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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Γ 
 

Πολιτική Cookies 

 

H παρούσα πολιτική-δήλωση (εφεξής Πολιτική) του Υπευθύνου Επεξεργασίας με 

στοιχεία: 

 

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 

Κεντρικά Γραφεία: Αριστείδου 1, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 

τηλ.: 210 62 89 100 

email: info@andromeda.eu 

 

παρέχει ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με  τη χρήση-εγκατάσταση Cookies κατά 

την επίσκεψη των Χρηστών στον διαδικτυακό ιστότοπο (ιστοσελίδα) της Alpha Trust 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X. (εφεξής Εταιρία), https://www.andromeda.eu/ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Ο ιστότοπος της Εταιρίας χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 

χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και για να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του 

τελικού Χρήστη.  

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων (σε μορφή κειμένου - txt), τα οποία 

τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) του τελικού 

Χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης τον 

επισκέπτεται, ο ιστότοπος είναι σε θέση μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) 

να ανακτά πληροφορίες (οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του Χρήστη) και 

να προσφέρει στον Χρήστη αποτελεσματικότερη πλοήγηση. Οι πληροφορίες αυτές 

μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, η 

ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης στον ιστότοπο καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό 

αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. 
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Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί με τη χρήση Cookies σύμφωνα 

με την παρούσα Πολιτική, η οποία συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού μηνύματος 

(banner) για τη χρήση των Cookies, που εμφανίζεται όταν ο Χρήστης επισκεφθεί την 

αρχική σελίδα (ή άλλες σελίδες) του ιστότοπου της Εταιρίας. 

 

2. Κατηγορίες Cookies 

 

Ο ιστότοπος της Εταιρίας χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Cookies, που 

εγκαθίστανται στη συσκευή του τελικού Χρήστη κατά την επίσκεψη/πλοήγησή του στον 

ιστότοπο https://www.andromeda.eu/: 

 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 

ιστοτόπου της Εταιρίας και επιτρέπουν στον Χρήστη να «πλοηγείται» στον ιστότοπο και 

να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Πρόκειται για Cookies τα οποία κατά 

κανόνα λήγουν, όταν ο Χρήστης τερματίζει την περιήγησή του. Σε περίπτωση 

απενεργοποίησης των απαραίτητων Cookies, ο Χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα 

πλήρους πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτόν η 

απενεργοποίηση αυτών των Cookies δεν είναι εφικτή από τον Χρήστη μέσω των 

διαθέσιμων ρυθμίσεων που παρέχονται από τη λειτουργικότητα του ενημερωτικού 

μηνύματος (banner) για τη χρήση των Cookies, που εμφανίζεται όταν ο Χρήστης 

επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρίας. 

 

 

Cookies Λειτουργικότητας: Τα Cookies Λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαχειριστή του 

ιστοτόπου να διατηρεί τις προτιμήσεις του τελικού Χρήστη σχετικά με την περιήγησή του 

στον ιστότοπο της Εταιρίας, ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται επανεισαγωγή των 

πληροφοριών αυτών σε κάθε επίσκεψη του Χρήστη. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

αυτών των Cookies είναι εφικτή από τον Χρήστη μέσω των διαθέσιμων ρυθμίσεων που 
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παρέχονται από τη λειτουργικότητα του ενημερωτικού μηνύματος (banner) για τη χρήση 

των Cookies, που εμφανίζεται όταν ο Χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρίας. 

 

 

 

Cookies Στατιστικών: Τα Cookies στατιστικών επιτρέπουν στον διαχειριστή του ιστοτόπου 

να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και με τις σελίδες 

του ιστοτόπου που είναι οι πιο δημοφιλείς ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσει την 

απόδοση του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα Cookies είναι 

ανώνυμες. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτών των Cookies είναι εφικτή από τον 

Χρήστη μέσω των διαθέσιμων ρυθμίσεων που παρέχονται από τη λειτουργικότητα του 

ενημερωτικού μηνύματος (banner) για τη χρήση των Cookies, που εμφανίζεται όταν ο 

Χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρίας. 

 

 

Μπορείτε να δείτε τους όρους προστασίας της ιδιωτικότητάς σας σχετικά με τα Google 

Analytics Cookies (_ga, _gid, _gat) στον ιστότοπο:  

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

Μπορείτε να αναζητήσετε μία προσθήκη (add-on) προς εγκατάσταση στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας, ώστε αυτόματα να αποκλείεται η χρήση-εγκατάσταση Google Analytics 

Cookies,  στον ιστότοπο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 
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Cookies Τρίτων Μερών και Διαφημιστικά: Τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή 

περιεχομένου που είναι πιο συναφές στον τελικό Χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης ή για τον 

περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης διαφημίσεων. Μια άλλη μορφή τους μπορεί να 

επιτρέπει στον τελικό Χρήστη να μοιράζεται το περιεχόμενο του ιστοτόπου μέσα από τα 

κοινωνικά δίκτυα. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτών των Cookies είναι εφικτή από 

τον Χρήστη μέσω των διαθέσιμων ρυθμίσεων που παρέχονται από τη λειτουργικότητα του 

ενημερωτικού μηνύματος (banner) για τη χρήση των Cookies, που εμφανίζεται όταν ο 

Χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρίας. 

 

 

 

3. Απενεργοποίηση των Cookies 

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας 

ή να εναντιωθείτε στη χρήση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  κάνοντας 

«κλικ» στις Ρυθμίσεις Cookies στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας. 

 

Επιπλέον, πέραν της δυνατότητας απενεργοποίησης των Cookies μέσω των διαθέσιμων 

ρυθμίσεων που παρέχονται από τη λειτουργικότητα του ιστότοπου της Εταιρίας, έχετε τη 

δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα Cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο 

πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην 

λειτουργεί σωστά εάν όλα τα (απαραίτητα) Cookies είναι απενεργοποιημένα.  

 

Επιλέξτε τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε και κάντε «κλικ» στον 

αντίστοιχο σύνδεσμο για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

απενεργοποίησης και διαγραφής των Cookies: 

 

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
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Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

sfri11471/mac 

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

Για άλλα προγράμματα περιήγησης τα οποία δεν αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά 

αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας” στο πρόγραμμα περιήγησης. 

 

4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τον 

τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση 

των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον 

ιστότοπο:  https://allaboutcookies.org/ 

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση 

e-mail: info@andromeda.eu 

 

5. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  

 

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, και θα 

τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος του 

κειμένου. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή την Πολιτική περιοδικά, ώστε να είστε 

πάντα ενήμεροι σχετικά με τη χρήση-εγκατάσταση Cookies κατά την επίσκεψή σας στον 

διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας. 

 

Τελευταία αναθεώρηση Πολιτικής : 29η Δεκεμβρίου 2022. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
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https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
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