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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. 

Ισχύει από το Μάιο 2022. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον Ιστοχώρο www.epo.gr («Ιστοχώρος»), για να 
συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. 
Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν cookies, sessions, pixels και gifs, από κοινού «Cookies».  Η παρούσα 
πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστοχώρο και 
τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για 
cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε από 
πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 
Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί 
διαθέσιμη στον Ιστοχώρο. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε 
πληρέστερα την περιήγηση στον Ιστοχώρο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική σας 
βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους 
μας των cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@epo.gr.       

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES: 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, 
στο tablet σας, στο κινητό σας  και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον 
Ιστοχώρο. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να 
λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι 
ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα 
καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις 
προτιμήσεις του χρήστη). 

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ: 

Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να 
χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο. 

• Ουσιώδη Cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά για την ιστοσελίδα μας, ώστε να 
σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν και να χρησιμοποιείτε τις 
δυνατότητές της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, μπορεί να μην 
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είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η 
ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.  

• Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης ή Cookies ανάλυσης (analytics), 
συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστοχώρου 
από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Για 
παράδειγμα, τα Cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι πιο συχνά επισκέψιμες 
σελίδες στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης 
στον Ιστοχώρο, μας βοηθά να καταγράφουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες 
αντιμετωπίζετε με τον Ιστοχώρο.  

• Cookies Στοχευμένα. Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της τοποθεσίας από τους 
διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις 
εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την 
εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Λειτουργούν 
αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. 
Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες 
διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους. 

4. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΜΑΣ: 

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε 
υπηρεσίες στον Ιστοχώρο μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να 
χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις 
δραστηριότητές σας στον Ιστοχώρο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν 
διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, 
με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να 
χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την 
αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να 
απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε 
στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τον έλεγχο των Cookies στο τμήμα 5 κατωτέρω. 

5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES: 

Μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον 
παρόντα Ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή είτε μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον 
περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα 
απορρίψετε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, αν αυτά είναι 
ενεργοποιημένα, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παρόχου του περιηγητή 
διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με 
τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι εάν τα 
cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες 
προς τον επισκέπτη όλες οι λειτουργίες του Ιστότοπου. 
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