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ΠΟΛΙΤΙΚΗ «COOKIES» 

 

Γενικά 

Ο  διαδικτυακός τόπος της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr χρησιμοποιεί Cookies.  

Παρατίθεται η πολιτική της ΣΤΑΣΥ για τη χρήση των Cookies στον διαδικτυακό της 

τόπο, η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να διαχειρίζονται τις 

προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies, καθώς σχετικές πληροφορίες. 

 

Τι είναι τα Cookies:    

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από 

τον διακομιστή (server) ενός ιστοτότοπου 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 μια ιστοσελίδα, όπως αυτές 

δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων 

«κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.). 

Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή του χρήστη αλλά 

ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτήν.  

Ανάλογα με το είδος τους, τα Cookies μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για τον τύπο 

του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος της τερματικής συσκευής, το 

λειτουργικό της σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές 

πληροφορίες τέτοιου είδους, πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται 

ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων. Τα Cookies βοηθούν στη 

συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

δικτυακών τόπων, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την 

προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε 

δικτυακούς τόπους τρίτων. 

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που 

επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της 

ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης. Για τα Cookies τρίτων 

παρόχων ισχύει η Πολιτική του εκάστοτε τρίτου παρόχου, χωρίς ανάμειξη και νομική 

ευθύνη της ΣΤΑΣΥ.  

 

http://www.stasy.gr/
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Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης Cookies:   

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. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα 

τέτοιο Cookie όταν ο χρήστης παρέχει με θετική ενέργεια τη ρητή συγκατάθεσή του 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 (ΕΕ), τις 

οδηγίες της ΑΠΔΠΧ και την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006). 

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 αναγκαία Cookies, τα 

οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον 

ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. 

Λήψη της συγκατάθεσης: 

Η μη παροχή συγκατάθεσης για τη χρήση Cookies δεν οδηγεί σε αποκλεισμό από την 

πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα στην 

ιστοσελίδα, αποδεχόμενοι ή όχι τα Cookies.  

Ποια «Cookies» χρησιμοποιούνται από την ΣΤΑΣΥ 

Στον διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑΣΥ χρησιμοποιούμε cookies: 

- Αναγκαία 

Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, 

επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε 

ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει 

σωστά χωρίς αυτά τα cookies. 

- Στατιστικά 

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να 

κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και 

αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. 

- Προτίμησης 

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες 

που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, 

όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. 
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- Εμπορικής Προώθησης 

Τα Cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 

των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε 

διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου 

πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. 

- Αταξινόμητα  

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από 

κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies. 

 

Τα Cookies προτίμησης, εμπορικής προώθησης, στατιστικά καθώς και τα αταξινόμητα 

μπορούν να εγκατασταθούν στη συσκευή σας μόνο με την λήψη της συγκατάθεσής 

σας.  

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies και δυνατότητα 

στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση 

τους. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη 

και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη. 

Αναγκαία (9) 

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές 

λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η 
ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

_grecaptcha www.gstatic.com This cookie is used to distinguish between humans 
and bots. This is beneficial for the website, in order 
to make valid reports on the use of their website. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_GRECAPTCHA www.google.com This cookie is used to distinguish between humans 

and bots. This is beneficial for the website, in order 
to make valid reports on the use of their website. 

179 
ημέρες 

HTTP 
Cookie 

CONSENT [x2] play.google.com 
youtube.com 

Used to detect if the visitor has accepted the 
marketing category in the cookie banner. This cookie 
is necessary for GDPR-compliance of the website. 

2 έτη HTTP 
Cookie 

CookieConsent cookiebot.com Stores the user's cookie consent state for the current 
domain 

1 μήνας HTTP 
Cookie 

elementor v2.stasy.gr Used in context with the website's WordPress theme. 

The cookie allows the website owner to implement or 
change the website's content in real-time. 

Persistent HTML 

Local 
Storage 
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Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

rc::a google.com This cookie is used to distinguish between humans 
and bots. This is beneficial for the website, in order 
to make valid reports on the use of their website. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

rc::b www.google.com This cookie is used to distinguish between humans 
and bots. 

Session HTML 

Local 
Storage 

rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans 
and bots. 

Session HTML 
Local 
Storage 

Προτιμήσεις (2) 

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν 

τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη 

γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

GetLocalTimeZone v2.stasy.gr Holds the users timezone. Session HTTP 
Cookie 

wp-
wpml_current_language 

v2.stasy.gr Designates the country code that is calculated based 

on the user's IP address. Used to determine what 
language should be used for the visitor. 

Session HTTP 
Cookie 

Στατιστικά (2) 

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς 

αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες 
ανώνυμα. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

_ga www.googletagmanager.com Registers a unique ID that is used to generate 
statistical data on how the visitor uses the website. 

2 έτη HTTP 
Cookie 

_ga_# www.googletagmanager.com Used by Google Analytics to collect data on the number 
of times a user has visited the website as well as dates 
for the first and most recent visit. 

2 έτη HTTP 
Cookie 

 
 

 
Εμπορικής προώθησης (11) 

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών 

στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και 

ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και 
διαφημιστές. 



5 
 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

NID google.com Registers a unique ID that identifies a 
returning user's device. The ID is used 
for targeted ads. 

6 μήνες HTTP 
Cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth 

on pages with integrated YouTube 
videos. 

179 
ημέρες 

HTTP 
Cookie 

YSC youtube.com Registers a unique ID to keep 
statistics of what videos from 
YouTube the user has seen. 

Session HTTP 
Cookie 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Stores the user's video player 

preferences using embedded YouTube 
video 

Persistent HTML Local 
Storage 

yt-remote-cast-available youtube.com Stores the user's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session HTML Local 
Storage 

yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user's video player 

preferences using embedded YouTube 
video 

Session HTML Local 
Storage 

yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Persistent HTML Local 
Storage 

yt-remote-device-id youtube.com Stores the user's video player 

preferences using embedded YouTube 
video 

Persistent HTML Local 
Storage 

yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session HTML Local 
Storage 

yt-remote-session-app youtube.com Stores the user's video player 

preferences using embedded YouTube 
video 

Session HTML Local 
Storage 

yt-remote-session-name youtube.com Stores the user's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session HTML Local 
Storage 

 
Αταξινόμητα (1) 
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Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους 
παρόχους μεμονωμένων cookies. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

Path v2.stasy.gr Αταξινόμητα Session HTTP Cookie 

 
 

Τρόπος διαχείρισης, ελέγχου και διαγραφής των «Cookies» 

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ή/και να διαγράφει τα Cookies ανάλογα με τις επιθυμίες 

του. 

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα Cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie 

banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της ΣΤΑΣΥ. Με 

εύκολο τρόπο μπορείτε να αποδεχθείτε την εγκατάσταση ή να αλλάξετε όποτε 

επιθυμείτε τη ρύθμιση και να απενεργοποιήσετε/διαγράψετε την επιλογή. 

Περαιτέρω, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα Cookies που βρίσκονται ήδη στον 

υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) και το 

πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας 

προειδοποιεί για τη χρήση των Cookies και να μην επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies.  

Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη 

λειτουργούν και ενδεχομένως να χρειάζεται να προσαρμόζετε μόνοι σας ορισμένες 

προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. 

Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του 

μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. 

Απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το 

αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από εσάς, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του 

προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο θα 

έχετε τον έλεγχο της εγκατάστασης των Cookies, μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο 

του λογισμικού περιήγησης, τον οποίο χρησιμοποιείτε, όπως πχ. Google Chrome, Apple 

Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera κλπ. 

 

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής 

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα 

Πολιτική εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά 

την τροποποίηση αυτή στον διαδικτυακό της τόπο.  Οποιαδήποτε τροποποίηση στην 
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παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον 

διαδικτυακό της τόπο.   

Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει γνώση της Πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ελέγχοντας το περιεχόμενο της Παρούσας, προς ενημέρωση για την πιο πρόσφατη 

έκδοση της πολιτικής για τα Cookies.  

 

Η ΣΤΑΣΥ δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 

πληροφορίες από τα Cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο 

του χρήστη. Τα Cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τον περιγραφόμενο σκοπό και δεν 

διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στο kgram@stasy.gr και στο dpo@stasy.gr. 

 

mailto:kgram@stasy.gr
mailto:dpo@stasy.gr

