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1. Εισαγωγή 
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά 
αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι 
ιστότοποι κάνουν το ίδιο. 

 

2. Τι είναι τα cookies; 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή 
σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο 
ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, 
μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι 
δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή 
φυλλομετρείτε τις σελίδες του. 



3. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies; 
 
Παράδειγμα: 
Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: 
1. τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων 
2. αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν 
χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) 
3. αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο. 
4. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να 
συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το 
συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε. 
 
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, 
μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά 
τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα 
χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. 
 
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν 
προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
περιγράφονται στο παρόν κείμενο. 
 
 
4. Πώς να ελέγχετε τα cookies 
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. 
Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 
https://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. 

 

5. Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την αποδοχή ή μη των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο 
κάνοντας την απαραίτητη ρύθμιση στον φυλλομετρητή σας. 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el 

Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-
protimhsewn 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 



6. Google Analytics 

Η ιστοσελίδα της ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε. κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics για την  
έκδοση στατιστικών ιστότοπου όπως και για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης. 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies και παρέχει αναλυτικά ψηφιακά στοιχεία, τα οποία 
επεξεργάζεται η Google στα συστήματα υπολογιστών της προκειμένου να διασφαλίσει την 
παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης 
μέσω της λειτουργίας «ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP» 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι 
δεν αποθηκεύονται από την Google πλήρεις πληροφορίες διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τα 
προφίλ χρηστών που δημιουργούνται να είναι ανώνυμα και να αποκλείεται η προσωπική 
ταυτοποίηση. 

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να τις βρείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html. 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, παρέχετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των 
στοιχείων σας από το Google Analytics και την εγκατάσταση των σχετικών Cookies στο 
τερματικό σας. Εάν δεν θέλετε να δώσετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
τα Cookies στον περιηγητή σας. 

 

7. Cookie γλώσσας 

Αποθηκεύει την προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη της ιστοσελίδας της ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
Α.Ε. Το Cookie έχει ισχύ 30 ημερών. Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το 
Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα. Η αποθήκευση της γλώσσας είναι απαραίτητη κυρίως στις 
ιστοσελίδες της ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε., όπου είναι διαθέσιμες περισσότερες από μια γλώσσες, 
ώστε, με την ανανέωση της επίσκεψης να επιλέγεται αυτόματα η γλώσσα στην ιστοσελίδα. 

Το Cookie δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.  

 

8. Cookie χρόνου 

Περιλαμβάνει την σημερινή ημερομηνία. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για υπηρεσίες 
της ιστοσελίδας που σχετίζονται με ημερομηνίες. Το Cookie έχει ισχύ μιας ημέρας. Μετά την 
παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα. 

Το Cookie  δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη. 



 

9. Cookies συστήματος (PHPSESSID) 

Το Cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας στα πλαίσια της οnline κράτησης. 

Το Cookie διευκολύνει τη σαφή αναγνώριση του χρήστη και εξυπηρετεί την προστασία των 
προσωπικών σας δεδομένων από παράνομη πρόσβαση τρίτων. Στο Cookie δεν αποθηκεύονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ούτε αντιστοιχεί το Cookie σε ένα συγκεκριμένο προφίλ 
χρήστη. 

Το Cookie διαγράφεται αυτόματα, μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή 
μόλις λήξει η συνεδρία του προγράμματος περιήγησης. 

 

10. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 

Λεπτομέρειες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στον εξής 
σύνδεσμο: 
 
http://www.ferries.gr/dataProtectionpolicy_el.pdf 
 
11. Επικοινωνία 
 
Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε.  
ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 
25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5,  
ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 
+302810346185  
ada.anastasaki@paleologos.gr 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,  
25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5,  
ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 
+302810346185  
dimitris.makris@paleologos.gr 

 


