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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Ημ/νία εφαρμογής: 21/10/2021
Ημ/νία αναθεώρησης:
Εισαγωγή
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον ιστότοπο https://www.ypes.gr/ (από εδώ και στο εξής
«ιστότοπος») για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή
εμπειρία σας.
Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs (από κοινού «Cookies»). Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τα
διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και τον τρόπο ελέγχου τους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε
στην κορυφή του παρόντος ιστοτόπου για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η
αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον ιστότοπο. Συναινώντας στην χρήση των
Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστότοπο. Ευελπιστούμε ότι η
παρούσα Πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την
χρήση από μέρους μας των Cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο taps@ypes.gr.
Πληροφορίες για τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον
διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.)
ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες
σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε έναν ιστότοπο, όπως αυτές
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δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτόν (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών»,
αναζητήσεων, κ.λπ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε
αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο
συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση.
Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η
περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη
«διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι
αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο
χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies
τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή
για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο
χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου του ιστοτόπου (third party
cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.
Διαχείριση Cookies μέσω του φυλλομετρητή (browser)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία
περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων
ανεξαιρέτως των cookies.
Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας
το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα
τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα
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περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία
(π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).
Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές
οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:
● Microsoft Edge
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Google Chrome
● Safari
● Opera
Κατηγορίες Cookies Ιστοτόπου και ρυθμίσεις
Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner, το
οποίο είναι διαθέσιμο στο footer του ιστοτόπου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο taps@ypes.gr .
Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις
ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε
σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»).
Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά
cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και
του περιεχομένου του ιστοτόπου. Επιπλέον, παρέχεται, μέσω του ιστοτόπου, δυνατότητα στους
επισκέπτες/χρήστες για διαμοιρασμό του περιεχομένου του ιστοτόπου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης Facebook και Twitter αφού προηγουμένως δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Κατά το
διαμοιρασμό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκαθιστούν τα δικά τους cookies στην τερματική
συσκευή του επισκέπτη/χρήστη, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies). Το Υπουργείο
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Εσωτερικών δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των cookies αυτών ούτε συλλέγει
σχετικά στοιχεία. Αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για ενεργοποίηση της δυνατότητας
διαμοιρασμού περιεχομένου.
Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των
προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του
επισκέπτη/χρήστη.
Αναγκαία Cookies
Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία
του ιστοτόπου. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον
αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν
απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.
Όνομα

Περιγραφή

cookielawinfocheckbox
-necessary

Διάρκεια

Αποδέκτης

Απαραίτητο. Cookie
καταγραφής επιλογής

1 έτος

www.ypes.gr

1 έτος

www.ypes.gr

1 έτος

www.ypes.gr

απαραίτητων cookies
Απαραίτητο. Cookie

cookielawinfocheckbox
-nonnecessary

καταγραφής επιλογής
μη απαραίτητων
cookies
Απαραίτητο.Cookie
καταγραφής αν

viewed_cookie_policy

προβλήθηκε ή όχι το
Cookie Consent
Popup
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Cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας
Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και
του περιεχομένου του, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.
Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics. Με τη συγκεκριμένη
λειτουργία, η διεύθυνση IP του χρήστη/επισκέπτη κατά την πρόσβασή του στον ιστότοπο του
Υπουργείου Εσωτερικών αποθηκεύεται.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησής σας στον ιστότοπο, όπως η
συχνότητα της επίσκεψής σας στις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση,
ο τύπος του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας, ο ιστότοπος από τον οποίο
προήλθε η επίσκεψή σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν
χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Μπορεί να κοινοποιηθούν
στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία (EGRITOS GROUP) μόνο για το σκοπό τη διαχείρισης του
ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όνομα

Περιγραφή

Διάρκεια

Αποδέκτης

Πρόκειται για ένα
cookie του Google
Analytics το οποίο
καταγράφει την αρχή
_ga

και το τέλος κάθε
επίσκεψης στον
ιστότοπό μας.
Χρησιμοποιείται για τη
διάκριση των χρηστών.
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Πρόκειται για ένα
cookie του
Google Analytics που
χρησιμοποιείται για να
_gat_gat_gtag_UA_140
388809_1

ρυθμίσει το ποσοστό

2 έτη

www.ypes.gr

2 έτη

www.ypes.gr

των αιτήσεων –
περιορίζοντας τη
συλλογή δεδομένων σε
ιστοσελίδες υψηλής
επισκεψιμότητας.
Πρόκειται για ένα
cookie του Google
Analytics το οποίο

__gid

καταγράφει την αρχή
και το τέλος κάθε
επίσκεψης στον
ιστότοπό μας.

Cookies Τρίτων
Όνομα
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Περιγραφή

Διάρκεια

Αποδέκτης

_cioid

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

ajs_user_id

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

session

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

_fbp

cookies .mapbox

-

.mapbox.com
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mkjs_user_id

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

mkjs_group_id

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

_mkto_trk

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

ajs_anonymous_id

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

_uetvid

cookies .mapbox

-

.mapbox.com

Cookies διαμοιρασμού περιεχομένου στο Facebook
Ο Ιστότοπος του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου
των σελίδων του στο Facebook, υπό την προϋπόθεση ότι o επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη
συγκατατεθεί.
Με την επιλογή του διαμοιρασμού περιεχομένου, το Facebook εγκαθιστά τα δικά του cookies στην
τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη (cookies τρίτου – third-party cookies). Το Υπουργείου
Εσωτερικών δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση αυτών των cookies ούτε συλλέγει
σχετικά στοιχεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για
ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies του Facebook είναι διαθέσιμες εδώ.
Cookies διαμοιρασμού περιεχομένου στο Twitter
Ο ιστότοπος του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου
των σελίδων του στο Twitter, υπό την προϋπόθεση ότι o επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη
συγκατατεθεί.
Με την επιλογή του διαμοιρασμού περιεχομένου, το Twitter εγκαθιστά τα δικά του cookies στην
τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη (cookies τρίτου – third-party cookies). Το Υπουργείο
Εσωτερικών δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση αυτών των cookies ούτε συλλέγει
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σχετικά στοιχεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για
ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies του Twitter είναι διαθέσιμες εδώ.
Αρχεία καταγραφής (log files)
Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον
εξυπηρετητή του ιστοτόπου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:
●

η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα
και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,

●

η διεύθυνση (URL) την οποία επιθυμεί να προσπελάσει ο χρήστης και η σχετική
ημεροχρονολογία

●

αρχείο σφαλμάτων

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών
του ιστοτόπου, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη
διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν
σχετικών νομικών αξιώσεων.
Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για το
σκοπό της διαχείρισης της δικτυακής πύλης και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται
απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού.
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