
  

 
 

 
 

 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Μεςοποταμία Καςτοριάσ  • T.K. 520 50  • Σθλ. Κζντρο: 24670 27493, 24670 61632• Fax: 

24670 27494•Γραφείο Καςτοριάσ: καπζρδειο Δθμοτικό Μζγαρο Σθλ: 24670 27289  • Fax: 

24670 27206 

Α.Φ.Μ. 090108435-Δ.Ο.Τ Καςτοριάσ •Βλάβεσ:24670 62102 

E-mail: deya-kast@otenet.gr, Website: deyakastorias.gr 

 

Σεχνικι Τπθρεςία 

Πλθροφορίεσ: Χριςτίνα Ευαγγζλου 

Διπλωμ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Σθλ. 2467061987 

E-mail: deyak-2@otenet.gr 

Μεςοποταμία Καςτοριάσ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Ειςαγωγή 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου, τα οποία μπορεί να αποκθκευτοφν ςτον 

υπολογιςτι, ςτο κινθτό τθλζφωνο ι ςτο tablet ςασ, κατά τθν επίςκεψι ςασ ςε ζναν 

ιςτότοπο ι μια ιςτοςελίδα. κοπόσ τουσ είναι να αποκθκεφουν τισ ρυκμίςεισ ι τθ 

δραςτθριότθτά ςασ ςτθν ιςτοςελίδα, ϊςτε, ςε μελλοντικζσ ςασ επιςκζψεισ, οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ να ανακτϊνται και να μθν αποκθκεφονται εκ νζου κάκε φορά.  

Αν και θ πλειοψθφία των φυλλομετρθτϊν (browsers), όπωσ, λόγου χάρθ, οιGoogleChrome, 

MozillaFirefox, Safariκαι Opera, υποςτθρίηουν τθ χριςθ cookies, εντοφτοισ, ο χριςτθσ 

μπορεί να ρυκμίςει το φυλλομετρθτι του να μθν αποδζχεται, εξαρχισ, cookies ι να 

διαγράφει αυτά εκ των υςτζρων. 

Είδη και χρηςιμότητα των Cookies 

Σα cookie μποροφν να επιτελζςουν πολλζσ λειτουργίεσ. Σα πιο ςυνικθ cookies που 

απαντϊνται ςτουσ περιςςότερουσ ιςτότοπουσ ανικουν ςε δφο κατθγορίεσ: 

 Τα cookies προβαλλόμενου ιςτοτόπου (website-sessioncookies), τα οποία 

αποκθκεφονται, προςωρινά μόνο, ςτον υπολογιςτι ςασ και προζρχονται από τθ 
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ςελίδα τθν οποία επιςκζπτεςτε. Σα cookies αυτισ τθσ κατθγορίασ εφαρμόηονται 

μόνο για τον εκάςτοτε ιςτότοπο, τον οποίο επιςκζπτεςτε, και διαγράφονται με τθν 

αποχϊρθςι ςασ από αυτόν. Συπικό παράδειγμα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι τα 

cookies που χρθςιμοποιοφν τα θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops), με τα οποία 

κρατείται πλθροφορία ςχετικά με τισ επιλογζσ αγοράσ του χριςτθ: τα προϊόντα που 

ζχει επιλζξει να αγοράςει αποκθκεφονται ςτο καλάκι αγορϊν και δε χάνονται 

κακϊσ ο χριςτθσ επιςκζπτεται τισ διάφορεσ ςελίδεσ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ, μζχρισ ότου ολοκλθρϊςει τισ αγορζσ. 

 Σα μόνιμα cookies, τα οποία αποκθκεφονται ςτον υπολογιςτι ςασ και 

διατθροφνται και μετά το τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ ςασ ςτο ςχετικό ιςτότοπο. Σα cookies 

αυτά κυρίωσ προςφζρουν προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ, που καλφπτουν τισ 

εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ, κυρίωσ μζςα από τθν αποκικευςθ 

πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊνουν για αυτόν. Σζτοιεσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνουν 

τισ προτιμιςεισ του χριςτθ ωσ προσ τθν εμφάνιςθ του ιςτοτόπου, τθ γλϊςςα 

προτίμθςθσ, τα ςτοιχεία ειςόδου, δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ςε περίπτωςθ 

που επιτρζψει τθν αποκικευςι τουσ κλπ. Σα μόνιμα cookies, παρά το όνομά τουσ, 

ζχουν διάρκεια ηωισ και διαγράφονται αυτόματα, μόλισ λιξει αυτι. 

Εκτόσ από τα cookies του ιςτοτόπου που επιςκζπτεςτε, υπάρχουν και τα λεγόμενα third-

partycookies, τα οποία ανικουν ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ, αλλά εφαρμόηονται ςτον 

ιςτότοπο από τρίτα μζρθ. Σα third-partycookies είναι κατά κανόνα αβλαβι, ςυγκεντρϊνουν, 

όμωσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ επιςκζπτεσ ςτον ιςτότοπο (μζτρθςθ επιςκεψιμότθτασ, 

καταγραφι αρικμοφ επιςκεπτϊν, γεωγραφικι προζλευςθ, ςτοιχεία λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ κλπ.) και χρθςιμοποιοφνται, κυρίωσ, για ςκοποφσ διαφθμιςτικοφσ και 

προωκθτικοφσ. 

Χρήςη των cookies ςτο deyakastorias.gr 

Σο site μασ αποκθκεφειcookiesςτο θλεκτρονικό μζςο με το οποίο μασ επιςκζπτεςτε, με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ ςασ κατά τθν παραμονι ςασ ςε αυτό, κακϊσ και τθ 

μζτρθςθ τθσ επιςκεψιμότθτάσ ςασ. Με τα cookies αυτά δεν τίκενται ςε κίνδυνο θ 

ιδιωτικότθτα και τα ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα των χρθςτϊν. 

Παρακάτω παρατίκενται τα cookies που χρθςιμοποιοφμε: 



 

Όνομα Cookie Ανάλυςη λειτουργίασ 

usy46gabsosd 

υλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ 

ςυμπεριφορά των επιςκεπτϊν. Οι 

πλθροφορίεσ χρθςιμοποιοφνται για τισ 

εκκζςεισ βελτίωςθσ του ιςτοτόπου 

Google+ Plugin 
Αποςτζλλει πλθροφορίεσ ςτο “Google+” 

plugin 

Facebook Plugin Αποςτζλλει πλθροφορίεσ ςτο “Like” plugin 

mobile 

Εντοπίηει τθν κινθτι ςυςκευι του χριςτθ 

ϊςτε να προωκιςει ςτθν κατάλλθλθ ςελίδα 

λιψθσ εφαρμογισ 

JSESSIONID 
Κρατά τον αρικμό των επιςκεπτϊν του 

ιςτοτόπου 

_st(login token) 

Προςωποποιεί τισ επιλογζσ του χριςτθ, 

όταν αυτόσ ςυνδζεται ςτο λογαριαςμό του 

ςτον ιςτότοπο 

pgidsid 

Σαυτοποιεί το χριςτθ ϊςτε να του 

παραςχεκεί προςωποποιθμζνο περιεχόμενο 

(πιο πρόςφατεσ ςελίδεσ που επιςκζφτθκε 

εντόσ του ιςτοτόπου) 

HighBandwidth $ms_externalFlash 

Εντοπίηει τθν ζκδοςθ FlashPlayer που είναι 

εγκατεςτθμζνθ ςτθ ςυςκευι του χριςτθ, 

κακϊσ και το διακζςιμο εφροσ ηϊνθσ 

(bandwidth) 

omniture_optout 

Αποκθκεφει δεδομζνα που υποδεικνφουν 

κατά πόςο είναι δυνατό να αξιολογθκεί θ 

ςυμπεριφορά του επιςκζπτθ 



 

  

jquery.feature.detection.cache Ανιχνεφει πότε μια ςελίδα φορτίηει από τθ 
μνιμθ cache του περιθγθτι 

jquery.feature.detection.cache.useragent Απομνθμονεφει εάν υπάρχει ζνα 
ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό ςτο 
πρόγραμμα περιιγθςθσ  

-ga (Google Analytics) Αναγνωρίηει τουσ μοναδικοφσ 
επιςκζπτεσ ςτον ιςτότοπο 

-gat(Google Analytics) Παρακολουκεί ανϊνυμα τθ 
ςυμπεριφορά του επιςκζπτθ κατά τθν 
περιιγθςι του ςτον ιςτότοπο (π.χ. 
εντοπιςμόσ τθσ ςελίδασ ειςόδου και 
εξόδου του χριςτθ από τον ιςτότοπο, 
εντοπιςμόσ του χρόνου παραμονισ ςε 
κάκε ςελίδα) 

Υποχρζωςη τησ ςυναίνεςησ για αποθήκευςη των cookies 

Η εγκατάςταςθ και χριςθ cookies ρυκμίηεται ειδικότερα από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 

4 του ν. 3471/2006 (ο οποίοσ μετζφερε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθν Οδθγία 2002/58/ΕΚ), 

ςφμφωνα με τθν οποία, θ εγκατάςταςθ και χριςθ ενόσcookieεπιτρζπεται μόνο με τθ 

ςυγκατάκεςθ του χριςτθ. Ζνασ ιςτότοποσ μπορεί να εγκαταςτιςει ζνα cookie μόνο εάν ο 

εκάςτοτε χριςτθσ τθσ ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του μετά από ςαφι και εκτενι 

ενθμζρωςθ για τθν εγκατάςταςθ αυτι, το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ, τθν άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ και τυχόν αποδζκτεσ των δεδομζνων. Η ςυγκατάκεςθ αυτι μπορεί 

να δίδεται μζςω κατάλλθλων ρυκμίςεων ςτο φυλλομετρθτι ιςτοφ ι μζςω άλλθσ 

εφαρμογισ. 

Λήψη ςυναίνεςησ από τον επιςκζπτη 

Δεδομζνου ότι ο ιςτότοπόσ μασ κάνει χριςθ cookies πζραν αυτϊν που κεωροφνται τεχνικά 

απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςτθν ιςτοςελίδα ι για τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ διαδικτφου, τα οποία εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθσ λιψθσ ςυναίνεςθσ, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφό 5 του άρκρου 4 του ν.3471/2006, ηθτοφμε να λάβουμε από 

εςάσ τθ ςυγκατάκεςι ςασ, πριν τθν αποκικευςθ των cookies που χρθςιμοποιοφμε. 

Ζχετε τθ δυνατότθτα, ανά πάςα ςτιγμι, να διαγράψετε τα cookies που αποκθκεφτθκαν ςτον 

υπολογιςτι ςασ, λόγω τθσ επίςκεψισ ςασ ςτο site μασ, μζςα από τισ ρυκμίςεισ του 

φυλλομετρθτι ςασ. 



 

Ειδικότερα, χρθςιμοποιοφμε ειδικό plugin, το οποίο εμποδίηει τα cookies να αποκθκευτοφν 

ςτον υπολογιςτι ςασ, εάν δεν λθφκεί πρϊτα θ ςυναίνεςι ςασ μζςω του πατιματοσ ενόσ 

κομβίου αποδοχισ. Πλθςίον του κομβίου αποδοχισ υπάρχει ςφνδεςμοσπου οδθγεί ςτθν 

παροφςα Πολιτικι Χριςθσ Cookies του ιςτοτόπου, θ οποία παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ που κα ςασ διευκολφνουν να λάβετε απόφαςθ για τθ χοριγθςθ 

ςυγκατάκεςθσ ι όχι ςτθν αποδοχι των cookies. 

Ζλεγχοσ και διαγραφή των cookies 

Μπορείτε να ελζγχετε ι/και να διαγράφετε ταcookiesπου ζχετε αποκθκευμζνα, ανάλογα με 

τισ επικυμίεσ ςασ. Λεπτομζρειεσ κα βρείτε εδϊ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να 

διαγράψετε όλα ταcookies που βρίςκονται ιδθ ςτον υπολογιςτι ςασ, όπωσ και να 

ρυκμίςετε τουσ περιςςότερουσ φυλλομετρθτζσ κατά τρόπο που να μθν επιτρζπουν τθν 

εγκατάςταςθ cookies. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ίςωσ χρειαςτεί να προςαρμόηετε 

μόνοι ςασ οριςμζνεσ προτιμιςεισ κάκε φορά που επιςκζπτεςτε ζναν ιςτότοπο, ενϊ επίςθσ 

ενδζχεται να μθν λειτουργοφν και μερικζσ υπθρεςίεσ. 
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