
Cookie Policy 

This Cookie Policy provides information in respect to the use of 

Cookies and Similar Technologies by the website(s) and/or any 

mobile application operated by or on behalf of EXERGIA S.A. 

(“we” or “us”) and/or its associated companies (“Website”). We 

will also describe what options you may have regarding Cookies 

& Similar Technologies. 

 

This Cookie Policy forms part and is incorporated into the terms 

of use of the Website www.exergia.gr and may be subject to 

amendments from time to time. You are advised to check our 

Cookie Policy regularly to be informed of any updates. Relevant 

notifications on substantial amendments may also be displayed 

on our site. By visiting the Website, you agree to accept any 

changes made to this policy. 

 

In some cases, we may use tracking technologies to collect 

information that is personally identifiable, or that can become 

personally identifiable if we combine it with other information. In 

such cases, our Privacy Policy will apply in addition to this Cookie 

Policy. 

What are cookies 

Cookies are small text files —usually consisting of letters and 

numbers—stored on your device by a website server.  

 

Πολιτική Cookies 

Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες αναφορικά με 

την χρήση των Cookies και Παρόμοιων Τεχνολογιών από τον 

ιστότοπο ή/και οποιεσδήποτε κινητές εφαρμογές που λειτουργούν 

από ή εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία «EXERGIA 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («εμείς» ή «εμάς») ή/και των συνδεδεμένων της 

εταιρειών. Περιγράφει επίσης τί είδους επιλογές μπορεί να έχετε 

σχετικά με τα Cookies και τις Παρόμοιες Τεχνολογίες. 

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται 

στους όρους χρήσης του Ιστοτόπου και μπορεί να υπόκειται σε 

αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να ελέγχετε τακτικά την 

Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για 

οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές ειδοποιήσεις για 

ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται επίσης στον 

Ιστότοπο https://exergia.gr/. Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο 

συμφωνείται να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές 

πραγματοποιούνται σε αυτή την Πολιτική. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε 

τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες 

που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν 

φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την 

παρούσα Πολιτική Cookies,  η Πολιτική Απορρήτου.  

http://www.exergia.gr/
https://exergia.gr/


Cookies are distinguished in “Session Cookies” and “Persistent 

Cookies” depending on the time they remain stored on your 

device. “Session cookies” are stored on your device at the time 

you visit a website and are deleted automatically after you close 

your browser. “Persistent cookies” are stored on your device at 

the time you visit a website and remain stored after you close 

your browser. Persistent cookies will be activated again 

automatically when you open your browser and browse the 

internet.  

 

First and third party cookies – Whether a cookie is “first” or 

“third” party refers to the website or domain placing the cookie. 

First party cookies in basic terms are cookies set by a website 

visited by the user - the website displayed in the URL window. 

Third party cookies are cookies that are set by a domain other 

than the one being visited by the user. If a user visits a website 

and a separate company sets a cookie through that website this 

would be a third party cookie.  

Why we use cookies? 

We use cookies to give you the best browsing experience 

possible. Certain cookies are technically necessary in order for 

the Website to operate properly. Other cookies are used to 

perform functions like advertising, obtaining statistics (i.e. how 

many site visitors view certain pages on our Website or receive 

our advertisements when visiting other websites) and facilitating 

your interaction with social networks. 

 

We and/or third parties providing services on behalf of us classify 

cookies in the following categories.  

Tί είναι cookies 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου – που αποτελούνται 

συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στην 

συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).  

 

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα 

Cookies» ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν 

αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies Συνεδρίας» 

αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε 

τον Ιστότοπο και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το 

σύστημα περιήγησης (browser). Τα «Επίμονα cookies» 

αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε 

τον Ιστότοπο και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο 

του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα 

ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα 

περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.  

 

Cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών – Ανάλογα με τον 

Ιστότοπο ή τον ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, 

χαρακτηρίζονται τα cookies ως «πρώτου» ή «τρίτου» μέρους. Τα 

cookies πρώτου μέρους σε γενικές γραμμές είναι cookies που 

εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης – 

τον Ιστότοπο που εμφανίζεται στο παράθυρο URL. Τα cookies 

τρίτου μέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν 

ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που επισκέφθηκε ο 

χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί έναν ιστότοπο και μία 

διαφορετική εταιρεία εγκαταστήσει ένα cookie μέσω αυτού του 

ιστοτόπου, το εν λόγω cookie θα είναι τρίτου μέρους.  



Strictly Necessary Cookies 

These cookies are absolutely necessary in order to provide you 

the requested services through the Website. These are essential 

to enable you to visit our Website and use its features properly. 

Basic functions such as the following rely on these key cookies: 

  

• staying logged into our Website, 

• remembering any personal information you insert at the 

Website in case of transactions, 

• providing services and information to you upon your request.  

Performance Cookies 

These cookies collect information on how users use the Website, 

in order to enable us to update and improve our Website and 

visitor experience. These cookies do not collect information that 

identifies a visitor. Such cookies collect information, in respect of: 

 

• pages that users visit more often; 

• products and services which are of more interest; 

• advertisements or offers that users have viewed; 

• links that users have followed; 

• error messages that users may receive while browsing the 

Website, etc. 

Functionality Cookies 

These cookies enable us to personalize our content for you, greet 

you by name, and remember your preferences (for example, your 

choice of language or region). If you choose to delete/disable 

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη 

δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά 

απαραίτητα για την ορθή χρήση του Ιστοτόπου. Άλλα cookies 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η 

διαφήμιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι 

επισκέπτες είδαν συγκεκριμένες σελίδες στον Ιστότοπο μας ή 

βλέπουν τις διαφημίσεις μας όταν χρησιμοποιούν άλλους 

ιστοτόπους) και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Εμείς ή/και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό 

μας κατηγοριοποιούμε τα cookies όπως περιγράφεται κατωτέρω.  

Απολύτως Απαραίτητα Cookies 

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας 

παρέχουμε τις ζητηθείσες από εσάς υπηρεσίες μέσω του 

Ιστοτόπου. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να 

επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο μας και να χρησιμοποιείτε σωστά τα 

χαρακτηριστικά του. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, 

στηρίζονται σε αυτά τα σημαντικά cookies: 

  

• Να παραμένετε συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο,  

• Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις 

οποίες καταχωρείτε στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή των 

συναλλαγών σας μέσω του Ιστοτόπου και  

• Γενικά, να σας παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες 

κατόπιν δικού σας αιτήματος.  



these functionality cookies, any preferences/settings you selected 

will not be retained for subsequent visits to our Website. 

Targeting/Advertising Cookies 

These Cookies record your online activities, including your visits 

to our Website, the pages you have visited, and the links and 

advertisements you have clicked. One purpose of this is to help 

make the content displayed on our Website more relevant to you. 

Another purpose is to allow delivery of advertisements or other 

communications to you that are designed to be more relevant to 

your apparent interests. Delivery of interest-based advertising 

may involve us, our service providers and partners such as 

publishers, data management platforms, and demand side 

platforms. For example, if you look at a page on one of our 

Website, we may cause an advertisement to be delivered to you, 

on our Website or on other websites, for products referenced on 

that page or for similar products and services. We and our service 

providers and partners may also append other data to information 

collected by these Cookies, including information obtained from 

third parties, and share this information with third parties for the 

purpose of delivering ads to you.  

Third Party Cookies 

In order to provide more interesting content to you and help you 

interact with your social media accounts, the Website may 

incorporate third party content and services (e.g. “plugins” of 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest etc.) or links to 

third party websites. By accessing such third party links and/or 

websites, you are subject to the cookies policy of such third party. 

In such case, you proceed on your own responsibility and we 

bear no responsibility whatsoever in respect of any issue arising 

Cookies Απόδοσης 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες 

χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να 

αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο και την εμπειρία 

του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες 

που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Τέτοια cookies συλλέγουν 

πληροφορίες αναφορικά με: 

 

• Σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα, 

• Προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον των χρηστών, 

• Διαφημίσεις ή προσφορές που έχουν δει οι χρήστες, 

• Συνδέσμους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες, 

• Μηνύματα λάθους που μπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη 

διάρκεια της περιήγησής τους στον Ιστότοπο, κτλ. 

Cookies Λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να προσωποποιούμε το 

περιεχόμενό μας για εσάς, να σας προσφωνούμε με το όνομά 

σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την 

επιλογή σας για ορισμένη γλώσσα ή περιοχή). Εάν επιλέξετε να 

διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies λειτουργικότητας, 

οποιεσδήποτε προτιμήσεις/ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει δεν θα 

διατηρηθούν για επόμενες επισκέψεις σας στον Ιστότοπο. 

Cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης 

Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις δραστηριότητές σας στο 

διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των επισκέψεών σας στον 

Ιστότοπο, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους 

(links) και τις διαφημίσεις που έχετε επιλέξει. Ένας από τους 



out of the storage of cookies on your device by any such third 

party websites. 

 

To find a detailed list please visit 

http://cookiepedia.co.uk/website/exergia.gr  

How to control cookies  

Most web browsers automatically accept cookies but provide 

controls that allow you to block or delete them. You have the 

ability to enable or disable the storage of cookies on your device 

by changing the settings of your browser at any time. You can 

also set your browser to inform you before a cookie is stored on 

your device or follow your browser’s instructions to delete 

cookies already stored. If you use various devices, you have to 

adjust your preferred browser settings in respect to cookies at 

each one of your devices. 

 

If you choose to disable all cookies, you may not be able to fully 

experience the interactive features of our Website or receive our 

services via our Website. 

 

Deleting cookies does not delete Flash objects. You can learn 

more about Flash objects including how to control and disable 

them on the Adobe website. You can find additional information 

on cookies and similar technologies used on various websites 

through your browser or other internet resources. 

 

To manage cookies via your browser, click the following links to 

be directed to your browser’s instructions: 

σκοπούς μας είναι να διευκολυνθούμε στην προσπάθειά μας να 

κάνουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας πιο σχετικό στις 

προτιμήσεις σας. Ένας άλλος σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να 

σας παρέχουμε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που έχουν 

σχεδιαστεί για να είναι πιο σχετικές στα εμφανή ενδιαφέροντά 

σας. Η παροχή διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας 

μπορεί να περιλαμβάνει εμάς, παρόχους υπηρεσιών και 

συνεργάτες μας, όπως διαφημιστές, πλατφόρμες διαχείρισης 

δεδομένων και πλατφόρμες που βασίζονται στη ζήτηση. Για 

παράδειγμα, εάν δείτε μία σελίδα στην Ιστότοπο μας, ενδέχεται να 

προκαλέσουμε την παράδοση μιας διαφήμισης σε εσάς, στην 

Ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστοτόπους για προϊόντα που 

αναφέρονταν σε εκείνη τη σελίδα ή παρόμοια προϊόντα και 

υπηρεσίες. Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας 

μπορούμε επίσης να προσθέσουμε άλλα δεδομένα σε 

πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από 

τρίτους, και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για 

την αποστολή διαφημίσεων σε εσάς.  

Cookies Τρίτων Μερών 

Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και 

να σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με τους λογαριασμούς 

σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιστότοπος μπορεί να 

ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. 

«plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, 

κτλ.) ή συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Όταν 

επισκέπτεσθε συνδέσμους ή/και ιστοτόπους  τρίτων μερών, 

υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων μερών. Σε 

αυτή την περίπτωση, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και δεν 

αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα 

http://cookiepedia.co.uk/website/exergia.gr


Microsoft Windows Explorer 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Apple Safari 

 

You can learn more about cookies and the following third-party 

websites: 

 

• AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 

• Cookiepedia: http://cookiepedia.co.uk/ 

What are similar technologies? 

Pixel tags, web beacons, embedded script and clear GIFs 

(graphics interchange format) are tiny files used to monitor 

navigation on a website and may be used with cookies. Flash 

objects (local shared objects) are small files stored on your 

device by a website using Adobe’s Flash player technology. 

 

Web beacons and embedded scripts 

Web beacons and embedded scripts are other technologies that 

we use in our websites, as well as in some of our emails and 

ads. 

 

Web beacons (or “tags”) are bits of programming code included 

in web pages, emails, and ads that notify us, and/or third parties 

providing services on behalf of us, when those web pages, 

emails, or ads have been viewed or clicked on. 

 

προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από 

οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο τρίτου μέρους. 

 

Για να δείτε την πλήρη λίστα, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο http://cookiepedia.co.uk/website/exergia.gr 

Πώς να ελέγχετε τα cookies  

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα 

τα cookies, ωστόσο παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας 

επιτρέπουν να μπλοκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. 

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις 

ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά 

πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα 

περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας 

ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή 

σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης 

για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν 

χρησιμοποιείτε ποικίλες συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το 

σύστημα περιήγησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε 

μία από τις συσκευές σας.   

 

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται 

να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές 

λειτουργείες του Ιστοτόπου μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας 

μέσω του Ιστοτόπου μας. 

 

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash 

εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/


Embedded scripts are bits of programming code included within 

some of our web pages that measure how you use those web 

pages, such as which links you click. We use this information to 

improve our websites, tailor our Website to your likely interests, 

and conduct market research. You may be able to turn off 

scripting functionality, such as JavaScript, within your browser 

(please refer to your browser's help function). Note that if you 

disable scripting functionality, our Website may not function 

properly. 

Privacy 

We are committed to good privacy practices. For more 

information about our approach to privacy see our Privacy 

Policy. 

How to Contact Us 

If you have any questions about how we use Cookies, you can 

contact us using the information set forth below. Please include 

your contact information and a detailed description of Cookie 

concern. 

 

Exergia S.A. Contact Details  

Email: dpo@exergia.gr  

Telephone: 2106996185 

 

αντικείμενα Flash εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του 

τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησης αυτών στον ιστότοπο της 

Adobe. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 

cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε 

διάφορους ιστότοπους μέσω συστήματος περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε ή άλλων πόρων του διαδικτύου. 

 

Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, 

επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για να 

ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας: 

 

Microsoft Windows Explorer 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Apple Safari 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες 

ιστοσελίδες τρίτων μερών: 

 

• AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 

• Cookiepedia: http://cookiepedia.co.uk/ 

Τί είναι οι παρόμοιες τεχνολογίες; 

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες 

(embedded scripts) και τα clear GIFs (μορφή ανταλλαγής 

γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για 

την παρακολούθηση της πλοήγησης σε έναν ιστότοπο και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με cookies. Τα αντικείμενα 

Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα) είναι μικρά αρχεία που 

mailto:dpo@exergia.gr
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/


We may update this Policy at any time. Any changes to this 

Policy will become effective as soon as the revised Policy will 

be available in our Website. LAST UPDATED: August 1st, 2022 

Document Revision 

This document is periodically reviewed and revised where 

appropriate by the Data Protection Officer according to Data 

Protection Policy.  

 

είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας από έναν ιστότοπο που 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe. 

 

Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες (embedded 

scripts) 

Τα Web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded 

scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στον 

Ιστότοπό μας, καθώς και σε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  και διαφημίσεις. 

 

Web beacons (ή “tags”) είναι κομμάτια κώδικα 

προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία 

γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν 

υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή 

επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις. 

 

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια 

κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες 

από τις ιστοσελίδες μας και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές 

τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε τον 

Ιστότοπό μας, να διαμορφώνουμε τον Ιστότοπό μας στα πιθανά 

ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούμε έρευνες αγοράς. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες 

κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης 

που χρησιμοποιείτε (παρακαλούμε αναφερθείτε στη λειτουργία 

βοήθειας του συστήματος περιήγησης). Σημειώστε ότι εάν 

απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, ο Ιστότοπος 

ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. 



Απόρρητο 

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας 

στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική 

Απορρήτου. 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιμοποιούμε 

τα Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες. 

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

και λεπτομερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά με τα 

Cookies. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας με την επωνυμία 

«EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Email: dpo@exergia.gr  

Τηλέφωνο: 2106996185 

 

Η παρούσα Ενημέρωση αναθεωρεί κάθε προηγούμενη έκδοση 

και υπερισχύει αυτής. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την 

Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε 

έγινε η τελευταία αναθεώρηση αυτής της Ενημέρωσης. 

mailto:dpo@exergia.gr


Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση θα τίθενται 

σε ισχύ όταν γίνεται διαθέσιμη η αναθεωρημένη Ενημέρωση 

στον ή μέσω του Ιστοτόπου. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 1η 

Αυγούστου 2022 

Αναθεώρηση Εγγράφου 

Το παρόν έγγραφο επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά, 

όταν απαιτείται, από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 

σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.  

 

 


