
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (εφεξής «το ΥΠ.ΠΟ.Α.») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Μπουμπουλίνας αριθμ.20-22, ΤΚ 106 82, τηλ. +30 2131322100, 2131322421 , email 

grplk@culture.gr εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας κατά την περιήγησή σας στην 

ιστοσελίδα του. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει της παρούσας Πολιτικής επιθυμούμε να σας παρέχουμε 

πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά 

και τον τρόπο χρήσης τους από το ΥΠ.ΠΟ.Α. μέσω της παρούσης ιστοσελίδας. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την 

παρούσα Πολιτική Cookies και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  η οποία είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα. 

2. Έννοια 

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, 

που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. 

κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο 

ιστότοπος απομνημονεύει τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το μέγεθος 

γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται 

να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από 

μια σελίδα του σε άλλη. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο 

φιλικό προς τον χρήστη. 

3. Τύποι cookies  

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Cookies:  

A. Τα προσωρινά cookies (cookies συνεδρίας, session cookies) τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το 

πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή «browser»,  

B. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για 

ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε. 
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Το ΥΠ.ΠΟ.Α., για την καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών του ιστοτόπων χρησιμοποιεί τόσο 

προσωρινά  όσο και μόνιμα cookies.  

4. Χρήση cookies  

Κάθε είδος cookies που χρησιμοποιούμε εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Όταν επισκέπτεστε τον 

ιστότοπο μας, είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies: 

5. Είδη και Χρήση cookies από τον παρόντα ιστότοπο 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies: 

5.1. Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 

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

λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη 

λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του 

ιστοτόπου. Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

OptanonConsent Μόνιμο 365 days Αυτό το cookie ορίζεται από τη λύση 

συμμόρφωσης με τα cookies από το 

CookiePro. Αποθηκεύει πληροφορίες 

σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που 

χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και αν οι 

επισκέπτες έχουν δώσει ή αποσύρει τη 

συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάθε 

κατηγορίας. Αυτό επιτρέπει στους 

κατόχους τοποθεσιών να εμποδίζουν τον 

ορισμό cookies σε κάθε κατηγορία στο 

πρόγραμμα περιήγησης χρηστών, όταν δεν 

δίνεται συγκατάθεση. Το cookie έχει 

κανονική διάρκεια ζωής ενός έτους, έτσι 

ώστε οι επισκέπτες που επιστρέφουν στην 

ιστοσελίδα θα θυμούνται τις προτιμήσεις 

τους. Δεν περιέχει πληροφορίες που να 

μπορούν να αναγνωρίσουν τον επισκέπτη 

της τοποθεσίας. 



OptanonAlertBoxClosed Μόνιμο 365 days Αυτό το cookie ορίζεται από ιστότοπους 

που χρησιμοποιούν ορισμένες εκδόσεις 

της λύσης συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία για τα cookies από την 

CookiePro.  Ορίζεται αφού οι επισκέπτες 

έχουν δει μια ειδοποίηση πληροφοριών 

cookie και σε ορισμένες περιπτώσεις 

μόνο όταν κλείνουν ενεργά την 

ειδοποίηση κάτω.  Επιτρέπει στην 

ιστοσελίδα να μην εμφανίζει το μήνυμα 

περισσότερες από μία φορές σε ένα 

χρήστη.  Το cookie έχει διάρκεια ζωής 

ενός έτους και δεν περιέχει προσωπικές 

πληροφορίες. 

PHPSESSID Προσωρινό 0 day Cookie περιόδου λειτουργίας PHP που 

σχετίζεται με ενσωματωμένο 

περιεχόμενο από αυτόν τον τομέα. 

 

5.2. Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων 

στον ιστότοπο (λ.χ. μέσω της απομνημόνευσης των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή 

αναζήτηση, ή για να σας διευκολύνουμε στην περιήγηση του ιστοτόπου, κ.ο.κ.). Μέσω των cookies 

αυτών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του  προγράμματος 

περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του 

και η γεωγραφική θέση του χρήστη. Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται μόνον εφόσον 

χορηγήσετε τα συγκατάθεσή σας. 

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν 

ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί 

ακολουθούν. 

 

 



Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

wp-wpml_current_language Μόνιμο 1 day Αυτό το cookie ορίζεται από το 

πρόσθετο WPML. Το WPML 

κάνει χρήση cookies για να 

προσδιορίσει τη προτιμώμενη 

γλώσσα του χρήστη, καθώς ο 

ιστότοπος είναι πολύγλωσσος. 

DRIVE_STREAM Προσωρινό 0 days drive.google.com 

has_js Προσωρινό 0 days Πιο συχνά σχετίζεται με το 

σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου Drupal.  Το 

Drupal χρησιμοποιεί αυτό το 

cookie για να υποδείξει αν το 

πρόγραμμα περιήγησης 

επισκεπτών έχει 

ενεργοποιημένη τη JavaScript. 

wp-wpml_current_language Μόνιμο 1 day Αυτό το cookie ορίζεται από το 

πρόσθετο WPML. Το WPML 

κάνει χρήση cookies για να 

προσδιορίσει τη προτιμώμενη 

γλώσσα του χρήστη, καθώς ο 

ιστότοπος είναι πολύγλωσσος. 

SESSb45853207f97876fe50375c423adce9a Μόνιμο 24 days acropolis-gis.ysma.gr 

 



5.3. Cookies διαφημίσεων (τρίτων μερών): Πληροφορίες που αντλούνται μέσω της τεχνολογίας cookies 

κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί 

να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων. Προσθέτως, η σχετική 

τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον 

ιστότοπο που παρέπεμψε τον χρήστη στους ιστοτόπους μας. Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται 

μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

VISITOR_INFO1_LIVE Μόνιμο 180 days Αυτό το cookie έχει οριστεί από το YouTube 

για να παρακολουθείτε τις προτιμήσεις των 

χρηστών για βίντεο Youtube ενσωματωμένα 

σε δικτυακούς τόπους. 

YSC Προσωρινό 0 days youtube.com 

 

5.4. Cookies ανάλυσης (τρίτων μερών) και άλλες τεχνολογίες: Τα cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία για 

τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά 

βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την 

παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ. Η εγκατάσταση των cookies αυτών 

γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

test_cookie Μόνιμο 0 days Αυτό το cookie ορίζεται από την 

DoubleClick (η οποία ανήκει στην 

Google) για να προσδιορίσετε αν το 

πρόγραμμα περιήγησης του 

επισκέπτη της ιστοσελίδας 

υποστηρίζει cookies. 



_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Μόνιμο 0 days Αναλυτικά στοιχεία Google 

 

5.5.Άλλες τεχνολογίες: Οι άλλες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα 

cookies, και μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε πότε ο χρήστης επισκέφτηκε τον ιστότοπο. Μέσω αυτών, τα 

μη προσωπικά δεδομένα (π.χ. το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη) ή 

συγκεντρωτικά στοιχεία μπορεί να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας 

χρήσης του ιστοτόπου. Η εγκατάσταση των μηχανισμών που αφορούν αυτές τις τεχνολογίες γίνεται 

μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CONSENT Μόνιμο 5960 days This cookie carries out information about how 

the end user uses the website and any 

advertising that the end user may have seen 

before visiting the said website. 



NID Μόνιμο 183 days Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. 

Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως 

μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα 

ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η 

διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς 

τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της 

προϊόντων και ιστότοπων όσο και μέσω των 

πολυάριθμων τεχνολογιών που 

ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια 

ιστότοπους σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί 

τα δεδομένα που συλλέγονται από τις 

περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να 

σκιαγραφήσει τα συμφέροντα των χρηστών 

του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό 

χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε 

τέτοια προφίλ ενδιαφέροντος, καθώς και να 

ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το 

περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται 

οι διαφημίσεις του πελάτη του. 

 

5.6. Cookies ασφάλειας (τρίτων μερών): Τα cookies αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για 

σκοπούς ασφάλειας (π.χ. πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης 

δραστηριότητας).  Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τη 

συγκατάθεσή σας. 

 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    



    

 

5.7. Cookies απόδοσης: Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, λ.χ. 

ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος από τον ιστότοπο. 

Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, καθώς τις συλλέγουν με 

συγκεντρωτικό τρόπο και άρα παραμένουν ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου. Η εγκατάσταση των cookies 

αυτών γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

_gid Μόνιμο 1 day Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google 

Universal Analytics. Αυτό φαίνεται να είναι 

ένα νέο cookie και από την άνοιξη του 2017 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από 

την Google.  Φαίνεται να αποθηκεύει και να 

ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε 

σελίδα που επισκέπτεται. 



_ga Μόνιμο 730 days Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google 

Universal Analytics - το οποίο είναι μια 

σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της 

Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη 

διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας 

έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία ως 

αναγνωριστικό προγράμματος-πελάτη. 

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε 

έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό δεδομένων επισκεπτών, 

περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις 

αναφορές ανάλυσης ιστότοπων.  Από 

προεπιλογή πρόκειται να λήξει μετά από 2 

χρόνια, αν και αυτό μπορεί να προσαρμοστεί 

από τους κατόχους ιστότοπων. 

__utmz Μόνιμο 183 days Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα κύρια cookies 

που ορίζονται από την υπηρεσία Google 

Analytics, η οποία επιτρέπει στους κατόχους 

ιστότοπων να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών μετρη σύνδεση 

της απόδοσης του ιστότοπου. Αυτό το cookie 

προσδιορίζει την πηγή επισκεψιμότητας στον 

ιστότοπο - ώστε το Google Analytics να μπορεί 

να ενημερώσει τους κατόχους ιστοτόπων από 

πού προέρχονταν οι επισκέπτες κατά την 

άφιξή τους στον ιστότοπο. Το cookie έχει 

διάρκεια ζωής 6 μήνες και ενημερώνεται κάθε 

φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο 

Google Analytics. 

__utmt Μόνιμο 0 days Αυτό το cookie ορίζεται από το Google 

Analytics.  Σύμφωνα με την τεκμηρίωσή τους, 

χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση του 

ποσοστού αιτήσεων για την υπηρεσία - 

περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε 

ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας. Λήγει 

μετά από 10 λεπτά. 



__utmc Προσωρινό 0 days Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα κύρια cookies 

που ορίζονται από την υπηρεσία Google 

Analytics, το οποίο επιτρέπει στους κατόχους 

ιστότοπων να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών και να μετρούν 

την απόδοση του ιστότοπου. Δεν 

χρησιμοποιείται στους περισσότερους 

ιστότοπους, αλλά έχει ρυθμιστεί για να 

επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με την 

παλαιότερη έκδοση του κώδικα του Google 

Analytics που είναι γνωστή ως Urchin.  Σε 

αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις αυτό 

χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το cookie 

__utmb για τον εντοπισμό νέων συνεδριών / 

επισκέψεων για τους επισκέπτες που 

επέστρεψαν. Όταν χρησιμοποιείται από το 

Google Analytics, αυτό είναι πάντα ένα cookie 

περιόδου λειτουργίας που καταστρέφεται 

όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα 

περιήγησής του. Όπου θεωρείται ως μόνιμο 

cookie, είναι επομένως πιθανό να είναι μια 

διαφορετική τεχνολογία που θέτει το cookie. 



__utmb Μόνιμο 0 days Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα κύρια cookies 

που ορίζονται από την υπηρεσία Google 

Analytics, η οποία επιτρέπει στους κατόχους 

ιστότοπων να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών και να μετρούν 

την απόδοση του ιστότοπου. Αυτό το cookie 

καθορίζει νέες περιόδους λειτουργίας και 

επισκέψεις και λήγει μετά από 30 λεπτά. Το 

cookie ενημερώνεται κάθε φορά που 

αποστέλλονται δεδομένα στο Google 

Analytics. Οποιαδήποτε δραστηριότητα από 

ένα χρήστη εντός της διάρκειας ζωής 30 

λεπτών θα υπολογίζεται ως μία μόνο 

επίσκεψη, ακόμη και αν ο χρήστης φεύγει και 

στη συνέχεια επιστρέφει στην τοποθεσία. 

Μια επιστροφή μετά από 30 λεπτά θα 

μετρήσει ως μια νέα επίσκεψη, αλλά ένας 

επισκέπτης που επιστρέφει. 

__utma Μόνιμο 730 days Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα κύρια cookies 

που ορίζονται από την υπηρεσία Google 

Analytics, η οποία επιτρέπει στους κατόχους 

ιστότοπων να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών και να μετρούν 

την απόδοση του ιστότοπου. Αυτό το cookie 

διαρκεί 2 χρόνια από προεπιλογή και κάνει 

διάκριση μεταξύ χρηστών και περιόδων 

λειτουργίας. Το χρησιμοποίησε για να 

υπολογίσει τα νέα και επιστρεφόμενα 

στατιστικά στοιχεία επισκεπτών. Το cookie 

ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται 

δεδομένα στο Google Analytics. Η διάρκεια 

ζωής του cookie μπορεί να προσαρμοστεί από 

τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας. 



_utmv######### Μόνιμο   

 

6. Πώς να διαχειριστείτε τα cookies 

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο τους, ο ιστότοπος 

ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των 

«απαραίτητων» cookies,  καθώς είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Για όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη 

χρήση τους ή μη κατά την πρώτη είσοδό σας στον ιστότοπο, ενώ διατηρείτε πάντοτε τη δυνατότητα να 

τροποποιήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση cookies μέσω του ακόλουθου υπερ-συνδέσμου: Cookie 

banner. 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για 

να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση cookies. Σε 

αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να 

μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές.  

Μπορείτε ακόμη να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies στον υπολογιστή ή σε άλλη 

συσκευή σας ακολουθώντας τη διαδικασία για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή που 

χρησιμοποιείτε. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης, 

χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


 Adobe (flashcookies) 

 Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον 

ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.  

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση cookies μέσω του ακόλουθου υπερ-

συνδέσμου: Ρυθμίσεις Cookies. 

7. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά 

σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία βρίσκεται 

αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο. 

8. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies 

Το ΥΠ.ΠΟ.Α. δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για λόγους 

συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και 

υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα με 

ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη 

έκδοση. 
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http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.ysma.gr/wp-content/uploads/2022/03/privacy_policy_ysma.pdf

