ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Καλώσορίσατε στην ιστοσελίδα μας! Είμαστε το shades fashion studio με έδρα μητροπολεως
27 Θεσσαλονίκη
Τκ 54624
Τηλέφωνο 2310 253634
Mail: hello@shades.gr
και είμαστε οι υπεύθυνοι προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η διασφάλιση της
νόμιμης επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων είναι
προτεραιότητα μας. Σε αυτή την πολιτική μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο με τον
οποίον θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, οφείλουμε να σας παρεχουμε
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΙΣΕΤΕ...

Όταν μιλάμε για την Πλατφόρμα μας, αναφερόμαστε γενικά σε οποιοδήποτε από τα
ψηφιακά μέσα που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Τα
κυριότερα είναι:
-Η Ιστοσελίδα μας, www.shades.gr
-Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (που συλλέξαμε ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως),
μεταξύ άλλων σκοπών
● για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη,
● για να εκτελέσουμε τις αγορές προϊόντων από εσάς καθώς και για να
διαχειριστούμε τυχόν αιτήματα για αλλαγές ή επιστροφές,
● για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας,
● για σκοπούς μάρκετινγκ σε περίπτωση που είστε ήδη πελάτης μας και μέχρι
ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την τελευταία αγορά σας (μπορείτε να
απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή)

●

●

σε περίπτωση που επιθυμείτε, για σας να στείλουμε εξατομικευμένες
επικοινωνίες και προσφορές ή για τη συμμετοχή σας σε διάφορες
προωθητικές ενέργειες (π.χ. διαγωνισμοι, givaways κτλ).
για να αποφυγουμε πιθανή απάτη εναντίον μας ή εναντίον σας σε περίπτωση
που η συναλλαγή θεωρηθεί δόλια, οπότε και θα μπλοκάρουμε τη συναλλαγη

●

Για να αναδημοσιεύσουμε φωτογραφίες ή εικόνες που έχετε μοιραστεί
δημοσίως στην Πλατφόρμα ή μέσω των καναλιών μας στα κοινωνικά δίκτυα,
με την προϋπόθεση ότιμας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για το
σκοπό αυτό

●

Για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα
μας και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν ή
υποστηρίζουν για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπων. Αυτοί είναι τρίτοι
συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση και οι οποίοι βρίσκονται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι:
- Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί ,
-Οργανισμοί εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,
-Πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας,
-Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης,
- Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.
Καθ’όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής σας με εμάς, έχετε διάφορα δικαιώματα όσον
αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(hello@shades.gr) αναφέροντας απλώς
σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση
που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε
αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.
Έχετε το δικαίωμα
●
●
●

πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε,
να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να συμπληρώσουμε
τυχόν ελλείψεις
να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες
περιπτώσεις

●
●
●
●

●

●

να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
σε καποιες περιπτώσεις
να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε κάποιες
περιπτώσεις
να εναντιωθείτε στην αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου σε κάθε περίπτωση
να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα
έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη
μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή,
προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο
Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας
για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα
στιγμή, στέλνοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hello@shades.gr)
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπόβαλλεται παράπονο στην Αρχη
Προστασίας
Προσωπικων
Δεδομένων
(http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Προς ενημέρωσή σας, δεν εκτελούμε λήψη αποφάσεων, η οποία έχει νομικές ή παρόμοιες
συνέπειες σε εσάς, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων.
*******
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;
Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, όπως
εξηγήσαμε ανωτέρω, χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα προσωπικά
δεδομένα σας, τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
• στοιχεία απαραίτητα για την ταυτοποίηση σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό
σας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)
• στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας (για παράδειγμα,
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)
• οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία
πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες,
επιστροφές κ.λπ.)
• δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο
• εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο)
• πληροφορίες για τα γούστα και τις προτιμήσεις σας

ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Βάσει του ΓΚΠΔ, για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, χρειαζόμαστε μία
νομική βάση καθώς και συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο θα επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τη νομική μας βάση για κάθε
συγκεκριμένο σκοπό που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον χρόνο
αποθήκευσης:

1.

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαχείριση

Επεξεργαζόμαστετα δεδομένα σας γιατί

της εγγραφής

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας
για το χρονικό διάστημα που
παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης
(δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να
διαγραφείτε).

σας ως

όρων που διέπουν τη χρήση της
Πλατφόρμας.

χρήστη της
Πλατφόρμας.
2.

Ανάπτυξη,

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί

εκπλήρωση

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της

και εκτέλεση

σύμβασης αγοράς ή παροχής
υπηρεσιώνμε εσάς.

της σύμβασης
αγοράς ή

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να

παροχής

προβούμε στους απαραίτητους ελέγχους για

υπηρεσιών.

να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε
ενδεχόμενη απάτη όταν κάνετε μια αγορά.
Αυτό μας επιτρέπει να λάβουμε μέτρα για να

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται
από την Ελληνική νομοθεσία για τη
διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή
των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων
που σχετίζονται με την αγορά του
συγκεκριμένου προϊόντος ή της
υπηρεσίας.

σας προστατεύσουμε από απόπειρες απάτης
που γίνονται από τρίτους.

3.

Εξυπηρέτηση
Πελατών

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον
αλλά και συμβατική υποχρέωση να
ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα
ερωτήματα σας, σχετικά με τα προιόντα μας
ή σχετικά με την παραγγελεία σας.

Όταν το ερώτημά σας σχετίζεται με την
άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία
σας ενημερώνουμε παρακάτω ή με αξιώσεις
σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,
η νομική μας βάση για να επεξεργαστούμε
τα δεδομένα σας είναι για τη συμμόρφωσή
μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας
για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για
να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την
αίτησή σας.

4

Μάρκετινγκ

Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα
δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λογω
της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν
αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας
μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε
την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό
δελτίο.

πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων, ή όταν
αποδεχθείτε να συμμετάσχετε σε μια
προωθητική ενέργεια ή για να
δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στην
Πλατφόρμα ή στα μέσα κοινωνικής

Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές
ενέργειες, θα διατηρήσουμε τα
δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών
από τη λήξη της ενέργειας.

δικτύωσής μας.
Προκειμένου να σας προβάλλουμε
εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι
έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε
ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε
σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που
κάνετε, τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών
σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας
δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή τη
γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η
επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι
επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας
επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως
χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε
πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις
σας.

5.Ανάλυση
χρηστικότητας
και ποιότητας
της
Πλατφόρμας

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να
αναλύσουμε τη χρηστικότητα της
Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης σας
ως χρήστη.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας
κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την
οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή
σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας
ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα
δεδομένα περιήγησής σας.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που
είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη
συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα
προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος της Εταιρείας shades
fashion studio χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών.
Τι είναι τα cookies;
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας,
με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies εκτελούν
διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του
ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και
χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας
ως χρήστη τους.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη
βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την
προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη
ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων
cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε
επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org
Τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής, ανάλογα με τον εκδότη:
1. Ίδια Cookies: αποστέλλονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη από υπολογιστή
ή τομέα διαχειρίζεται ο ίδιος ο εκδότης, ο οποίος παρέχει την πλατφόρμα ή την υπηρεσία
που ζητά ο χρήστης.
2. Cookies τρίτων μερών: αυτά αποστέλλονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη
από υπολογιστή ή τομέα που δεν διαχειρίζεται ο εκδότης, αλλά μάλλον από άλλη νομική
οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies

Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;

●

Απολύτως απαραίτητα cookie (τεχνικά):

Είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα ή
μια εφαρμογή και τη χρήση των διαφορετικών επιλογών ή υπηρεσιών που υπάρχουν σε
αυτές. Τα τεχνικά cookie, επειδή είναι απολύτως αναγκαία, λαμβάνονται από προεπιλογή
όταν επιτρέπουν την εμφάνιση της πλατφόρμας ή την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο
χρήστης.
● Cookies λειτουργικότητας ή προσαρμογής:

Αυτά τα cookies είναι εκείνα που επιτρέπουν να διατηρείται η πληροφορία, έτσι ώστε ο
χρήστης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ή στην πλατφόρμα με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που μπορούν να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του από αυτήν άλλων
χρηστών, όπως, π.χ., τη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται όταν
ο χρήστης κάνει μια αναζήτηση, την εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάλογα με
τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης ή την περιοχή από
την οποία έχει πρόσβαση η υπηρεσία κλπ. Η μη αποδοχή αυτών των Cookies μπορεί να
οδηγήσει σε αργή απόδοση της ιστοσελίδας ή σε ανεπαρκώς προσαρμοσμένες προτάσεις.
● Cookies ανάλυσης:
Είναι αυτά που επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού των χρηστών, τις
ενότητες που επισκέφτηκαν στην πλατφόρμα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με
αυτήν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μέτρηση και η στατιστική ανάλυση της χρήσης
που γίνεται από τους χρήστες, ώστε να εισαχθούν βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης των
δεδομένων χρήσης από χρήστες της πλατφόρμας ή της υπηρεσίας.
● Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης:
Είναι αυτά που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που
λαμβάνεται μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους, πράγμα που
επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προφίλ για την προβολή διαφημίσεων βάσει
αυτού. Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο,
των διαφημιστικών χώρων που, ενδεχομένως, έχει συμπεριλάβει ο επιμελητής άμεσα ή σε
συνεργασία με τρίτους.
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής
αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας
κάρτας, κ.λπ.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ, διαγράφοντας τα
αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό σας.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική
Απορρήτου και Cookies όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα
σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, μέσω
ενός banner) ή ενδέχεται να σας αποστείλλουμε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να
μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή
να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να
ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies σε περίπτωση που
πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωσης.
Εάν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στο: hello@shades.gr η στο 2310 253634

