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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Γενικά 

 
Η ιστοσελίδα www.dpd.gr  (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία 

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, που εδρεύει στο  Aschaffenburg 
Γερμανίας και η οποία έχει παραχωρηθεί προς χρήση και για την εξυπηρέτηση του 
υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία ΓΚΕΟΠΟΣΤ ΜΠΑΛΓΚΑΡΙΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, το οποίο συστήθηκε νόμιμα με 
την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΑΜΙΚ ΠΑΡΣΕΛ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ – ΕΛΛΑΔΑ/ DYNAMIC 

PARCEL DISTRIBUTION – GREECE” και εδρεύει τη Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 38. 
 

Η χρήση της ιστοσελίδας της  «ΝΤΑΪΝΑΜΙΚ ΠΑΡΣΕΛ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ – ΕΛΛΑΔΑ/ 
DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION – GREECE” (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με 
αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που 
παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του 

περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.  

 
Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των 

εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).  

 
Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται 

μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και 

αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ 

των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί 
με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του 

περιεχομένου της. 
   
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων 

οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε 
ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των 

υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε 

χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.   

 
Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε  τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό 

και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε 
διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή 
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καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε 

καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

 
Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη 

εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους 
αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα 

πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. 

 
Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της 

ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως 
αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 
Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

 
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα DPD 
 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, 

δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία της DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG και 

προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, 

παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν 
μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την 

προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου 

δικαιώματός της. 

 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική 

χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες 
τρίτων που τυχόν  αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των 

αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν 

δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. 

 
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)  
 

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη 

διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται 
με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα 

υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η 
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εταιρία. Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων 

και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, 
επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω 

διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των 

ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση 
και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

 
Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς - Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση 
αποποίησης  
 

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται 

από την εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρία δεν δύναται ωστόσο να 

εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν 
εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται 

απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.  

 
Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την 

εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα 
είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη 

είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες 
μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της 

ιστοσελίδας. 

 
 Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. 

προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την 
ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο 

επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η DPD. 
  

Η DPD δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την 
διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. 

 
Η DPD υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, 
δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής 

ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη 

χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
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Συμπεριφορά Χρηστών 
 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις 

του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις 
τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά 

τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για 
οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της DPD, αναγόμενη στη κακή ή 

αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.  

 
 
 
Πρόσβαση στις εφαρμογές της Ιστοσελίδας 

  
Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η DPD. παρέχει μέσω της ιστοσελίδας 

την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας αποστολών κάθε χρήστη. 

 
H εφαρμογή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και 
έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία σε περίπτωση 
τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν 

λόγω πληροφοριών ή εφαρμογής. Οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται 
αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει  αποστείλει ή για λογαριασμό του οποίου έχει 

αποσταλεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά 
προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε αποστολέα για χρήση της 
εφαρμογής που σχετίζεται με την αποστολή και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν 

είναι δυνατό να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά. 

 
Επικοινωνία 
 

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως 

μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα 

αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για 

αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών στο 2310 232380 , ή να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

email:  office@dpd.gr  
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 

Γενικά 

 
Η χρήση της ιστοσελίδας www.dpd.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα"), την οποία διαχειρίζεται 
το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία ΓΚΕΟΠΟΣΤ ΜΠΑΛΓΚΑΡΙΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, το οποίο συστήθηκε νόμιμα με 

την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΑΜΙΚ ΠΑΡΣΕΛ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ – ΕΛΛΑΔΑ/ DYNAMIC 
PARCEL DISTRIBUTION – GREECE” και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 38, 
υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (στο εξής 

Δήλωση ή Πολιτική), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.    

 
Η εταιρία σέβεται  το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα 

αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η DPD και τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες 
στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή 
περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην 

Ιστοσελίδα. 

 
Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να 

ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να 

ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η 
συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις αυτών. 

 
Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα 
Υποκειμένου   
 

Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας και των 

επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει 

οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν ορισμένες 

περιοχές της ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για 
την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και  τη συλλογή προσωπικών  δεδομένων  του χρήστη 

για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. 
 

H DPD θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των 
χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση του e - mail) 

(εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της 

Ιστοσελίδας. Η DPD θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι 
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τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή 

υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. 
 

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την 

παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και 
διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής 

προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω 
ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.   

Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η εταιρία., υπό τους όρους των 
διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν.  3471/2006 και ισχύει, θα 
διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη  που θα 

συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη  στις παρεχόμενες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την  υποστήριξη και  εκτέλεση της μεταξύ 
του χρήστη και της DPD συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς 

επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της DPD κατόπιν 

ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.       

 
 
Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την DPD  να του αποστέλλει 

με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για προϊόντα ή και υπηρεσίες, 
εκτός και αν  επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται 
οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού 

του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών αποστέλλοντας  μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση office@dpd.gr  
 

Ο χρήστης  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης 
ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των 

άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την 

ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την DPD στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση office@dpd.gr ή να απευθύνονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ίώνος Δραγούμη 38 , ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310/232380 
 

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η DPD  δεν θα προβεί, 
άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση 

οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.. 
 

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της DPD  σε διαδικτυακούς τόπους 
τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η DPD  δεν ευθύνεται για 

τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. 

mailto:office@dpd.gr
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Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης. 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) 

τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης 

επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών 
που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το 

χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της 
ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την 

Ιστοσελίδα. 

 
Χρήση Cookies 
 

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον 

υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση 

στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται 

από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση 
των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι 
επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία 

web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη 

δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται 
συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που 

διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να 

διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα 
μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε 

συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη 

των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση 
ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας. 

 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία   
 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της 
Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από 

τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 

 


