
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  

 

O ∆ήµος Αλµωπίας δηµιούργησε το διαδικτυακό τόπο  

https://www.dimosalmopias.gov.gr, εφεξής η  «Ιστοσελίδα», προκειµένου να 

προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά µε τον ∆ήµο, τη λειτουργία του,  

τη δραστηριότητά του  κλπ. 

H Ιστοσελίδα είναι ενηµερωτικού περιεχοµένου γύρω από θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία και το  πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ∆ήµου Αλµωπίας. Παρέχει 

ενηµέρωση γύρω από τα ζητήµατα που αφορούν σε προσκλήσεις συνεδριάσεων, 

εκδηλώσεις και αποφάσεις σε σχέση µε το «∆ήµο Αλµωπίας». Ενηµερώνει το κοινό 

για τα εκάστοτε νέα που αφορούν τον δηµότη, παρέχει πληροφορίες για τα επιµέρους 

νέα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για προκηρύξεις διαγωνισµών, 

ενηµερώνει για θέµατα που αφορούν το «∆ήµο Αλµωπίας», παρέχει όλα τα στοιχεία 

επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες και τα Στελέχη του  «∆ήµου Αλµωπίας». Όλα τα 

παραπάνω αφορούν και όλους τους εποπτευόµενους φορείς και υπηρεσίες του 

«∆ήµου Αλµωπίας». 

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους 

οποίους κάθε επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συµµορφώνεται µε 

αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αυτόµατη αποδοχή των 

παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συµφωνεί µε τους όρους χρήσης της παρούσας, 

οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να προβαίνει 

στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας  

χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση ή ενηµέρωση, υποχρεούται όµως να προβαίνει άµεσα 

στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας  µπορούν 

να ενηµερώνονται σχετικά µε την ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης των παρόντων 

όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. 

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των 

υπολοίπων. Η µη ενάσκηση από τον ∆ήµο Αλµωπίας των εκ των παρόντων Όρων 

δικαιωµάτων  του δεν συνεπάγεται παραίτηση του από τα δικαιώµατα αυτά. Ο ∆ήµος 

Αλµωπίας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόµενη σε λόγους 

ανωτέρας βίας. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  

 Ο ∆ήµος Αλµωπίας  καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει 

το περιεχόµενο που διατίθεται µέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, 

ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος Αλµωπίας δεν φέρει 



οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη της Ιστοσελίδας για ζηµία που µπορεί να 

προκλήθηκε σε αυτόν λόγω µη επικαιροποίησης των παρεχοµένων πληροφοριών. 

Η ευθύνη του ∆ήµου Αλµωπίας  περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τους τοµείς δραστηριότητας του και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες του. Ο ∆ήµος Αλµωπίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή 

αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, ειδική ή αποθετική, η 

οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε 

απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες 

του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή 

και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναµία παροχής πληροφοριών που 

διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω 

αυτού. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας  υποχρεούται να κάνει σύννοµη και πρόσφορη χρήση 

της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνοµη, αντίθετη 

µε τα συναλλακτικά ήθη, αθέµιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου της 

ιστοσελίδας. 

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νοµοθεσία ή µπορεί να 

βλάψει τον ∆ήµο Αλµωπίας και τρίτους. 

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων ο ∆ήµος Αλµωπίας επιφυλάσσεται για 

άσκηση κάθε νοµίµου δικαιώµατός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των 

συµφερόντων του και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζηµία 

του ∆ήµου Αλµωπίας. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλο το περιεχόµενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων 

(πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαµβάνει κείµενα, γραφικά, 

εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόµενο) αποτελούν 

πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλµωπίας και κατά περίπτωση και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και προστατεύονται από 

το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.  

 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας διατηρεί όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα χρήσης καθώς και τους 

τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά µε το περιεχόµενο, όλα τα αντίγραφα που 

δηµιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευµατικών δικαιωµάτων 

και λοιπών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. 



 

Το περιεχόµενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική 

χρήση. Το περιεχόµενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την 

κρίση του διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, 

επιτρέπεται η µη εµπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή µερική, µε την 

προϋπόθεση ότι το αναπαραγόµενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιµο στη συνέχεια 

µέσω του ∆ιαδικτύου ή άλλου πρόσφορου µέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και 

διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την 

γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της 

παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, 

εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους 

πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη 

σχετική ευθύνη. 

 

Χρήση συνδέσµων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων µέσα 

από κατάλληλους συνδέσµους (links). Οι εν λόγω σύνδεσµοι έχουν τοποθετηθεί 

αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί 

τόποι στους οποίους παραπέµπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των 

δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη 

έγκρισης ή αποδοχής του περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον 

διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο 

τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που 

υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας  αποφασίσει να 

χρησιµοποιήσει, διαµέσου των συνδέσµων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους 

τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε δική του ευθύνη. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ  & 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο ∆ιαδικτυακός Τόπος  https://www.dimosalmopias.gov.gr,  εφεξής η  «Ιστοσελίδα», 

τελεί υπό τη διαχείριση  του  Ν.Π.∆.∆. υπό  την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

που εδρεύει στην Αριδαία Πέλλας, επί της  οδού  Πλατείας Αγγελή Γάτσου, τηλ 

2384350210, η   οποία  τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδοµένων που συλλέγονται  από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ∆ιαδικτυακό µας 

τόπο.  



Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς 

και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί 

και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 

δίκαιο κράτους µέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον 

διορισµό του µπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 

µέλους. 

Ως  επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά 

πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η 

προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 

κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο 

συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή) είτε αυτά ευρίσκονται σε 

ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη µορφή (φυσικό αρχείο). 

Ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο («υποκείµενο των δεδοµένων»)· το 

ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να 

εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 

ταυτότητας, όπως όνοµα, σε αριθµό ταυτότητας, σε δεδοµένα θέσης, σε επιγραµµικό 

αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν 

στη σωµατική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή 

κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων µε 

τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠ∆, µε τον οποίο 

µπορείτε επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 

dpo.law.km@gmail.com 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας» αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του 

απορρήτου και των προσωπικών δεδοµένων σας  και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα προκειµένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της 

εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας 

του. 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας 

Απορρήτου και Προσωπικών ∆εδοµένων της Ιστοσελίδας µας, προκειµένου να 

ενηµερωθείτε σχετικά µε τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την 

επισκέπτεστε, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν,  τη χρήση αυτών καθώς και 

τα δικαιώµατά  σας. 

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων 

σύµφωνα µε τα άρθρα 13 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων 

της ΕΕ 679/2016.  

 



ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ 

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόµατα από την περιήγησή σας Ιστοσελίδα µας  

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα µας δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την 

παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδοµένων. Ωστόσο, µε µόνη την επίσκεψη και 

περιήγηση στην Ιστοσελίδα µπορεί να συλλεχθούν αυτόµατα ορισµένες πληροφορίες 

οι οποίες µπορούν να σας ταυτοποιήσουν άµεσα ή έµµεσα, όπως είναι: 

• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, 

• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, 

• οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας 

στην σελίδα, 

• η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού 

που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, 

• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή  

  

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 

ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Για Στατιστική ανάλυση και µόνο η εταιρία Google συλλέγει πληροφορίες όπως 

αυτές αναφέρονται παραπάνω και είναι τα λεγόµενα cookies τρίτων. Τα υπόλοιπα 

cookies της ιστοσελίδας είναι προσωρινά και περιέχουν µόνο πληροφορίες σύνδεσης 

και είναι τα λεγόµενα απαραίτητα cookies και γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους µε τον 

τερµατισµό της πλοήγησης σας 

Για να υπάρχει µελλοντικά η δυνατότητα να µάθουµε περισσότερα σχετικά µε το πώς 

χρησιµοποιείται ο ∆ιαδικτυακός Τόπος µας από τους επισκέπτες αυτού, δύναται να 

ανατρέξουµε και να αναλύσουµε τα δεδοµένα που συλλέγονται από την εταιρία 

Google. Μπορεί να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγµα, για να 

παρακολουθήσουµε και αναλύσουµε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουµε τη 

λειτουργικότητά του και για να διαµορφώσουµε καλύτερα το περιεχόµενο και το 

σχεδιασµό του ανάλογα µε τις ανάγκες των επισκεπτών µας.  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  



Για να είναι η επεξεργασία νόµιµη βάσει του Γενικού Κανονισµού ο ∆ήµος 

Αλµωπίας βασίζεται στην εκπλήρωση µιας προϋπόθεσης, νοµιµότητας της 

επεξεργασίας προτού προβεί σε επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η νοµική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε 

του ΓΚΠ∆ ήτοι:  

- η συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση άρθρο 6 παρ.1 (γ)  

- για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά 

την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί άρθρο 6 παρ.1 (ε) 

Ως προς την εγκατάσταση cookies στον διαδικτυακό τόπο µας, η νοµική βάση είναι η 

συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠ∆. 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σας είναι για µας απόλυτη δέσµευση. Για 

να το πετύχουµε αυτό, εφαρµόζουµε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους 

σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, την ανταπόκριση και 

επάρκεια των οποίων ελέγχουµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας»  σέβεται το δικαίωµά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας 

και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιεί τις 

πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόµενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν 

κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει  και δεν  καθιστά  τις πληροφορίες που σας αφορούν 

προσιτές σε τρίτους, παρά µόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των 

περιγραφόµενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας. Επίσης, δεν  

διαβιβάζουµε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι τρίτα µέρη (π.χ. εταιρία Google) µπορεί να συλλέγουν 

κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδοµένα σχετικά µε εσάς, συµπεριλαµβανοµένης της 

διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά µε τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και 

των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, µέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις 

ή άλλων µέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 

κατωτέρω στην ενότητα «Cookies». 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας»  θα τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει µέσω της 

Ιστοσελίδας του για στατιστική ανάλυση, και πάντως όχι για διάστηµα µεγαλύτερο 

των δύο (2) ετών.   

Για τα cookies που απαιτείται συγκατάθεση σας στη συλλογή κι επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδοµένων, εφόσον ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας θα 

διαγράψουµε τα δεδοµένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά µας αρχεία, εκτός εάν 



η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συµµόρφωση µε νόµιµη υποχρέωσή µας 

ή για την άσκηση, θεµελίωση ή υπεράσπιση δικαιωµάτων ή έννοµων συµφερόντων 

µας ενώπιον δικαστικών αρχών. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας εφαρµόζει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας σχετικά µε την 

διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων και την πρόσβαση τρίτων στα µητρώα και τα 

αρχεία του. 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας δεν µοιράζεται τα δεδοµένα σας και αµέσως µετά την στατιστική 

ανάλυση τα διαγράφει και µπορεί να τα προσπελάσει εκ νέου µέσω της υπηρεσίας 

Google Analytics αν χρειαστεί.  

Ο ∆ήµος εφαρµόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής 

ασφάλειας προκειµένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδοµένα και 

πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, µεταβολή ή καταστροφή. 

 

Επιπλέον ο ∆ήµος Αλµωπίας προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα 

προσωπικά σας δεδοµένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση 

αυτών. Τα άτοµα που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα είναι εξουσιοδοτηµένοι 

υπάλληλοι και είναι υποχρεωµένα να τηρούν την εµπιστευτικότητα αυτών των 

δεδοµένων     

 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώµατα: 

• ∆ικαίωµα ενηµέρωσης / ∆ιαφάνεια : Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 12 

ΓΚΠ∆, το δικαίωµα ενηµέρωσης δηλαδή να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα 

δεδοµένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο, όπως αναφέρουµε παραπάνω σε 

απλή γλώσσα 

• ∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης :Έχετε το δικαίωµα ανά πάσα 

στιγµή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των 

δεδοµένων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Στην περίπτωση αυτή, η 

επεξεργασία που προηγήθηκε της ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσής σας δεν 

επηρεάζεται και είναι καθόλα νόµιµη σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 ΓΚΠ∆. 

 

• ∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 15 

ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωµα πρόσβαση, δηλαδή να 

πληροφορηθείτε  για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες 

προσωπικών δεδοµένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται 

να κοινοποιηθούν τα δεδοµένα, το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα αποθηκευτούν 

αυτά, την ύπαρξη δικαιώµατος για διόρθωση ή διαγραφή δεδοµένων ή περιορισµό 

της επεξεργασίας τους ή δικαιώµατος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για 

την προέλευση των δεδοµένων και την ύπαρξη αυτοµατοποιηµένης λήψης 



αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά 

µε τη λογική που ακολουθείται. 

 

• ∆ικαίωµα διόρθωσης,  Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 16 ΓΚΠ∆. το δικαίωµα 

να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδοµένων καθώς και τη συµπλήρωση 

ελλιπών δεδοµένων που σας αφορούν. 

 

• ∆ικαίωµα διαγραφής (δικαίωµα στη λήθη): Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 

17 ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να ζητήστε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδοµένα από 

τα αρχεία µας, εφόσον όµως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η 

διατήρηση των δεδοµένων σας δεν απαιτείται προκειµένου να συµµορφωθούµε µε τις 

έννοµες υποχρεώσεις µας ή για την προάσπιση των έννοµων συµφερόντων µας 

ενώπιον των ∆ικαστηρίων. 

• ∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρου 18 

ΓΚΠ∆,  το δικαίωµα να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών 

σας  δεδοµένων, όταν αµφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνοµη, 

τα δεδοµένα δεν χρειάζονται πλέον, έχετε αντιρρήσεις ως προς την 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία σε περίπτωση αµφισβήτησης της ακρίβειας των 

δεδοµένων σας 

• ∆ικαίωµα φορητότητας,: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ΓΚΠ∆, το 

δικαίωµα να ζητήσετε τη µεταφορά των διδοµένων σας σε δοµηµένο και κοινώς 

χρησιµοποιούµενο µορφότυπο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας . 

• ∆ικαίωµα στην ανθρώπινη παρέµβαση : Έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε 

αντιρρήσεις όταν µια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, και η 

απόφαση αυτή παράγει έννοµα αποτελέσµατα ή σας επηρεάζει σηµαντικά. Σε κάθε 

περίπτωση, όµως, εµείς δεν προβαίνουµε σε αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία των δεδοµένων σας και σας εγγυόµαστε ότι σε όλα τα στάδια η επεξεργασία 

γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε ανθρώπινη παρέµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 22 

ΓΚΠ∆. 

• ∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 

στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 

δεδοµένων σας ανά πάσα στιγµή και για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη 

κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν.  

Σας ενηµερώνουµε σε κάθε περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα µας δεν χρησιµοποιεί τα 

δεδοµένα σας για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης και δεν προβαίνει σε 

κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει αυτοµατοποιηµένων µεθόδων επεξεργασίας των 

δεδοµένων σας. 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον 

∆ήµο Αλµωπίας, εγγράφως, µε την αποστολή ταχυδροµικής επιστολής, στη 



διεύθυνση: Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΚ 58400, ή µε την αποστολή e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας»  θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε 

κάθε σχετικό αίτηµά σας εντός τριάντα ηµερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήµατός σας ή λόγω του όγκου των 

πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήµατός σας εντός τριάντα 

ηµερών ο «∆ήµος Αλµωπίας»  δεσµεύεται να σας ενηµερώσει µέσα στην παραπάνω 

προθεσµία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήµατός σας το συντοµότερο δυνατόν 

και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον µηνών. 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας»   διατηρεί το δικαίωµα να µην ικανοποιήσει το αίτηµά σας, 

στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιµο ή υπερβολικό, ενηµερώνοντάς 

σας σχετικά µε τους λόγους της µη ικανοποίησης αυτού. 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων µε τις 

αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠ∆, µε τον οποίο 

µπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 

dpo.law.km@gmail.com 

 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα , εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) 

ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ή µε email στη διεύθυνση complaints@dpa.gr) ή µε 

άλλους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies 

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιµοποιούµε; 

Είναι µικρά τµήµατα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές µε σκοπό 

την αναγνώριση του προγράµµατος περιήγησης που χρησιµοποιείται κατά τη 

διάρκεια  περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών 

συγκεντρώνονται από τα διαθέσιµα στοιχεία του συστήµατος, στα οποία µπορεί να 

περιλαµβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση 

προγράµµατος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήµατος) ή 

αναγνωριστικά που δηµιουργούνται από συσκευές. Τα cookies και παρόµοιες 

τεχνολογίες µπορεί να χρησιµοποιούνται για την αποµνηµόνευση στοιχείων, όπως 

είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιµήσεις χρηστών. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα ∆ιαδικτυακό µας Τόπο να αποµνηµονεύει 

πληροφορίες σχετικά µε την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιµα στοιχεία για τις 



προτιµήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εµπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωµένη 

την επόµενη φορά που θα µας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies µας βοηθούν να βλέπουµε την απόδοση  και την 

επισκεψιµότητα του ∆ιαδικτυακού Τόπου µας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το 

περιεχόµενό του, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των επισκεπτών µας. 

 

Ποια cookies χρησιµοποιούµε; 

Ορισµένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω αποθηκεύονται στο 

πρόγραµµα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο 

πρόγραµµα περιήγησης. H Iστοσελίδα µας χρησιµοποιεί τα ακόλουθα cookies. 

• Απολύτως απαραίτητα: 

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ορθή λειτουργία 

του ∆ιαδικτυακού µας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να 

χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατοµική 

σας ταυτότητα. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν µπορούµε να προσφέρουµε αποτελεσµατική λειτουργία 

του ∆ιαδικτυακού µας Τόπου. 

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ∆ιαδικτυακό µας τόπο να θυµάται τις 

επιλογές σας όπως το µέγεθος γραµµατοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωµένες και  

προσωποποιηµένες λειτουργίες. Ακολουθεί ο πίνακας µε αυτού του είδους τα 

cookies: 
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• Cookies Επιδόσεων  

Google analytics: 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιείτε 

τον ∆ιαδικτυακό µας Τόπο, για παράδειγµα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. 

Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυµες πληροφορίες που δεν 

ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη άµεσα. Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη 

βελτίωση των επιδόσεων µίας ιστοσελίδας. 

 

Χρησιμοποι

ούμενο 

Cookie: 
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Αποδοχή εγκατάστασης cookies  

Η εγκατάσταση και χρήση ρυθµίζεται ειδικότερα από την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 

3471/2006 (ο οποίος µετέφερε στην Ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ) 

σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση και χρήση cookies επιτρέπεται µόνο µε την 

συγκατάθεση του χρήστη. Μια ιστοσελίδα µπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο cookie 

µόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη συγκατάθεση του µετά από σαφή και 

εκτενή ενηµέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της επεξεργασίας, την 

άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων. Η 

συγκατάθεση αυτή µπορεί να δίνεται µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων στο 

φυλλοµετρητή ιστού ή µέσω άλλης εφαρµογής. 

Ο επισκέπτης/χρήστης µε την πλοήγηση του στην Ιστοσελίδα ενηµερώνεται την 

πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν µε σχετική αναφορά στο κάτω µέρος της 

σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies 

για την εύρυθµη λειτουργία του.     

Επίσης έχετε το δικαίωµα να αλλάξετε γνώµη για µερικά ή όλα τα εγκατεστηµένα 

cookies, για τα οποία έχετε ρητώς δώσει συγκατάθεση. Σε περίπτωση ανάκλησης της 

συγκατάθεσης σας δεσµευόµαστε να διαγράψουµε αµελλητί τα δεδοµένα σας.  



Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του ως άνω νόµου, έχουµε τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσουµε στην συσκευή σας µόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies για την 

λειτουργία της ∆ιαδικτυακού µας Τόπου, χωρίς τα οποία δεν µπορεί να λειτουργήσει 

σωστά. Για τα cookies αυτά δεν έχουµε υποχρέωση να ζητήσουµε την συγκατάθεσή 

σας, διότι ρητώς µπορούµε να τα αποθηκεύσουµε από τον νόµο, εφόσον πρόκειται 

για τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας 

είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδροµητής. 

 

Ελεγχος και ∆ιαγραφή cookies; 

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς 

τα cookies επιδόσεων αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει άµεσα από το ∆ήµο 

Αλµωπίας αλλά από την εταιρία Google που παρέχει αυτήν την υπηρεσία και 

διαβάζοντας τους όρους χρήσης της εταρίας στη  σελίδα: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς 

τα απαραίτητα cookies µέσα από τις επιλογές ρύθµισης στο πρόγραµµα 

περιήγησης που χρησιµοποιείτε, αλλά αυτό µπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα. 

 

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση 

cookies, για παράδειγµα: 

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) µπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies 

χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις παράκαµψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», 

«Επιλογές ∆ιαδικτύου», «Απόρρητο» και µετά «Προχωρηµένο». 

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) µπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies 

επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια 

«Χρήση Προσωπικών Παραµέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόµενο µενού και τέλος 

ξεµαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους». 

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) µπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας 

στο µενού «Ελέγχου και Προσαρµογής» και επιλέγοντας «Ρυθµίσεις», «Προβολή 

Προχωρηµένων Ρυθµίσεων» και «Ρυθµίσεις Περιεχοµένου», και επιλέγοντας 

«Παρεµπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισµό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies». 

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) µπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας 

«Επιλέγοντας Safari», «Προτιµήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και 

µετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιµη 

Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα µέρη 



ή διαφηµιζόµενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδοµένα στον υπολογιστή 

Mac. Ορισµένοι ιστότοποι πιθανόν να µην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού. 

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισµένα µέρη της ιστοσελίδας µπορεί 

να µη λειτουργούν επαρκώς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 

http://www.allaboutcookies.org.  Εάν επιθυµείτε να µάθετε πώς µπορείτε να ελέγχετε 

ή να αφαιρείτε τα cookies, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.AboutCookies.org. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο «∆ήµος Αλµωπίας»,  διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, 

πάντα σε συµφωνία µε τους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας 

απορρήτου και προσωπικών δεδοµένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας θα 

πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική 

Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών ∆εδοµένων για να ενηµερώνονται σχετικά 

µε οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγµατοποιείται, ενώ ο «∆ήµος Αλµωπίας» 

 δεσµεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενηµερώσεις των επισκεπτών µε κάθε 

πρόσφορο µέσο, σε συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός 

Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων της ΕΕ 679/2016. 

 

Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής έγινε την 10/08/2019 

 

                                            Αριδαία 14-8-2019                                                         


