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Οι επισκέπτες/πελάτες που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες του Ομίλου «Ι. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

(συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας www.boutarigroup.gr) ή/και 

συναλλάσσονται μέσω αυτών, συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: 

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν 

ιδιοκτησία των Εταιριών του Ομίλου και των συγγενών προς αυτές 

αναφερομένων (εφ' εξής «Εταιρίες»). Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν 

να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/πελάτες, δεν επιτρέπεται 

όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών 

αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της 

Εταιρίας την οποία αφορούν. 

Οι Εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών 

που περιέχονται στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση όμως δε δεσμεύονται 

από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι 

πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε 

μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις 

συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την Εταιρία με την οποία 

συμβάλλονται. 

Οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη 

διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, 

παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη 

λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και των 

υπαλλήλων της. 

Οι Εταιρίες έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

διαφυλάξουν την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του 

απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν του επισκέπτες/πελάτες της 

ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρουν καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της 

δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. 

 

http://www.boutarigroup.gr/
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 

 

1. «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»   

2. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»  

3. «ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  

4. «ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

5. «ΜΙΔΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, 

Διανομών, Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής»  

6. «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»  

7.  «MILLESIME S.A.S.»   

 

Ως Υπεύθυνων και Εκτελούντων την Επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό 

Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 

 

 

Για τον Όμιλο «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη 

το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας 

δεδομένα. 

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα 

προσωπικά δεδομένα που ο Όμιλος «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και οι συγγενείς εταιρίες συλλέγουν 

για εσάς, το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα καθώς επίσης και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. 

 

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια 

διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά 

διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά 
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διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.boutarigroup.gr προκειμένου να 

βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι για τις τυχόν αλλαγές. 

 

 1. Ποιοι είμαστε 

  

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

H ιστορία του Ομίλου Μπουτάρη ξεκινάει το 1879 με την ίδρυση της 

οινοποιίας Μπουτάρη στην Νάουσα.  Σήμερα, η Οινοποιία Μπουτάρη 

αποτελεί μία από τις ιστορικότερες και μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του 

κρασιού. Από το 1879, έχει θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του ποιοτικού 

εμφιαλωμένου κρασιού και έχει συμβάλλει στην αναβίωση και ανάπτυξη 

γηγενών οινικών ποικιλιών, επενδύοντας σε καινοτόμα προϊόντα & υπηρεσίες. 

Η δραστηριοποίησή της σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και η 

πληθώρα των διακρίσεων που έχει λάβει και ξεπερνούν τις 530 μέχρι σήμερα, 

την καθιστούν πρέσβειρα του ποιοτικού εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, έχει διακριθεί 17 φορές Οινοποιείο της 

Χρονιάς από το σημαντικό, αμερικάνικο περιοδικού οίνου “Wine & Spirits” και 

έχει καταταχθεί στην πρώτη πεντάδα των καλύτερων οινοποιείων στον 

κόσμο. 

Η εταιρεία Μπουτάρη διαθέτει 6 οινοποιεία στην Ελλάδα στις περιοχές: 

Νάουσσα, Γουμένισσα, Κρήτη, Σαντορίνη, Μαντινεία και στην Αττική, ενώ 

είναι  η πρώτη ελληνική εταιρεία που απέκτησε οινοποιείο στο εξωτερικό, το 

Domaine de Mayrac, στη Νότια Γαλλία. 

 

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς 

2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας: Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, 

επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των 

προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον 



 

4 

τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο 

(newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες. 

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων 

επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις 

υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο 

(newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες. 

2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των 

πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης. 

2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, 

όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των 

υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και 

ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

2.5. Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι 

απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το 

ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. 

2.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που 

σας αφορούν. 

 

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν 

συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών 

μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα 

επικοινωνίας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε 

κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή 

των υπηρεσιών μας προς εσάς.  

 

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας 

δεδομένα 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: 

4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας: Έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την 

παραγωγή και εμπορία οίνων και ποτών, διαθέτουμε ένα άριστα οργανωμένο 
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δίκτυο πωλήσεων προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας.  

4.2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει 

εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε 

newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις 

διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι 

επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η 

δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα 

newsletters από εμάς. 

 

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την 

παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση 

σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για 

τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.  

5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για 

σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη 

συγκατάθεσή σας. 

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή 

για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική 

μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των 

καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να 

μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή 

αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές. 

6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν 

εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα 

πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν 

από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό. 

6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό 

διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε 
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στο privacy@boutarigroup.gr. 

 

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας 

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου 

να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την 

τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε 

την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους 

εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου 

να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους 

ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου 

και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε 

εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να 

προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, 

αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή: 

 κρυπτογράφηση 

 ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας  

 χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη 

πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους 

 χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση 

προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του 

χρήστη 

 υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και 

ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους 

 πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-

know». 

 

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, 
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χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για 

λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα 

προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα 

προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις 

υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα 

δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τα 

προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή 

περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι 

εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν 

χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο 

cloud. 

 

9. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα 

οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των 

προσωπικών σας δεδομένων. 

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία 

των προσωπικών σας δεδομένων. 

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα 

ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.  

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα 

στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της 

συγκατάθεσής σας.  

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική 

ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/). 

 

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε 

υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας; 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε 

τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στο privacy@boutarigroup.gr. 

 

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις 

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα 

Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς 

ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης 

στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να 

υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά 

θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την 

τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

13.Cookies 

 

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί ο Όμιλος Μπουτάρη 

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης 

που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε 

μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν 

προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε 

οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω 

τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.  Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει 

πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει 

πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για 

τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι 

βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση  και την 

επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το 
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περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να 

αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να 

διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα 

προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην 

προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). 

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, ο Όμιλος Μπουτάρη 

χρησιμοποιεί τα παρακάτω: 

 Απολύτως απαραίτητα: 

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 

λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να 

χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την 

ατομική σας ταυτότητα. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική 

λειτουργία του ιστότοπού μας. 

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές 

σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια 

δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες 

λειτουργίες. 

 Cookies Επιδόσεων (Google analytics): 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε 

συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες 

πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. 

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; 
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Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς 

τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε. 

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του 

Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και 

να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας 

μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. 


