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Σκοπός
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει αναπτύξει, στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου της, ένα σύνολο διαδικτυακών εφαρμογών στον ιστοχώρο της, με στόχο τη
συλλογή δεδομένων αλλά και διάχυση των στατιστικών της. Σε κάθε περίπτωση, η
ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται
την προστασία τόσο του στατιστικού απορρήτου όσο και της ιδιωτικότητας των
ερευνώμενων μονάδων και των χρηστών της, με πλήρη σεβασμό στο ιδιωτικό
απόρρητο των χρηστών κατά την περιήγησή τους στον ιστοχώρο της.
Η παρούσα Πολιτική θέτει το πλαίσιο χρήσης των cookies στις διαδικτυακές
εφαρμογές που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Ορισμός των cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστοχώρος στον
υπολογιστή ενός χρήστη ή στην κινητή του συσκευή, όταν ο χρήστης τον
επισκέπτεται. Διευκολύνουν τον ιστοχώρο να απομνημονεύει πληροφορίες από την
επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να καθίσταται χρησιμότερος για τον χρήστη
κατά την επόμενη επίσκεψή του. Τα αρχεία cookies αποστέλλονται από τον ιστοχώρο
προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν
και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον
ίδιο ιστοχώρο.

Κατηγορίες των Cookies
Ανάλογα με τον χρόνο διατήρησής τους, τα cookies διακρίνονται σε δύο βασικές
κατηγορίες:
•

•

Τα προσωρινά cookies (session cookies) είναι cookies που τίθενται από τον
ιστοχώρο που επισκέπτεται ο χρήστης και μπορούν να αναγνωστούν μόνο
από αυτόν τον συγκεκριμένο ιστοχώρο και τα οποία διαγράφονται αμέσως
μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του
φυλλομετρητή «browser». Επιπλέον, ένας ιστοχώρος μπορεί ενδεχομένως να
χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης θέτουν τα δικά τους
cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων.
Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του
χρήστη και παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό
διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Τα cookies αυτά δεν
διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, σε
αντίθεση με τα ανωτέρω προσωρινά cookies.
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Πλαίσιο χρήσης των cookies από την ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ για την καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών εφαρμογών του ιστοχώρου
της χρησιμοποιεί προσωρινά cookies ή cookies με περιορισμένη διάρκεια ζωής,
καθώς και μόνιμα cookies, που μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητα, είτε τρίτων μερών. Οι
διαδικτυακές εφαρμογές του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ έχουν πρόσβαση και
αποθηκεύουν cookies που ανήκουν στις κατηγορίες των βασικών και λειτουργικών
cookies, για τα οποία δεν χρειάζεται συναίνεση του χρήστη. Παρόλα αυτά, κάθε φορά
που ένας χρήστης επισκέπτεται μία ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, του παρέχεται
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ιστοχώρο. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ
μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies που
χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι τα απολύτως αναγκαία για την ορθή
λειτουργία του ιστοχώρου της.
Τα cookies που προέρχονται από τον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ χρησιμεύουν στην
αναγνώριση του χρήστη, έτσι ώστε ο ιστοχώρος να απομνημονεύει τις προτιμήσεις
του (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα και να μην
χρειάζεται να τις εισάγει εκ νέου όταν περιηγείται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια της
ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στον
ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων
που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των διαδικτυακών εφαρμογών του
ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών
παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των ενεργειών του χρήστη και στην εν
γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των διαδικτυακών εφαρμογών.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να κάνει χρήση διάφορων κατηγοριών cookies προς
εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών, όπως:
•

•

Βασικά/ Απαραίτητα Cookies: Τα βασικά cookies είναι ουσιαστικής σημασίας
για την ορθή λειτουργία του ιστοχώρου και επιτρέπουν στον χρήστη να
περιηγείται σε αυτόν και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως
πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την
ατομική ταυτότητα του χρήστη. Τα cookies αυτά είναι απολύτως αναγκαία για
τη λειτουργία του ιστοχώρου και η απενεργοποίησή τους ενδέχεται να
καταστήσει τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά μη διαθέσιμα.
Λειτουργικά cookies: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
εξειδικευμένων ρυθμίσεων στον ιστοχώρο (λ.χ. μέσω της απομνημόνευσης
των προτιμήσεών του χρήστη όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, ή για να
διευκολύνει στην περιήγηση του ιστοχώρου, κ.ο.κ.). Μέσω των cookies αυτών
ενδέχεται 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.
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•

Cookies ασφάλειας: Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς
ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης
δραστηριότητας).

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο της
ΕΛΣΤΑΤ και παραπέμπουν σε ιστοχώρους άλλων φορέων, η ΕΛΣΤΑΤ δεν ευθύνεται
για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι εν
λόγω ιστοχώροι ακολουθούν.

Λοιπές πληροφορίες
Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies και
περαιτέρω πληροφορίες, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί
στους ακόλουθους συνδέσμους:
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera
Adobe (flashcookies)

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την
ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής για τα Cookies
Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί μονομερώς το σύνολο ή μέρος της
παρούσας Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, για λόγους συμμόρφωσης με
κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
επιχειρησιακής λειτουργίας και τις νομικές της υποχρεώσεις.
Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής θα αναρτώνται στον ιστοχώρο
της ΕΛΣΤΑΤ.
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