
Πολιτική Cookies 

  

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή 

σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, ως εκ τούτου, και στην ιστοσελίδα μας. 

Σκοπός της τοποθέτησης των cookies είναι να ʺθυμάταιʺ ο ιστότοπος τις ενέργειές 

σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι να μην  χρειάζεται να 

τις εισάγετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή φυλλομετρείτε τις 

σελίδες του.  

Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από 

κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να 

δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. 

 

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας; 

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι μόνιμα cookies 

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

• Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιούμε στην 

ιστοσελίδα μας 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 στο 

cookie χρονικό διάστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solcrowe.gr/


Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες 

συλλέγονται; 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της 

λειτουργίας τους: 

Απαραίτητα Cookies: Τα απαραίτητα cookies βοηθούν τον ιστότοπο να καταστεί 

λειτουργικός, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες, όπως περιήγηση και πρόσβαση 

σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς τα απαραίτητα cookies δεν είναι 

δυνατή η ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Εφόσον επιλέξετε την απενεργοποίηση 

των απαραίτητων Cookies, δεν μπορείτε να συνεχίζετε την περιήγηση στον ιστότοπό 

μας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα Cookie Σκοπός Περισσότερες 

πληροφορίες 

Εξ’ ορισμού 

χρόνος 

αποθήκευσης  

CookieConsent Αποθηκεύει την 

κατάσταση 

συγκατάθεσης του 

cookie του χρήστη 

για την τρέχουσα 

διεύθυνση δικτύου 

Domain:  tayfe.gr 

  

1 έτος 

http://www.solcrowe.gr/


Στατιστικά Cookies: Τα στατιστικά cookies μας βοηθούν να κατανοούμε τον τρόπο με 

τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμες 

πληροφορίες. 

  

 

Όνομα 

Cookie 

Σκοπός Περισσότερες 

πληροφορίες 

Εξ’ ορισμού χρόνος 

αποθήκευσης 

utm.gif Συλλέγει δεδομένα για τον αριθμό 

των επισκέψεων του ιστοτόπου 

από το χρήστη καθώς και τις 

ημέρες της πρώτης και της πιο 

πρόσφατης επίσκεψης. 

Domain:  google-

analytics.com 

  

Κατά τη διάρκεια μίας 

σύνδεσης (Session) 

utma                 Συλλέγει δεδομένα για τον αριθμό 

των επισκέψεων του ιστοτόπου 

από το χρήστη καθώς και τις 

ημέρες της πρώτης και της πιο 

πρόσφατης επίσκεψης. 

Domain:  tayfe.gr 

  

2 έτη 

Utmb Καταγράφει μια  σήμανση χρόνου 

με τον ακριβή χρόνο κατά τον 

οποίο ο χρήστης επισκέφτηκε τον 

ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από 

την Google Analytics για τον 

υπολογισμό της διάρκειας μιας 

επίσκεψης ιστοτόπου. 

Domain:  tayfe.gr 

  

1 ημέρα 

utmc Καταγράφει μια  σήμανση χρόνου 

με τον ακριβή χρόνο κατά τον 

οποίο ο χρήστης επισκέφτηκε τον 

ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από 

την Google Analytics για τον 

υπολογισμό της διάρκειας μιας 

επίσκεψης ιστοτόπου. 

Domain:  tayfe.gr 

  

Κατά τη διάρκεια μίας 

σύνδεσης (Session) 

utmt Χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει 

την ταχύτητα των αιτημάτων προς 

το διακομιστή 

Domain:  google-

analytics.com 

  

1 ημέρα 

utmz               Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την 

προέλευση του χρήστη, τη μηχανή 

αναζήτησης που χρησιμοποίησε, 

ποιο σύνδεσμο επέλεξε και ποιος 

όρος αναζήτησης 

χρησιμοποιήθηκε. 

Χρησιμοποιείται από την Google 

Analytics 

Domain:  tayfe.gr 

  

6 μήνες 



ga Καταγράφει ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο επισκέπτης 

χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 

Domain:  tayfe.gr 

 

2 έτη 

gat Χρησιμοποιείται από την Google 

Analytics για να ρυθμίσει το 

ρυθμό των αιτημάτων. 

Domain:  tayfe.gr 

 

1 ημέρα 

gid Καταγράφει ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο επισκέπτης 

χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 

Domain:  tayfe.gr 1 ημέρα 

collect Χρησιμοποιείται για να στέλνει 

δεδομένα στην Google Analytics 

σχετικά με τη συσκευή και τη 

συμπεριφορά του χρήστη. 

Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε 

όλες τις συσκευές και τα κανάλια 

μάρκετινγκ. 

Domain:  google-

analytics.com 

  

Κατά τη διάρκεια 

μίας σύνδεσης 

(Session) 

 

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. 

Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια 

από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, και σε 

περίπτωση απενεργοποίησης των απαραίτητων cookies θα αποκλεισθείτε από την 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. 

 

Δικαίωμα επιλογής cookies 

Μπορείτε να ελέγχετε και να επιλέγετε τα cookies ανά κατηγορία (Εφαρμογή 

Cookies Policy Notification Bar) 

 

Αλλαγές στην Πολιτική cookies. 

Η παρούσα Πολιτική Cookies δύναται να επικαιροποιείται βάσει των εφαρμοστέων 

διατάξεων όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 


