
 
 

 

Πολιτική Cookies  

 

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή 

σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο 

ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι 

δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή 

φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες και όταν διαβάζονται από 

κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες για τη χρήση του ιστοτόπου. 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Σε περίπτωση που στα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης cookies 

συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως 

άνω προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο https://www.ktimanet.gr/ 

είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Η 

διεύθυνσή μας είναι Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 288, Χολαργός Αττικής, Τ.Κ. 15562. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 210 6505600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@ktimatologio.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

κατά την περιήγησή σας, επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 

Ιστοτόπου https://www.ktimanet.gr/ εδώ. 

 

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/;  

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/ είναι μόνιμα 

cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).  

 

https://www.ktimanet.gr/
mailto:dpo@ktimatologio.gr
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
https://www.ktimanet.gr/
https://www.ktimanet.gr/


 
 

 Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά 

το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser.  

 Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας 

μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο από τον κώδικα του cookie 

χρονικό διάστημα. 

Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένοι συνεργαζόμενοι φορείς (λ.χ. ΓΓΠΣ κ.α.) 

τοποθετούν cookies στην ιστοσελίδα μας (third-party cookies), στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.  

 

Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται; 

Η ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/ χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα, για την 

ομαλή λειτουργία της, cookies. 

 

Απολύτως απαραίτητα Cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να 

χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, ενώ είναι τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση 

της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε 

ζητήσει ο ίδιος. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική και 

ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου μας και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη της συγκατάθεσης 

σας για τη χρήση τους.  

  

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx


 
 

Αναλυτικός Πίνακας Cookies που χρησιμοποιούμε 

Ονομασία 

Cookie 
Cookie Developer και Περιγραφή του 

Χρόνος  τήρησης 
δεδομένων 

Χαρακτηρισμός 
Αποδέκτες 
Κατηγορίες 
Αποδεκτών 

JSESSIONID Έχει τοποθετηθεί από την ΓΓΠΣ. Χρησιμοποιείται για να 

αναγνωρίζει τον εκάστοτε συγκεκριμένο χρήστη της 

εφαρμογής, πίσω από μία κοινή διεύθυνση IP και 

εφαρμόζει ρυθμίσεις ασφαλείας ανά χρήστη.  

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη  

Απαραίτητο ΓΓΠΣ 

KTWebAPI Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη. 

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

ROUTEID Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη. 

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

AspNet.producti

on.Declaration 

Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη. 

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

AspNet.producti

on.ProfileManag

er 

Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη.  

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

AspNet.SsoMidd

leware.AuthServ

er.CustomSso 

Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη. 

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 



 
 

Ονομασία 

Cookie 
Cookie Developer και Περιγραφή του 

Χρόνος  τήρησης 
δεδομένων 

Χαρακτηρισμός 
Αποδέκτες 
Κατηγορίες 
Αποδεκτών 

AspNet.SsoMidd

leware.SessionK

ey 

Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη.  

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

ASP.NET_Sessio
nId 

 

Έχει τοποθετηθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εκάστοτε 

συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, πίσω από μία 

κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις 

ασφαλείας ανά χρήστη.  

Όσο διαρκεί η 

επίσκεψη του 

χρήστη 

Απαραίτητο - 

 

Πώς να ελέγξετε τα cookies; 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις 

ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση 

τα Απολύτως Απαραίτητα, για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε 

τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της 

ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα 

αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να 

ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies 

στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. 

 Σημειώνεται ότι η χρήση των Ρυθμίσεων Cookies στην Ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται τη 

διαγραφή των cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από 

τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ανάλογα με τον φυλλομετρητή (browser), 

οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στους παρακάτω 

συνδέσμους. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies 

στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. 

o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 
 

o Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

o Google Chrome: 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

o Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

o Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά 

τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία 

περίπτωση.  

 
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που συλλέγουν τα cookies; 

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από τα 

χρησιμοποιούμενα cookies, αλλά και για τα δικαιώματα σας και το πώς να τα ασκήσετε, θα 

βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου μας εδώ. 
 
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies; 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων 

αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες: 

https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και https://www.allaboutcookies.org/.  

 
Αλλαγές στην Πολιτική cookies. 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό 

κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ 

στις 14/5/2020.  

Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα 

θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη 

τροποποίηση. 

 

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/help/tutorials/security/privacy/
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/KT_privacy_policy.pdf
https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
https://www.allaboutcookies.org/

