
 
 
Ανάλυση πολιτικής Cookies 
 
1.  ΣΚΟΠΟΣ 
 

Αυτή η πολιτική cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Διαβάζοντας αυτή την πολιτική, θα είστε σε θέση να 
κατανοήσετε: 
 

• τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε κάθε φορά που επισκέπτεσθε το site 
μας, 
• τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies, και 
• πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. 
 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES 
 
Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο από 
τον διακομιστή (server) ενός site, βάσει του εννόμου συμφέροντος μας για τη 
βελτιστοποίηση του site. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, 
δεν περιέχουν ιούς, κακόβουλα ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Η εφαρμογή περιήγησης 
διαδικτύου (web browser) είναι τμήμα του υπολογιστή σας και αποθηκεύει 
συγκεκριμένες πληροφορίες προτίμησης, όπως λ.χ. προτιμώμενη γλώσσα, τοποθεσία 
κ.ο.κ. 
  
Επίσης, όταν επισκέπτεστε κάποιο site για να περιηγηθείτε ή να διαβάσετε πληροφορίες, 
συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένες «πληροφορίες επισκέπτη» από εσάς, όπως το 
όνομα του domain και του παρόχου μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, η 
IP διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, η ημερομηνία και η ώρα που έχετε 
πρόσβαση στο site, και οι διευθύνσεις που επισκεφθήκατε. Αυτές οι πληροφορίες 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επισκεψιμότητας και την λήψη απαραίτητων 
πληροφοριών για την βελτίωση της χρηστικότητας των sites. Οι συλλεχθείσες 
πληροφορίες διαγράφονται μετά από πέντε (5) εβδομάδες. 
 
Ο web browser συνήθως δέχεται cookies αυτόματα αλλά μπορεί να προγραμματιστεί 
ώστε να τα αρνείται. Εάν ανησυχείτε για τα cookies, σας συστήνουμε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις του web browser σας. Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies 
μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας 
επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην είστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των sites έχοντας απενεργοποιημένα τα cookies. 
 
Γενικά για τη χρήση των cookies, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με 
εξαίρεση τα τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός site 
και για την περιήγηση σε αυτό από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην 



είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες 
υπηρεσίες. 
 
 
3. ΧΡΗΣΗ COOKIES 
 
Η εταιρία συλλέγει πληροφορίες που αποστέλλονται σε μας αυτόματα από τον περιηγητή 
σας. Ενδεικτικά οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του δικού σας 
παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, το όνομα του λειτουργικού σας συστήματος (όπως 
Macintosh® ή Windows®) και το όνομα ή την έκδοση του περιηγητή σας (όπως Internet 
Explorer® ή Safari®). Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του 
περιηγητή σας. Παρακαλούμε ελέγξτε τον περιηγητή σας εάν επιθυμείτε να μάθετε τι 
πληροφορίες στέλνει ο περιηγητής σας ή πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις dσας. 
 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τους 
τόπους μας και να τους καταστήσουμε πιο συμβατούς με την τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες μας μέσω του διαδικτύου. 
 
Το www.expowork.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών 
και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται 
cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 
χρηστών, ούτε επίσης προκαλούν βλάβες στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα 
cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.expowork.gr, όπως ενδεικτικά:  
 
Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για τον σκοπό αυτό σας 
αποστέλλονται cookies από την υπηρεσία «Google Analytics». 
 
Αναλύουμε αυτές τις πληροφορίες (γνωστές ως «δεδομένα περιήγησης») με στατιστικές 
μεθόδους για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
επισκεπτών και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των δικτυακών 
μας τόπων. 
 
Ο χρήστης του www.expowork.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε 
συγκεκριμένες Υπηρεσίες του www.expowork.gr είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies 
σε καμία περίπτωση.  
 

 
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ (GOOGLE ANALYTICS) 
 
Η υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων χρήσης ιστού “Google Analytics”, αποτελεί ιδιοκτησία 
της εταιρίας Google Inc. (εφεξής Google), με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
(1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043) και χρησιμοποιείται για 



στατιστικούς λόγους, ειδικότερα για τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων μας σύμφωνα με 
τις ανάγκες σας και για τη συνεχή βελτιστοποίησή τους. Οι πληροφορίες 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του site μας, για τη σύνταξη εκθέσεων 
σχετικά με τις δραστηριότητες των ιστοσελίδων μας και για την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της εκάστοτε ιστοσελίδας και του διαδικτύου για 
τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων 
ανάλογα με τις ανάγκες. 
 
 


