
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 05.2022. 

 

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία 

της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του ιστοτόπου «http://www.tiresias.gr»    («Ιστότοπος»). Με την παρούσα 

Πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τρόπο χρήσης Cookies επί του 

Ιστοτόπου μας. Επισημαίνουμε πως η Πολιτική Cookies λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου μας. 

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η όποια τροποποίηση θα ισχύει 

από τη στιγμή που ανακοινώνεται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η 

ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε 

από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Συνίσταται να ελέγχετε την συγκεκριμένη σελίδα κατά καιρούς ώστε να 

βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών. 

 

- Τι είναι τα Cookies  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) 

ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά 

την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να 

προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι 

προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. 

επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες 

πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, 

σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες 

που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την 

οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη 

για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον 

ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. 

 

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης 

(first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται 

ο χρήστης. 

 

Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «μιας συνεδρίας» (session cookies) ή «επίμονα» (persistent 

cookies). Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον 

φυλλομετρητή σας, ενώ τα «επίμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό 

μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. 

http://www.tiresias.gr/


- Χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας Cookies; 

Ο ιστότοπος («http://www.tiresias.gr») χρησιμοποιεί cookies με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του 

και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης.  

Συγκεκριμένα, κάνουμε χρήση ορισμένων τεχνικώς απαραίτητων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε 

τον Ιστότοπό μας πιο ασφαλή, λειτουργικό και προσφιλή προς τους χρήστες μας.  

 

 

- Ποια είδη Cookies Χρησιμοποιούμε και για Ποιους Σκοπούς; 

Παρακάτω, περιγράφουμε τα είδη cookies, που χρησιμοποιούμε, και τους σκοπούς αυτών: 

 

Είδος Περιγραφή Σκοποί 

Τεχνικώς Απαραίτητα 

Cookies 

Πρόκειται για cookies που είναι απολύτως 

απαραίτητα για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία του Ιστοτόπου, όπως για την 

αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι 

αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού 

περιεχομένου, την κατανομή της επεξεργασίας 

αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας 

διακομιστών, την πιστοποίηση εγγεγραμμένων 

χρηστών καθώς και την πραγματοποίηση της 

σύνδεσης στον ιστότοπο μας ή την παροχή της 

υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο 

ίδιος ο χρήστης. 

Ασφάλεια και λειτουργία του 

Ιστοτόπου 

 

 

- Ποια Συγκεκριμένα Cookies Χρησιμοποιούμε και για Πόσο Χρόνο; 

Τεχνικώς Αναγκαία Cookies  

 

Cookie Τύπος Λειτουργία Διάρκεια Πάροχος Κατηγορίες 

Αποδεκτών 

ASP.NET_SessionId Πρώτου 

μέρους 

Το ASP.NET_SessionId 

cookie, χρησιμοποιείται 

για την μοναδικοποίηση 

της συνεδρίας κατά την 

διάρκεια της περιήγησης 

στον ιστότοπο και για την 

πιστοποίηση των 

χρηστών που είναι 

εγγεγραμμένοι στις 

υπηρεσίες.  

session Τειρεσίας 

Α.Ε. 

Τειρεσίας 

Α.Ε. 

http://www.tiresias.gr/


tcookie Πρώτου 

μέρους 

To tcookie 

χρησιμοποιείται για την 

ασφαλή αποθήκευση 

των επιλογών του 

χρήστη σχετικά με την 

συγκατάθεση του στη 

χρήση των απολύτως 

απαραιτήτων Cookies. 

30 

ημέρες 

Τειρεσίας 

Α.Ε. 

Τειρεσίας 

Α.Ε. 

 

 

 

- Τι είδους Δεδομένα σας Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies; 

Μέσω των απαραίτητων cookies  συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων: 

 Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού (τηλέφωνο, tablet, laptop). 

 Δεδομένα ταυτοποίησης του πελάτη (εάν αυτός έχει δημιουργήσει λογαριασμό) 

 Διεύθυνση  ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη. 

 Δεδομένα φυλλομετρητή (browser) του χρήστη. 

 

 

 

- Ενημέρωσή σας για την χρήση Cookies 

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου θα βρείτε ένα σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με 

αναδυόμενο παράθυρο για τη χρήση των cookies από μέρους μας, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και 

παραπέμπει στην παρούσα πολιτική cookies. Σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε σημαντικές 

πληροφορίες για την περιγραφή και την λειτουργία των κατηγοριών cookies. Για τα τεχνικά απαραίτητα cookies 

δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη και είναι πάντα ενεργοποιημένα.  

 

 

Σας υπενθυμίζουμε, επιπλέον, ότι ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε 

πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που η Τειρεσίας συλλέγει και 

επεξεργάζεται. Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα 

δικαιώματά σας αναφορικά με την πρόσβαση, διαγραφή και φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων και 

να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

- Πώς Μπορείτε να Επικοινωνείτε Μαζί μας; 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την 

παρούσα πολιτική cookies μπορείτε να απευθύνεστε σε μας ως ακολούθως : dpo@tiresias.gr 

 

mailto:dpo@tiresias.gr

