
Χρησιμοποιο
ύμενο 
Cookie:

Τι κάνει; Πόσο καιρό μένει το cookie 
στην   συσκευή σας;

Αναλυτικές 
πληροφορίες για τα 
cookies

Ανάλυσης / 
Ιχνηλάτησης 
(Analytics / 
Tracking)

_gid

_ga

Παρέχει 
ανώνυμες/συγκ
εντρωτικές 
πληροφορίες 
σχετικά με τι 
επισκέπτεστε 
και τι κάνετε 
στον ιστότοπο 
και σε άλλους 
ιστότοπους.

Μόνιμα, προσωρινά και από 
τρίτους

https://developers.goo
gle.com/analytics/devg
uides/collection/analy
ticsjs/cookie-usage

wordpress_te
st_cookie

Το WordPress 
θέτει αυτό το 
cookie κατά την 
πλοήγηση στη 
σελίδα 
σύνδεσης. Το 
cookie 
χρησιμοποιείται
για να ελέγξει 
εάν το 
πρόγραμμα 
περιήγησης 
ιστού σας έχει 
οριστεί για να 
επιτρέψει ή να 
απορρίψει τα 
cookies.

Ένα cookie περιόδου 
σύνδεσης, διαγράφεται όταν
κλείνετε το πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού.

https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/wordpress_test_co
okie/

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


wordpress_l
ogged_in_

Το cookie του 
WordPress για 
έναν 
συνδεδεμένο 
χρήστη

Ένα cookie περιόδου 
σύνδεσης, διαγράφεται όταν
κλείνετε το πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού.

https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/wordpress_logged
_in_/

wp-settings- Το WordPress 
ορίζει επίσης 
μερικά cookie 
wp-settings- 
[UID].

Ο αριθμός στο 
τέλος είναι το 
ατομικό σας 
αναγνωριστικό 
χρήστη από τον 
πίνακα βάσης 
δεδομένων των 
χρηστών.

Αυτό 
χρησιμοποιείται
για να 
προσαρμόσετε 
την εμφάνιση 
για τη διεπαφή 
διαχείρισης και 
ενδεχομένως, 
και για την 
κύρια διεπαφή 
ιστοτόπου. wp-
settings

1 έτος https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/wp-settings/

wp-settings-
time-

Το WordPress 
ορίζει επίσης 
μερικά cookie 
wp-settings- 
{time} - [UID]. Ο 

1 έτος https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/wp-settings-time/



αριθμός στο 
τέλος είναι το 
ατομικό σας 
αναγνωριστικό 
χρήστη από τον 
πίνακα βάσης 
δεδομένων των 
χρηστών. Αυτό 
χρησιμοποιείται
για να 
προσαρμόσετε 
την εμφάνιση 
της διεπαφής 
διαχείρισης και 
ενδεχομένως, 
και για την 
κύρια διεπαφή 
του ιστοτόπου.

_icl_current_l
anguage

Περιέχει την 
τρέχουσα 
γλώσσα του 
χρήστη.

24 ώρες https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/_icl_current_langu
age/

_icl_current_
admin_langu
age_d41d8cd
98f00b204e9
800998ecf84
27e

Περιέχει την 
τρέχουσα 
γλώσσα του 
χρήστη 
διαχειριστή.

24 ώρες https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ
ory/_icl_current_admi
n_language/

 PHPSESSID Καθώς 

περιηγείστε στις

Ένα cookie περιόδου 
σύνδεσης, διαγράφεται όταν
κλείνετε το πρόγραμμα 

 https://cookie-
cat.co.uk/cookie_categ



σελίδες αυτού 

του ιστότοπου, 

το cookie 

συνόδου λέει 

στον ιστότοπο 

ότι είστε το ίδιο 

άτομο που ζητά 

τις ιστοσελίδες 

και όχι έναν νέο

επισκέπτη σε 

κάθε σελίδα. 

Αυτό το cookie 

δεν σας 

εντοπίζει 

προσωπικά και 

δεν συνδέεται 

με άλλες 

πληροφορίες 

που 

αποθηκεύουμε 

σχετικά με εσάς.

περιήγησης ιστού. ory/phpsessid/

wordpress_
sec_ 

Αυτό το cookie 

χρησιμοποιείται 

για την 

αποθήκευση των 

στοιχείων 

ελέγχου 

ταυτότητας

Ένα cookie περιόδου σύνδεσης,

διαγράφεται όταν κλείνετε το 

πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

https://cookiepedia.co.u
k/cookies/wordpress_se
c_ 


