
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES  
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αυτή η πολιτική περιγράφει πώς ο ιστότοπος μας http://www.rae.gr χρησιμοποιεί cookies 

για να βελτιώσει την εμπειρία της περιήγησής σας και να μας επιτρέψει να το κάνουμε 

καλύτερο. Αυτή η πολιτική cookies σας προσφέρει πληροφορίες σχετικές με τα cookies 

που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο. 

Επιλέξτε "Αποδοχή" για να επιλέξετε τι είδους cookies αποδέχεστε. Αν επιλέξετε 

απόρριψη τοποθέτησης των απαραιτήτων cookies είναι πιθανό να μην μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα του ιστότοπου. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies, θα εγκαταστήσουμε 

ένα cookie στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα 

cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας 

στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους διαγραφής των cookies, 

δείτε παρακάτω. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αριθμούς που τοποθετούνται στο 

πρόγραμμα περιήγησης σας ή το σκληρό δίσκο σας. Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους 

σκοπούς. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε πόσο αποτελεσματικά 

λειτουργεί ο ιστότοπος μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τύπους cookies που 

χρησιμοποιούμε θα δείτε παρακάτω. 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Κάποια cookies συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες. Τα περισσότερα δε συλλέγουν 

πληροφορίες που επιτρέπουν στην αναγνώριση του χρήστη. Συλλέγουν γενικότερες 

πληροφορίες όπως πώς έφθασε ο χρήστης στον ιστότοπο και πώς τον χρησιμοποίησε. 

http://www.rae.gr/


 
 

ΤΙ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

Γενικά, η χρήση του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάσταση αναγκαίων και 

λειτουργικών cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω: 

Απολύτως απαραίτητα cookies 

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία 

του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις 

λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς 

αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του 

ιστότοπου μας. 

Cookies λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τη 

γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. 

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι 

δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους 

ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και 

λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ COOKIES 

Τα cookies που επεξεργαζόμαστε διατηρούνται μόνο κατά την παραμονή σας στον 

ιστότοπο της ΡΑΕ και διαγράφονται μετά την έξοδό σας από την ιστοσελίδα. 

ΠΩΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES 

Τα cookies σας δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ιστότοπό μας. Αν 

όμως επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις 

παρακάτω οδηγίες. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, είναι πιθανό 

κάποιες ενότητες του ιστότοπου μας να μη λειτουργούν όπως πρέπει. 

Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε cookie έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή τη 

συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Περισσότερες 

πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

CookiesettingsinFirefox 

CookiesettingsinChrome 

CookiesettingsinSafari 

CookiesettingsinInternetExplorer 

Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση cookies ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις 

στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 
 

περιήγησης για να εμποδίσετε την αποθήκευση όλων των cookies (ακόμη και των 

απολύτως απαραίτητων) είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε όλες 

τις ενότητες του ιστότοπου μας. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές σε 

διαφορετικές τοποθεσίες θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα περιήγησης 

έχουν ρυθμιστεί με τρόπο σύμφωνο με τις επιθυμίες σας σχετικά με τα cookies. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική για τα cookies στο 

μέλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, 

συνιστάται να συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Πειραιώς 132, Αθήνα 11854 
Τηλ. 210 3727400 
Fax: 2103255460 

                              Email: info@rae.gr 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) την 

Χατζηγούλα Ιωάννα με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα 

αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα στο dpo@rae.gr. 

 

 

 


