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Πολιτική για τα Cookies – ekloges.pdm.gov.gr 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία 

δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι δικτυακοί τόποι κάνουν 

το ίδιο. 

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή 

στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο δικτυακός τόπος 

θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς 

και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις 

προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies και διάφορες τεχνολογίες; 

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την 

απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας 

ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση), των κωδικό 

πρόσβασης εισόδου, αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον δικτυακός τόπος. 

Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν 

στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο 

επισκεφτήκατε. 

• Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες από τα ενημερωτικά μας δελτία τα οποία αποστέλλονται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μάθουμε εάν έχετε ανοίξει ή εάν έχετε προωθήσει το 

ενημερωτικό δελτίο ή εάν έχετε κάνει κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του περιεχόμενο του. Η 

πληροφορία αυτή μας ενημερώνει για την αποτελεσματικότητα των ενημερωτικών δελτίων μας και 

μας βοηθά να επιβεβαιώσουμε ότι σας αποστέλλουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα βρείτε 

ενδιαφέρουσες. 

• Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για να σας προωθήσουμε διαφημιστικά μηνύματα που 

μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της συχνότητας που εμφανίζονται τα διαφημιστικά μηνύματα και να 

μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τις διαφημίσεις που λαμβάνετε και να εκτιμήσουμε την 

αποτελεσματικότητα τους. 

• Μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες όταν επιλέγετε να συνδεθείτε μέσω κοινωνικών δικτύων 

μαζικής ενημέρωσης από το προφίλ του λογαριασμού σας συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών, 

• Δημογραφικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά όπως πχ αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία 

ταυτοποίησης κινητών συσκευών για εντοπισμό φυσικής θέσης 

• Πληροφορίες για την αγοραστική σας συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας που έχετε στον δικτυακό 

τόπο μας 

• Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών για την υλοποίηση 

συστημάτων διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων, και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που χρησιμοποιούν για την παροχή 

διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει συμπεριφοράς για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό. 

• Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες 
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• Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών την εγκατάσταση και χρήση 

cookies για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για τους σκοπούς που 

αναφέρονται παραπάνω. 

• Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς τη δική σας συναίνεση. Η 

ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου αλλά, 

μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα 

cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του 

δικτυακός τόπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. 

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies; 

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες δικτυακούς τόπους ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή 

διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies 

στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των 

cookies. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας και να 

χρησιμοποιηθούν κατόπιν άδειας από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό συμβαίνει όταν η 

διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται από κάποιον τρίτο 

ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, και ο υπολογιστής σας 

λαμβάνει cookies από τον εν λόγω τρίτο. Σε αυτούς τους τρίτους συμπεριλαμβάνονται και πάροχοι υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως πχ Google, Facebook, YouTube, twitter κλπ, που παρέχουν υπηρεσίες τόσο 

στους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας όσο και σε εμάς. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να 

συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως προτιμήσεις των χρηστών και σελίδες που επισκέφτηκαν, 

για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Σημείωση: εμείς δεν μπορούμε να 

ελέγξουμε τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά. Επισκεφτείτε τις 

διαδικτυακές τοποθεσίες των τρίτων για να δείτε τις αντίστοιχες πολιτικές cookies. 

Τι cookies χρησιμοποιούνται στη σελίδα ekloges.pdm.gov.gr: 

Στατιστικά (Statistics) 

Όνομα Cookie Δικά μας / Τρίτων Διάρκεια Περιγραφή 

_gat pdm.gov.gr Session (Με τη 
λήξη της 
περιήγησης 
στην 
ιστοσελίδα) 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να οριοθετεί 
τον ρυθμό αιτήσεων για την 
ιστοσελίδα. 

HTTP Cookie 

_gat_gtag_UA_140774398_1 pdm.gov.gr Session (Με τη 
λήξη της 
περιήγησης 
στην 
ιστοσελίδα) 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να παρέχει 
πληροφορίες σχετικές με τις 
μοναδικές επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα 
μας από έναν φυλλομετρητή. 

HTTP Cookie 
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_ga pdm.gov.gr 2 έτη Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να 
καταγράφει τον τρόπο που ένας 
μοναδικός επισκέπτης χρησιμοποιεί 
την ιστοσελίδα. 

HTTP Cookie 

_gid pdm.gov.gr 1 ημέρα Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να εξάγει 
στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον 
τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί 
την ιστοσελίδα με σκοπό τη βελτίωση 
της εμπειρίας πλοήγησης. 

HTTP Cookie 

__utma pdm.gov.gr 2 έτη Χρησιμοποιείται από την Google 
Analytics για να εντοπίσει τον κάθε 
ξεχωριστό επισκέπτη του ιστοχώρου. 
Μόλις επισκέπτεται κάποιος τον 
ιστοχώρο, το _utma cookie τον 
συσχετίζει με ένα μοναδικό ID. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε φορά που ο 
συγκεκριμένος χρήστης επισκέπτεται 
την ιστοσελίδα μέσα από τον ίδιο 
φυλλομετρητή ιστού, το συγκεκριμένο 
cookie τον αναγνωρίζει και 
καταγράφει πόσες φορές 
επισκέφθηκε την ιστοσελίδα καθώς 
την πρώτη και την τελευταία του 
επίσκεψη. 

HTTP Cookie 

__utmb pdm.gov.gr Session (Με τη 
λήξη της 
περιήγησης 
στην 
ιστοσελίδα) 

Χρησιμοποιείται από την Google 
Analytics για να ελέγχει πόσο διαρκεί 
μια επίσκεψη στη σελίδα, πότε 
περίπου ξεκινά μια επίσκεψη και πότε 
ολοκληρώνεται, οπότε λήγει και το 
cookie. 

HTTP Cookie 

__utmt pdm.gov.gr 1 ημέρα Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να οριοθετεί 
τον ρυθμό αιτήσεων (request rate) για 
την ιστοσελίδα. 
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HTTP Cookie 

__utmz pdm.gov.gr 6 μήνες Χρησιμοποιείται από την Google 
Analytics για να βλέπει σε ποια 
ιστοσελίδα βρισκόταν ο χρήστης πριν 
επισκεφθεί τη δική μας /  πώς ο 
επισκέπτης έφτασε στην ιστοσελίδα 
μας, μέσω άλλου σύνδεσμου ή μέσω 
ποιας μηχανής αναζήτησης. 

HTTP Cookie 

collect google-analytics.com Session (Με τη 
λήξη της 
περιόδου 
περιήγησης 
στην 
ιστοσελίδα) 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από 
την Google Analytics για να στέλνει 
πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή 
και τη συμπεριφορά του χρήστη. 
Παρακολουθεί τον χρήστη σχετικά με 
τις συσκευές και τα κανάλια του 
marketing. 

Pixel Tracker Cookie 

 

Ο κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα ή 

με κάθε εν γένει προσθήκη. 

Διαχείριση των Cookies 

Μπορείτε να επιτρέψετε/να εμποδίζετε τη λήψη cookies ή να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα 

στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης του Internet. Στη περίπτωση που 

δεν επιτρέπεται η χρήση των cookies στον browser σας είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες 

από τις υπηρεσίες και η πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητική. 

 


