2. Επιλέξτε Internet Options 

3. Επιλέξτε Privacy 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
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4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με 

το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies: 

Αποκλεισμός όλων των cookies 

5. Υψηλό 

6. Μέτριο προς Υψηλό 

7. Μέτριο 

8. Χαμηλό 

9. Αποδοχή όλων των cookies 

10. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή 

«Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow» 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft  

 

Safari 

1. Ανοίξτε το Safari 

2. Κάντε κλικ στο Safari 

3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy 

4. Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies. 

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies τους 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple 

 

Opera 

1. Ανοίξτε το Opera 

2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης 

3. Επιλέξτε «Privacy&Security» 

4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση 

5. Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου 

6. Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα 

7. Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων 

8. Επιλέγοντας το κουμπί  «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον 

υπολογιστή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html

