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Σην Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. 1
νπ

 βαζκνύ κε ηελ επωλπκία «Δήμος 

Αλμωπίας»,κε έδξα ηελ Αξηδαία, Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, Τ.Κ. 58400, 

Πέιια, ππό Α.Φ.Μ. 997600077 ηεο Δ.Ο.Υ. Έδεζζαο, όπωο λόκηκα 

εθπξνζωπείηαη.  

Επιζκόπηζη Πολιηικής «Cookies» 

 

Τνπ Εμμανοσήλ Εμμανοσηλίδη ηνπ Αληωλίνπ, δηθεγόξνπ 

Αξείνπ Πάγνπ (ΑΜ ΔΣΕδ 202) - δηαπηζηεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή (ΑΜ 

182 ΥπΔ/λεο), Μεηαδηδαθηνξηθνύ Εξεπλεηή Ννκηθήο ΑΠΘ, θαηνίθνπ 

Θεζζαινλίθεο, νδόο Πνιπηερλείνπ, αξ. 21, Τ.Κ. 54626 θαη εδξεύνληνο 

ζηελ Αξηδαία, νδόο 4
εο

 Ννεκβξίνπ, αξ. 3, Τ.Κ. 58400, ηει. 2310650068 

&2384028400,info@sinigoros.com. 
 

(πεξί παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζηαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ  

από ππεύζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ) 
 

Αριδαία, 22 Δεκεμβρίοσ 2022. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Επιζκόπηζη Πολιηικής Cookies 

 

Απηόο ν ηζηόηνπνο https://www.dimosalmopias.gov.grρξεζηκνπνηεί κηθξά 

αξρεία κε πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ν εμππεξεηεηήο ηζηνύ απνζεθεύεη 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, γηα λα βειηηώζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ηειεπηαίνπ 

ελώ απηόο πεξηεγείηαη ζηνλ ηζηόηνπν. Από απηά ηα cookies, όια όζα 

ηαμηλνκνύληαη ωο απαξαίηεηα απνζεθεύνληαη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαζώο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ 
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ηνπ ηζηόηνπνπ. Ο Δήκνο Αικωπίαο ρξεζηκνπνηεί επίζεο cookies ηξίηωλ πνπ ηε 

βνεζνύλ λα αλαιύεη θαη λα θαηαλνεί πώο ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο απηό ηνλ 

ηζηόηνπν. Απηά ηα cookies ηνπ ρξήζηε απνζεθεύνληαη ζην πξόγξακκα 

πεξηήγεζήο ηνπ κόλν κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Έρεη επίζεο ν ρξήζηεο ηε 

δπλαηόηεηα λα εμαηξεζεί από απηά ηα cookies. Ωζηόζν, ε εμαίξεζε νξηζκέλωλ 

από απηά ηα cookies κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηελ εκπεηξία πεξηήγεζεο. 

 

Ερώηηζη προς ηο τρήζηη: 

Ο ηζηόηνπνο ηνπ Δήκνπ ρξεζηκνπνηεί cookies γηα λα βειηηώζεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε. Παξόηη δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην ρξήζηε, ν 

ηειεπηαίνο κπνξεί λα εμαηξεζεί αλ ην επηζπκεί.  

 

Ο ππεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ 
 

Εμμανοσήλ Ανη. Εμμανοσηλίδης 

Δικηγόρος Αρείοσ Πάγοσ (A.M. 202 Δ.Σ.Εδ.)  
Διαπιζηεσμένος Διαμεζολαβηηής (Α.Μ. 182 Υπ. Δ/νης) – Υπεύθσνος Προζηαζίας Δεδομένων D.P.O. 

 Μεηαδιδακηορικός Ερεσνηηής Νομικής Θεζζαλονίκης, Δρ.Ν., Μ.Δ.Ε.  
Πνιπηερλείνπ 21, 6νο νξ., Τ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε, ηει. 2310650068 

4εο Ννεκβξίνπ 3, 3νο νξ., Τ.Κ. 58400, Αξηδαία, ηει. 2384028400 

Σαληαξόδα 3, Τ.Κ. 10564, 2νο νξ., Αζήλα ηει. 6947378996 

info@sinigoros.com / www.sinigoros.com 

Α.Φ.Μ. 135761209, Δ.Ο.Υ. Έδεζζαο 

 


