
Όροι και Προϋποθέσεις ενέργειας Klorane – Klorane Nature Project 

 

1. Διοργάνωση  
Η εταιρεία «Pierre Fabre Hellas», εφεξής  καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρεία», διοργανώνει την 
παρούσα προωθητική ενέργεια, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της.   

2. Δικαίωμα συμμετοχής  
4.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
του, γενικών και ειδικών, από τους συμμετέχοντες. 
4.2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας «Pierre 
Fabre Hellas», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων α’ ή β’ βαθμού, και τα 
άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.  
4.3. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου η Διοργανώτρια Εταιρεία να 
επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες που θα κερδίσουν το δώρο του Διαγωνισμού. 
4.4. Στην περίπτωση που συμμετέχων δώσει ανεπαρκή, ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας και 
επικοινωνίας, τότε μπορεί με απόφαση της Διοργανώτριας Εταιρείας να αποκλείεται από τον 
Διαγωνισμό. 
 
3. Περιγραφή Διαγωνισμού  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

http://www.kloranenatureproject.gr/. Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα 

πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://www.kloranenatureproject.gr/clorane-contest/, να 

ανεβάσει μία φωτογραφία ή κείμενο που να δείχνει τη δική του απλή καθημερινή κίνηση για την 

προστασία του περιβάλλοντος και να συμπληρώσει τα στοιχεία του, για να κερδίσει το ταξίδι στη 

Γαλλία.  

Η φωτογραφία ή το κείμενο που ο χρήστης θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό θα πρέπει να απεικονίζει ή να έχει θέμα την «προστασία του περιβάλλοντος», ενώ η 

χρήση μη προσωπικών φωτογραφιών θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζόμενου 

όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα στα οποία ενδέχεται να υπόκειται η φωτογραφία. 

Κάθε συμμετέχων που θα συμπληρώσει τα στοιχεία του θα λάβει αυτοδικαίως μέρος στην κλήρωση 
της προωθητικής ενέργειας με έπαθλο αυτό που ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στην 
παράγραφο 5.  

4. Έναρξη - Λήξη 
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 (ώρα 12:00 ) και θα ολοκληρωθεί στις 31 
Μαΐου 2018 (ώρα 00:00).  

5. Έπαθλο διαγωνισμού – Ανάδειξη και ειδοποίηση νικητή 
Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι 1 ταξίδι στη Γαλλία για 3 άτομα.  Με την τήρηση των ως άνω όρων, 
ο συμμετέχων θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για την ανάδειξη των 3 νικητών. Η 
κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τελική ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των 
τελικών νικητών είναι αυτοί που θα έχουν επιλεγεί από την 3μελή κριτική επιτροπή που θα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του Διοργανωτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της, 
(ενδεικτικά αξιολογώντας το θέμα, την ιστορία και την πρωτοτυπία κάθε φωτογραφίας) Όλοι οι 
διαγωνιζόμενοι που θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα θα συμμετέχουν 
αυτοδικαίως σε ηλεκτρονική  κλήρωση με έπαθλο ένα (1) ταξίδι στη Γαλλία και 20 σετ περιποίησης 
προϊόντων «Klorane» για να δοκιμάσουν δύο μοναδικά προϊόντα από τους πολύτιμους θησαυρούς 
της ελληνικής φύσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με το αδιάβλητο ηλεκτρονικό 
σύστημα «randomizer» (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα: www.randomizer.org). 



 
Oι νικητές της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν από την PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) για το έπαθλό του και υποχρεούνται να ανταποκριθεί στο μήνυμα 
αυτό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την 
αποδοχή του αντίστοιχου επάθλου. Με την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από την 
PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι νικητές έλαβαν γνώση του δικαιώματός 
τους στο αντίστοιχο έπαθλο.  
 
 
Σε περίπτωση που νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας, κάθε 
σχετική με τον διαγωνισμό υποχρέωση της PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παύει να υφίσταται.  

6. Τρόπος παραλαβής Δώρου 

 
Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν 
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα έπαθλα ή δώρα. Η άρνηση παραλαβής του επάθλου και η άκυρη 
ή ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος 
διεκδίκησης του επάθλου. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν 
τηλεφωνικώς με την εταιρία PIERREFABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210.7715353 ή/και ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση klorane.greece@pierre-fabre.com για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να 
πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ή/και για το έπαθλό τους.   

Η διοργανώτρια εταιρεία PIERREFABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς 
οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία 
(άμεση, έμμεση, η παρεπόμενη) ή/και βλάβη (σωματική ή ηθική), ήθελε προκληθεί σε αυτούς, 
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παραλαβή και χρήση του επάθλου ή για οποιαδήποτε άλλη 
συναφή με τα ανωτέρω αιτία.   

Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή ή την αξιοποίηση 
του επάθλου, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, 
επιβαρύνουν την PIERREFABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές. 

7. Ακύρωση Συμμετοχής 
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί 
για τους εξής λόγους:  

• (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους 
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

• (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος,  

• (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές  

• (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για 
την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη.  

• (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί 
καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.  

• Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το 
αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός 

9. Συμμετοχή του Νικητή σε Διαφημιστικά Προγράμματα 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, 
ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε 
οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού 



γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί 
ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση 
των Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να 
περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να 
αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσουν. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας 
προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της 
προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει 
τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Η 
διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι 
ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία 
τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, 
ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στην παρούσα 
προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους 
τεχνικά μέσα. Η εταιρεία Pierre Fabre Hellas δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την 
εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό 
τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές του διαγωνισμού.    

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη 
ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email ή SMS από τη διοργανώτρια εταιρεία, στα 
προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά την αγορά τους, σε περίπτωση επιλογής του 
αντίστοιχου πεδίου. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και 
εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των 
αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και 
του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, 
φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό 
στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς 
σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς 
τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.  

10. Υποχρεώσεις της Εταιρείας 
Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα 
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο 
αυτό, η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 
Συμμετασχόντων.  

11. Έγκαιρη συμμετοχή 
Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να 
διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν ο νικητής του 
διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο 
ασκών την γονική μέριμνα αυτού.  

12. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων 
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση 
έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το 
Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή 
της αποκλειστικής επιλογής της  Διοργανώτριας Εταιρείας . Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις 
αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.  



Οι Γενικοί Όροι  έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Όλγα Νασοπούλου στην Αθήνα επί 
της οδού Μαυροκορδάτου 7, ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της προωθητικής 

ενέργειας https://www.facebook.com/klorane.gr/ . 

Απλά αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό από τα γραφεία της 
Διοργανώτριας Εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Αττικής επί της λεωφόρου Μεσογείων 350 (τηλ. 
επικοινωνίας 210.7715353).  

Χρήση Cookies 

1) Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή που  χρησιμοποιεί ο χρήστης,  επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της 

www.kloranenatureproject.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να 

συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να 

διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να 

καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για 

λόγους marketing. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε 

υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και 

απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.kloranenatureproject.gr 

 

2) Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούμε; 

Διαφορετικά cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στο www.kloranenatureproject.grγια την 

αναγνώριση του χρήστη και αφορούν αποκλειστικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με 

την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα. 

 

To www.kloranenatureproject.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της 

διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την 

περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του 

ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από www.kloranenatureproject.gr,  εξαιρουμένων 

εκείνων των Google analytics που χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από εμάς και την Google  για 

στατιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει 

cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την 

έξοδο από την ιστοσελίδα. 

Αναλόγως της συσκευής σας, εγκαθιστούμε cookies για να : 
 
- σας ταυτοποιήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για εσάς προκειμένου να σας προσφέρουμε μία 
προσωποποιημένη πλοήγηση, 
- διασφαλίσουμε μία ασφαλή πλοήγηση και να καταπολεμήσουμε την εξαπάτηση, 
- σας προσφέρουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας, 
- σας προτείνουμε εμπορικές ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σας και τις τελευταίες 
αγορές σας. 

3) Φιλοξενούμε cookies τρίτων; 

Τα cookies από ιστοσελίδες τρίτων μπορούν να αποθηκευθούν στη συσκευή σας και έχουν σκοπό να 
προσωποποιήσουν και/ή να βελτιώσουν το περιεχόμενο (περιλαμβανομένης της διαφήμισης) το 
οποίο τυχόν σας προτείνεται κατά την πλοήγησή σας. Αναλόγως των μέσων υποστήριξης, ορισμένα 
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cookies τρίτων μπορεί να αποθηκευτούν, περιλαμβανομένων : 
 
- Περιεχόμενο Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης : ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στα μέσα υποστήριξής 
μας περιεχόμενα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, όταν συμβουλεύεστε το εν λόγω 
περιεχόμενο στα μέσα υποστήριξής μας, ένα cookie της σχετικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης 
ενδέχεται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies 
αυτών των κοινωνικών δικτύων για περισσότερες πληροφορίες. 
 
- Flash : τα Flash Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται από το λογισμικό Flash.  

Αυτό το λογισμικό συχνά είναι εγκαταστημένο ως προέκταση των προγραμμάτων περιήγησης στο 
Διαδίκτυο, προκειμένου να προβάλλονται δυναμικά αντικείμενα/πεδία, όπως κινούμενα γραφικά ή 
βίντεο. Έτσι, τα Flash Cookies μπορεί να εγκατασταθούν με τη χρήση της εφαρμογής Flash. Σας 
προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα www.adobe.com 
(http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html). 

4) Ποια cookies είναι εγκαταστημένα σε αυτή την Ιστοσελίδα;  

Σήμερα 08/03/2018, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα : 

http://www.maybelline.gr/www.adobe.com
http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html


 

Status Ονομασία του 

cookie 
Σκοπός Είδος Περιγραφή 

(ενεργό) 

 

Identity 

 

Ταυτοποίηση 

Λειτουργικό 

(Υποχρεωτικό) 

Ταυτοποίηση τουεπισκέπτη 

κατά τη σύνδεσή του στην 

ιστοσελίδα. 

(ενεργό) 

 

Google 

Analytics 

 

Επισκεψιμότητα 

και χρήση της 

ιστοσελίδας. 

 

Απόδοσης 

(Προαιρετικό) 

Ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό μέσω του 

cookie utma παρέχεται σε 

κάθε επισκέπτη. Έτσι, ο ίδιος 

επισκέπτης δεν θα 

καταχωρηθεί δύο φορές. 

 

(ενεργό) 

 

Doubleclick.net 

 

Αξιολόγηση της 

διαφημιστικής 

απήχησης 

 

Διαφήμιση 

(Προαιρετικό) 
Το cookie αυτό 

χρησιμοποιείται προκειμένου 

να καταλάβουμε πώς οι 

χρήστες του διαδικτύου 

αντιδρούν στις διαφημιστικές 

μας καμπάνιες. Μας 

επιτρέπει να καταλάβουμε 

και να αξιολογήσουμε τα κλικ 

στις διαφημίσεις μας ώστε να 

μπορέσουμε να βελτιώσουμε 

τις υπηρεσίες μας. 

 

Επιλέγοντας «Δεν αποδέχομαι», απορρίπτετε την εγκατάσταση των σχετικών cookies στη συσκευή σας. Ωστόσο, 

τα λειτουργικά cookies, τα οποία κρίνονται ως υποχρεωτικά, δε δύνανται να απενεργοποιηθούν, καθώς 

αποτελούν προϋπόθεση για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. 

Υπενθυμίζουμε ότι απενεργοποιώντας τα cookies μέσω του δικού σας προγράμματος περιήγησης, θα 

απενεργοποιηθούν όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητα για την καλή 

λειτουργία των ιστοσελίδων μας. 


