
Πολιτική Χρήσης Cookies 

Γενικά για τα cookies 

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα 
δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie 
επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας 
σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο 
Google Chrome, ο Mozilla Firefox, ο Safari και ο Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, 
εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται 
cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. 

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας από την 
οποία προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη 
συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. 

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν διάφορες 
ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν 
έχει επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα. Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν 
προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε 
να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως π.χ. e-mail, τηλεφωνικοί 
αριθμοί κ.λπ. 
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, 
για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.  

 
Χρήση cookies 

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα https://www.premier.com.gr/ 
(εφεξής η «Ιστοσελίδα») της εταιρείας ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εφεξής 
η «Εταιρεία» ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτή με σχετική 
αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η χρήση των cookies για την βέλτιστη λειτουργία της. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να 
απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης 
cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται 
να μην είναι διαθέσιμες. 

Συνήθως, οι φυλλομετρητές (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα 
τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας φυλλομετρητή 
να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν 
αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies, πέραν των αναγκαίων για τη 
λειτουργία της εφαρμογής. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους 
φυλλομετρητές, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας. 



Ποια είδη cookies χρησιμοποιούνται 

Η Εταιρεία, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων 
σύνδεσης, για την παροχή και προσαρμογή εξατομικευμένου διαφημιστικού και 
άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να 
αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας και βοηθούν να 
βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την 
προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία cookie γενικότερα μπορείτε να επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο allaboutcookies.org.  

Ειδικότερα τις παρακάτω κατηγορίες cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας: 

• Αναγκαία cookies 

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση 
και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την 
ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε 
αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. 

 

• Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων) 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές του χρήστη 
όπως τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχονται βελτιωμένες και 
προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies 
μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την 
δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστοτόπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα 
cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και 
να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο της. 

 

• Cookies Επιδόσεων Στατιστικής 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες 
χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, για παράδειγμα, συλλέγουν πληροφορίες για τον 
τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, τις σελίδες που 
επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από την Ιστοσελίδα. 
Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν 
ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 
βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε, επίσης, ένα αρχείο 
cookie για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του κώδικα Google Analytics. Για 



περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.  

Τα  συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη.  
 

• Cookies εμπορικής προώθησης 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει 
περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 
αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών 
διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τα 
εν λόγω cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που 
έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι 
πιο αποτελεσματικά. Τέτοια cookies μπορεί να συλλέγονται και από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ) για διαφήμιση βάσει 
ενδιαφέροντος, που επιτρέπουν την προβολή εξατομικευμένων και σχετικών με τις 
προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων. 

 
Υποχρεωτικότητα της συναίνεσης για αποθήκευση των cookies 

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του 
άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την 
Οδηγία 2002/58/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση και χρήση του «cookie» 
επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Μία ιστοσελίδα μπορεί να 
εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, 
το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν 
αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω 
κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. 
 

Λήψη συναίνεσης από τον επισκέπτη 

Με δεδομένο ότι τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι τρίτου 
κατασκευαστή ως προς τη σελίδα μας και δεν εμπίπτουν ως cookies ανάλυσης 
επισκεψιμότητας στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, η σελίδα μας 
λαμβάνει τη συναίνεση του επισκέπτη πριν την αποθήκευση cookies στον τερματικό 
του εξοπλισμό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τα 
cookies, που αποθήκευσε η παρούσα σελίδα στον browser του, μέσα από τις 
ρυθμίσεις του. 

Ειδικότερα, η Iστοσελίδα χρησιμοποιεί ειδικό plugin, το οποίο εμποδίζει τα cookies 
να αποθηκευτούν στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, εάν δεν ληφθεί πρώτα η 
συναίνεση του μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής. Πλησίον του κομβίου 
αποδοχής υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies, 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies


στην οποία ο χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι 
οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι 
στην αποδοχή cookies. 
 

Πώς να ελέγξετε τα 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, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. 

 

Αλλαγές στην Πολιτική Χρήσης Cookies 

Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε 
στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα 
Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 1/1/2023. Σε περίπτωση τροποποίησής της 
θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η 
Πολιτική Χρήσης Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. 

 

 

 


