
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 
Ο ιστότοπος Merimna365.gr, όπως οι περισσότεροι 

ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται 

cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την 

εμπειρία περιήγησής σας. Η παρούσα ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει τις παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για 

τα cookies: 

1. Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν 

2. Ποια είδη cookies και πως χρησιμοποιούνται στο merimna365.gr 

3. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser) 

4. Χρήσιμοι συνδεσμοι για τα cookies 

5. Αναθεώρηση δήλωσης 

Αν δεν βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα τις πληροφορίες που θέλετε για τα cookies, 

μπορείτε να μας στείλετε email στο info@merimna365.gr. Θα χαρούμε να σας 

απαντήσουμε. 

Η περιήγηση σας στο merimna365.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας 

στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies. 

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να 

ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το 

merimna365.gr. 

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την 

εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας. 

  

1. Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον 

υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία 

περιηγείστε στο merimna365.gr. 

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του Ιστότοπου από τον 

οποίο 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 στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες 

ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει 

επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο. 

http://www.iefimerida.gr/cookies#whatis
http://www.iefimerida.gr/cookies#whatfor
http://www.iefimerida.gr/cookies#disable
http://www.iefimerida.gr/cookies#links
http://www.iefimerida.gr/cookies#update
mailto:info@merimna365.gr


Στις ιστοσελίδες του merimna3654.gr, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη 

πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη 

λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια 

ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα 

υποβολής σχολίων. 

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών 

επισκεψιμότητας αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. 

Αυτές οι στατιστικές μας βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο 

μας ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα 

από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή 

(υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο).  

2. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies στο merimna365.gr 

Οταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του merimna365.gr μπορεί να δημιουργηθούν τα 

παρακάτω είδη cookies. 

 Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου 

 Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας 

 Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics 

 Cookies διαφημίσεων 

 Αλλα cookies από τρίτους 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά τα 

είδη cookies. 

Α. Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου 

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας 

όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος μας. Για παράδειγμα: 

 Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον Περιηγητή σας 

 Αυτόματη επανασύνδεση με τη φόρμα σχολίων, εάν είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη 

επίσκεψή σας. 

 Με ποια ταξινόμηση θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια. 

 Ενταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο. 

  

Β. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας 



Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του merimna365.gr παράγονται 

ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά 

παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως η Google Analytics και χρησιμοποιούνται 

ώστε να γνωρίζουμε: 

 αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στον παρελθόν 

 πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπονται τον ιστότοπό 

μας. 

 τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των δημοσιευμένων άρθρων μας. 

 τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μας επισκέπτονται από παραπομπές 

σε άλλους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές 

αναζήτησης (Google, Bing) ή έρχονται απευθείας στο merimna365.gr. 

Γ. Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics 

To merimna365.gr έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία Google Analytics, που μας 

παρέχει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, τις ακόλουθες λειτουργίες 

διαφήμισης: 

 Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics 

 Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google 

 Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, 

όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι 

επισκέπτες μας. 

 Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει 

δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών 

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα 

σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google 

(https://www.google.com/policies/technologies/types/) και των ανώνυμων 

αναγνωριστικών (https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-

identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής 

του Google Analytics. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε την προσωπική ταυτοποίηση σας. 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google 

Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης 

Google Analytics για τον περιηγητή σας 

εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Ε. Cookies από τρίτους (third-party) 

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί 

να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των 

εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. 

https://www.google.com/analytics
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο merimna365.gr όταν μοιράζεστε ένα 

άρθρο μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. το Facebook 

ή το Twitter), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για 

να θυμούνται τη σύνδεση σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας. 

Λόγω της φύσης των cookies, το merimna365.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο ή 

πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί 

να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες 

εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. 

Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική 

Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies 

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στο merimna365.gr ενδέχεται να δημιουργηθούν 

cookies από λογισμικό Flash. Αυτό το λογισμικό είναι συνήθως εγκαταστημένο στον 

Περιηγητή σας ως επέκταση και χρησιμοποιείται για την προβολή κινούμενων 

γραφικών ή βίντεο. Για παράδειγμα, το merimna365.gr χρησιμοποιεί τεχνολογίες 

Flash για την προβολή των βίντεο του, ενώ και κάποιες διαφημίσεις μπορεί να 

προβάλλουν περιεχόμενο σε Flash. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται να εγκατασταθούν 

cookies με τη χρήση της εφαρμογής Flash στον Περιηγητή σας. Μπορείτε να 

διαβάσετε την Πολιτική Cookies της εταιρείας Adobe που κατασκευάζει το 

πρόγραμμα Flash στην 

ιστοσελίδα: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html 

  

3. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser) 

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να 

αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό 

σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να 

ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies. 

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για το merimna365.gr, 

ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που 

προσφέρονται στον ιστότοπο μας.  

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους 

περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά 

κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες 

του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 Internet Explorer  

 Google Chrome 

 Safari 

 Firefox  

 Opera  

http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


  

  

4. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies 

 Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el  

 Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για τις 

ΗΠΑ: http://www.aboutads.info/choices  

 Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για την ΕΕ: 

 http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 

 All About Cookies – http://www.aboutcookies.org (στα αγγλικά). 

  

5. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην 

παρούσα δήλωση. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες. 

© 2016 Merimna365.gr. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 

 

 

https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.aboutcookies.org/

