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Αρχική σελίδα 

 

Με την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική βάση βρίσκεστε στην αρχική σελίδα 

µέσω της οποίας µπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και 

πληροφορίες για το λογαριασµό σας.  

 

Κατάσταση  

Στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται ο αριθµός των νέων ειδοποιήσεων που 

έχετε (µη αναγνωσµένα µηνύµατα καθώς και αξιολογήσεις πληρωµών που πρέπει να 

γίνουν). Ακολουθήστε τους συνδέσµους για να πάρετε τα µηνύµατα σας ή να 

πραγµατοποιήσετε αξιολογήσεις για τις συναλλαγές σας. 

Άµεση πρόσβαση 

Στο παράθυρο «Άµεση πρόσβαση» µπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο για να 

µεταφερθείτε απευθείας σε µια λειτουργία (Ανανέωση προφίλ, Πληρωµές κ.λπ.).  

Ανακοινώσεις   

Στο παράθυρο «Ανακοινώσεις» εµφανίζονται όλες οι πρόσφατες γενικές 

ανακοινώσεις που σχετίζονται µε τα µέλη και τη λειτουργία της βάσης. Σε γενικές 

γραµµές, µπορεί να αφορούν οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα είδηση για τους χρήστες ή 

giannis23 - Γιάννης ∆…. 



 4 

σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο ή την ηλεκτρονική βάση, όπως οι 

αλλαγές που έχουν γίνει, οι νέοι χρήστες, δυνατότητες κλπ.  

 

Προσωπικά µου στοιχεία 

  

Στη συγκεκριµένη επιλογή βρίσκονται τα στοιχεία που συνδέονται µε κάθε 

συγκεκριµένο χρήστη (Προφίλ, Μηνύµατα, Αγγελίες, Επαφές, Αξιολόγηση 

συναλλαγών, Εικόνα λογαριασµού, Αλλαγή κωδικού) 

Προφίλ 

Στο συγκεκριµένο πεδίο βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται µε 

την ταυτότητα κάθε µέλους.  

 

Επιλέγοντας το συγκεκριµένο πεδίο µπορούµε να δούµε όλα τα στοιχεία που 

έχουµε δηλώσει (Όνοµα µέλους, Πλήρες όνοµα, E-mail κ.λπ.) καθώς και να 

προβούµε σε αλλαγές και επικαιροποιήσεις των στοιχείων µας µέσω του κουµπιού 

«Αλλαγή» που βρίσκεται στο κάτω δεξί µέρος (Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή δεν 

πρέπει να ξεχνάτε το κουµπί «Υποβολή» προκειµένου να αποθηκεύονται οι αλλαγές 

σας). 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο προφίλ σας µέσω του "Μενού: Προσωπικά 

µου στοιχεία> Προφίλ".  

email@host.tld 

30/02/1970 

Αργοναυτών 1 

6900 000 000  

24210 00 000 

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Μπορούµε να δούµε το προφίλ άλλων χρηστών αλλά δεν µπορούµε, βεβαίως, 

να το τροποποιήσουµε. Το κάθε µέλος µπορεί να επιλέξει να κάνει ορισµένες από τις 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το άτοµο του αόρατες σε άλλα µέλη.  

Κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση της σελίδας του 

προφίλ:  

• Πληροφορίες οι οποίες είναι υποχρεωτικές χαρακτηρίζονται από ένα 

κόκκινο αστερίσκο (*) στη δεξιά πλευρά του πλαισίου επεξεργασίας.  

• Απόκρυψη: Ορισµένοι τοµείς µπορούν να γίνουν αόρατοι για άλλα µέλη, 

επιλέγοντας το κουτάκι της επιλογής "Απόκρυψη" που εµφανίζεται πίσω 

από το πεδίο που θέλετε να αποκρύψετε.  

Η µορφή είναι αρκετά απλή, και τα περισσότερα αντικείµενα είναι αυτονόητα.  

Ειδικά πεδία:  

• Προσθήκη εικόνας: Επιλέξτε αυτό το κουτάκι για να προσθέσετε µια 

εικόνα στο προφίλ σας. Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να ανεβάσετε 

εικόνες για το προφίλ ή την αγγελίας σας. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες 

αν θέλετε τα άλλα µέλη να είναι σε θέση να δουν την εικόνα σας: 

1. Κάντε κλικ στο "Αλλαγή" για να είστε σε θέση να κάνετε αλλαγές 

στη φόρµα.  

2. Επιλέξτε το κουτάκι "Προσθήκη εικόνας" και θα παρουσιαστούν 

κάποιες επιπλέον επιλογές.  

3. Κάντε κλικ στο κουµπί "Αναζήτηση" για να επιλέξετε µια 

φωτογραφία στον υπολογιστή σας που θέλετε να ανεβάσετε. 

4. Επιλέγοντας το κουµπί "Αναζήτηση" µπορείτε να αναζητήσετε 

εικόνες από το σύστηµα αρχείων του υπολογιστή σας. ∆ιαλέξτε 

µία και κάντε κλικ στο "Άνοιγµα" (ή στο "Open" αν έχουµε 

αγγλική έκδοση στο λειτουργικό µας σύστηµα). Σηµειώστε ότι 

υπάρχει ένα µέγιστο µέγεθος αρχείου (5 ΜΒ) και ότι µόνο η µορφή 

JPG, GIF και PNG υποστηρίζονται.  

5. Μετά από αυτό, το όνοµα του αρχείου τοποθετείται στο κουτί µε 

το όνοµα "Εικόνα". 

6. Όταν κάνετε κλικ στο κουµπί "Υποβολή" το αρχείο αποστέλλεται.  

7. Μπορείτε να φορτώσετε µέχρι τρείς εικόνες. Ενώ µπορείτε να 

περιηγηθείτε σε αυτές από τα βέλη που βρίσκονται κάτω από το 
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πλαίσιο των εικόνων. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης 

των εικόνων και να επιλέξετε κάποιο κείµενο που θα προβάλλεται 

στο πλαίσιο της εικόνας, επιλέγοντας το "Πληροφορίες" που 

βρίσκεται κάτω από την εικόνα. Μπορείτε να καταργήσετε µια 

εικόνα µέσω της επιλογής "∆ιαγραφή" που βρίσκεται κάτω από 

την εικόνα. Άλλα µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις εικόνες 

σας µε τον ίδιο τρόπο (αλλά δεν µπορούν να καταργήσουν ή να 

τροποποιήσουν µία δική σας εικόνα).  

Μηνύµατα 

Τα µηνύµατα στο πρόγραµµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές 

διαφορετικές περιπτώσεις µεταξύ των χρηστών καθώς και του διαχειριστή. Τα 

µηνύµατα στέλνονται µέσω ενός εσωτερικού συστήµατος ανταλλαγής µηνυµάτων 

του προγράµµατος.  

 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα µηνύµατα σας µέσω του "µενού: 

Προσωπικά µου στοιχεία > Μηνύµατα" είτε µέσω της "Αρχική σελίδα: Άµεση 

πρόσβαση > Μηνύµατα". 

Λίστα Μηνύµατων  

Σε αυτή τη σελίδα µπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα µηνύµατα που 

αποστέλλεται  ή λαµβάνεται. Με την επιλογή του «Γραµµατοκιβώτιο» µπορείτε να 

 Αξιολόγηση Συναλλαγής 

 Αξιολόγηση Συναλλαγής 

 Πίστωση λογαριασµού 

 Αξιολόγηση Συναλλαγής 

 Πίστωση Λογαριασµού 

 Μήνυµα από την οµάδα συντονισµού  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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δείτε τα µηνύµατα στον φάκελο µε τα "Εισερχόµενα", "Απεσταλµένα" ή 

"∆ιαγραµµένα". 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Σύνθετη αναζήτηση» µπορείτε να αναζητήσετε 

µηνύµατα µε λέξεις κλειδιά, ή µηνύµατα από συγκεκριµένα µέλη. Πάντοτε, µετά τη 

συµπλήρωση των διάφορων στοιχείων αναζήτησης πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί 

"Υποβολή".  

Αποστολή νέου µηνύµατος 

Για να στείλετε ένα νέο µήνυµα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί "Αποστολή 

νέου µηνύµατος».  

Αποτελέσµατα αναζήτησης 

Αυτή η σελίδα εµφανίζει τα µηνύµατα µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται 

στο παράθυρο παραπάνω.  

Τα διάφορα εικονίδια µας δίνουν διάφορες πληροφορίες, κυρίως για την 

κατάσταση των µηνυµάτων, οπότε:  

2.  (Αδιάβαστο µήνυµα)  

3.  (∆ιαβασµένο µήνυµα)  

4.  (Μήνυµα στο οποίο έχουµε στείλει απάντηση)  

5.  (∆ιαγραµµένο µήνυµα)  

Στο συγκεκριµένο παράθυρο µπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:  

• Μπορείτε να ανοίξετε ένα µήνυµα µε την επιλογή του τίτλου.  

• Μπορείτε να επιλέξετε πολλά µηνύµατα κλικάροντας στα κουτάκια τους, 

και να εφαρµόσετε µια συγκεκριµένη ενέργεια (χαρακτηρισµός ως 

αναγνωσµένο, χαρακτηρισµός ως µη αναγνωσµένο, διαγραφή) για τα 

επιλεγµένα µηνύµατα µέσω της επιλογής ενέργειας στο “drop down 

menu” που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο των µηνυµάτων.  

• Μπορείτε να διαγράψετε ένα µήνυµα, επιλέγοντας απευθείας το εικονίδιο 

  που σηµαίνει διαγραφή του µηνύµατος. 

Αποστολή µηνύµατος  

Εδώ µπορείτε να στείλετε ένα µήνυµα σε ένα µέλος ή στο διαχειριστή του 

συστήµατος. Εάν στείλετε το µήνυµα σε ένα µέλος θα πρέπει να καθορίσετε το όνοµα 

σύνδεσης του µέλους ή εναλλακτικά να συµπληρώσετε το ονοµατεπώνυµο του. 

Επιπλέον, θα πρέπει να γράψετε και κάποιο θέµα (τίτλο).  
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Εάν επιθυµείτε να στείλετε το µήνυµα στο διαχειριστή, η φόρµα θα αλλάξει, 

ενώ θα πρέπει να συµπληρώσετε κατηγορία στο µήνυµα σας. Και σ’ αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να γράψετε κάποιο θέµα (τίτλο) στο µήνυµά σας.. 

Όταν τελειώσετε το µήνυµα σας, κάντε κλικ στο κουµπί "Υποβολή" και θα 

αποσταλεί. Πλέον, το µήνυµά σας θα εµφανίζεται στο φάκελο µε τα "Απεσταλµένα". 

Αγγελίες µου 

Αυτή η σελίδα εµφανίζει όλες τις αγγελίες σας (Προϊόντα & Υπηρεσίες) που 

έχετε δηµοσιεύσει στη βάση.  

 

Οι αγγελίες µου  

Στο συγκεκριµένο παράθυρο µπορείτε να πάρετε σύντοµες πληροφορίες για 

τις αγγελίες σας καθώς και για τον τρόπο που παρουσιάζονται στα υπόλοιπα µέλη.  

Τα περισσότερα πεδία είναι αυτονόητα. Σύντοµα, θα σχολιάσουµε ορισµένα 

από αυτά.  

Στο πρώτο πεδίο (χωρίς τίτλο) φαίνεται η φωτογραφία που έχουµε 

τοποθετήσει (αν έχουµε τοποθετήσει εικόνα). Κάντε κλικ στις µικρή εικόνα της 

φωτογραφίας (αν έχετε υποβάλλει) της αγγελίας σας προκειµένου να τη δείτε σε 

πραγµατικό µέγεθος. Περιγραφή: Εδώ φαίνονται ο τίτλος που έχουµε δώσει στην 

αγγελία µας καθώς και το όνοµα µας προκειµένου να µπορεί κάποιο άλλο µέλος να 

αναγνωρίσει εύκολα ποιος έχει τοποθετήσει την αγγελία. Στο επόµενο πεδίο έχει την 

τιµή που έχουµε καθορίσει για το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουµε ενώ στο 

πεδίο τύπος µας δίνει την πληροφορία αν αναφερόµαστε σε ζήτηση ή προσφορά. Με 

το πεδίο της κατάστασης ουσιαστικά αναφερόµαστε στο αν η αγγελία µας ισχύει 

συνεχώς και αδιαλείπτως ή µόνο για µια συγκεκριµένη περίοδο. Τέλος, µε τα δύο 

εικονίδια µπορούµε να τροποποιήσουµε ή να διαγράψουµε τις αγγελίες µας (  

τροποποίηση,  διαγραφή).   

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Εισαγωγή νέας αγγελίας 

Με αυτό το κουµπί µπορούµε να εισάγουµε µία νέα αγγελία στη βάση. 

Επιλέγοντας την υποβολή µεταφερόµαστε σε ένα νέο πίνακα στον οποίο µπορούµε να 

συµπληρώσουµε τα διάφορα πεδία της αγγελίας µας.  

 

• Τύπος: Σ’ αυτό το πεδίο επιλέγουµε αν η αγγελία µας είναι προσφορά ή 

ζήτηση προϊόντος ή υπηρεσίας 

• Τίτλος: Αυτό το πεδίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια σύντοµη περιγραφή. 

Θα εµφανιστεί στο παράθυρο αποτελεσµάτων αναζήτησης. 

• Κατηγορία: Εδώ επιλέγουµε σε ποια κατηγορία αγγελιών µπορεί να 

τοποθετηθεί η αγγελία µας. Μια σωστή κατηγοριοποίηση της αγγελίας µας θα 

προσελκύσει αναγνώστες που θα ενδιαφέρονται όντως για τη συγκεκριµένη 

αγγελία. 

• Τιµή: Η τιµή στην οποία παρέχουµε το προϊόν ή την υπηρεσία. 

• Χωρίς λήξη: Αυτό το πεδίο το επιλέγουµε αν θέλουµε η αγγελία µας να µην 

έχει ηµεροµηνία λήξεως. Σας συµβουλεύουµε να χρησιµοποιήσετε αυτό το 

κουτάκι µόνο µε τις υπηρεσίες, και όχι µε τα προϊόντα για τα οποία µπορεί να 

µην υπάρχουν πάντοτε επάρκεια ή να η ποσότητα τους να είναι περιορισµένη. 

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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• Ηµεροµηνία ισχύος αγγελίας: Στην περίπτωση που θέλουµε να ορίσουµε µία 

χρονική περίοδο ισχύος της αγγελίας µας. Η προεπιλογή από το σύστηµα είναι 

για 1 µήνα, µε ηµεροµηνία έναρξης της σηµερινή ηµέρα. 

• Ηµεροµηνία λήξης ισχύος αγγελίας: Αντίστοιχα, η ηµεροµηνία λήξης της 

αγγελίας µας. Όταν η "Ηµεροµηνία λήξης ισχύος αγγελίας" παρέλθει η 

διαφήµιση δεν θα εµφανίζεται πλέον στις αναζητήσεις των υπολοίπων µελών 

αλλά θα συνεχίζει να εµφανίζεται στη δική σας λίστα των αγγελιών. 

• µονάδα µέτρησης: Σε αυτό το πεδίο ορίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

κοστολογούµε την αγγελία µας. Π.χ. µε την ώρα, την ηµέρα, το τεµάχιο, κατ’ 

αποκοπή, κατόπιν συµφωνίας. 

• Περιγραφή: Στο συγκεκριµένο πεδίο εισάγουµε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες φια το προϊόν ή την υπηρεσία. Προσπαθούµε, µε άλλα λόγια να 

δώσουµε όσο το δυνατόν παραπάνω πληροφορίες στον υποψήφιο 

ενδιαφερόµενο για την αγγελία µας. Για την περιγραφή µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε "εµπλουτισµένο κείµενο", το οποίο σηµαίνει ότι έχετε 

κάποιες επιπλέον επιλογές για να γίνει ένα ωραίο διάταξη για τη διαφήµιση. 

• Προσθήκη φωτογραφίας: Επιλέξτε αυτό το κουτάκι για να προσθέσετε µια 

εικόνα στην αγγελία σας. Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να ανεβάσετε µέχρι 

τρεις εικόνες για την αγγελίας σας. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες αν θέλετε 

τα άλλα µέλη να είναι σε θέση να δουν την εικόνα σας: 

o Επιλέξτε το κουτάκι "Προσθήκη εικόνας" και θα παρουσιαστούν κάποιες 

επιπλέον επιλογές.  

o Κάντε κλικ στο κουµπί "Αναζήτηση" για να επιλέξετε µια φωτογραφία 

στον υπολογιστή σας που θέλετε να ανεβάσετε. 

o Επιλέγοντας το κουµπί "Αναζήτηση" µπορείτε να αναζητήσετε εικόνες 

από το σύστηµα αρχείων του υπολογιστή σας. ∆ιαλέξτε µία και κάντε κλικ 

στο "Άνοιγµα" (ή στο "Open" αν έχουµε αγγλική έκδοση στο λειτουργικό 

µας σύστηµα). Σηµειώστε ότι υπάρχει ένα µέγιστο µέγεθος αρχείου (5 

ΜΒ) και ότι µόνο η µορφή JPG, GIF και PNG υποστηρίζονται.  

o Μετά από αυτό, το όνοµα του αρχείου τοποθετείται στο κουτί µε το όνοµα 

"Εικόνα". 

o Όταν κάνετε κλικ στο κουµπί "Υποβολή" το αρχείο αποστέλλεται.  
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Μπορείτε να φορτώσετε µέχρι τρείς εικόνες. Ενώ µπορείτε να περιηγηθείτε σε 

αυτές από τα βέλη που βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο των εικόνων. Μπορείτε να 

αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης των εικόνων και να επιλέξετε κάποιο κείµενο που θα 

προβάλλεται στο πλαίσιο της εικόνας, επιλέγοντας το "Πληροφορίες" που βρίσκεται 

κάτω από την εικόνα. Μπορείτε να καταργήσετε µια εικόνα µέσω της επιλογής 

"∆ιαγραφή" που βρίσκεται κάτω από την εικόνα. Άλλα µέλη θα έχουν τη δυνατότητα 

να δουν τις εικόνες σας µε τον ίδιο τρόπο (αλλά δεν µπορούν να καταργήσουν ή να 

τροποποιήσουν µία δική σας εικόνα). 

 

Σηµείωση: Υπάρχει ένας µέγιστος αριθµός αγγελιών που µπορείτε να 

δηµοσιεύσετε. Εάν έχετε ξεπεράσει αυτόν τον αριθµό και θέλετε να τοποθετήσετε 

καινούργιες τότε θα πρέπει θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε µερικές παλιές αγγελίες. 

 

Επαφές 

 Στη συγκεκριµένη σελίδα µπορείτε να δείτε, να τροποποιήσετε, να 

προσθέσετε και να διαγράψετε τις επαφές σας.  

Λίστα επαφών 

Στο συγκεκριµένο παράθυρο βλέπετε όλες τις επαφές (τους χρήστες) που 

έχετε επιλέξει να προσθέσετε στο λογαριασµό σας.  

 

Τα πεδία που µπορούµε να δούµε συγκεντρωτικά είναι τα «Όνοµα µέλους, 

Πλήρες όνοµα, E-Mail» ενώ µπορούµε και πάλι να τροποποιήσουµε (  εικονίδιο) ή 

να διαγράψουµε (  εικονίδιο) την συγκεκριµένη επαφή (µε την έννοια της 

τροποποίησης εννοούµε µόνο ότι µπορούµε να αλλάξουµε κείµενο που εµείς έχουµε 

γράψει για το µέλος και όχι τα στοιχεία που το άλλο µέλος έχει δηλώσει). 

 kwstas_n        Kώστας N…..    kwstas@uhost.gr 
    
 nikosi        Νίκος I…..                         nikos@inter.gr 
    

 mariag        Μαρία Γ…..                        maria@myhost.gr 
    

 eleni23        Ελένη Ρ….                         eleni@mail.gr 
    

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Προσθήκη νέας επαφής 

Με το συγκεκριµένο παράθυρο µπορούµε άµεσα να προσθέσουµε ένα νέο 

µέλος στην παραπάνω λίστα των επαφών µας.  Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

µερικούς χαρακτήρες από το όνοµα και το χαρακτήρα µπαλαντέρ [*] (βλέπετε 

επίσης: Μέλη, σελίδα 18).  Πάλι δεν πρέπει να ξεχάσουµε να πατήσουµε το κουµπί 

υποβολή από την στιγµή που έχουµε συµπληρώσει τα στοιχεία του µέλους (όνοµα 

σύνδεσης ή ονοµατεπώνυµο χρήστη.) 

Αξιολόγηση συναλλαγών 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή µπορούµε να αξιολογήσουµε τις πληρωµές ή τις 

εισπράξεις (τις συναλλαγές) που έχουµε κάνει καθώς και να δούµε τις αξιολογήσεις 

που έχουν κάνει οι άλλοι για εµάς. 

 

Σύνολο αξιολογήσεων συναλλαγών του/της χρήστη 

Στο συγκεκριµένο παράθυρο βλέπουµε τις αξιολογήσεις που έχουµε κάνει για 

άλλους χρήστες και µάλιστα έχουµε τη δυνατότητα επιλογής να δούµε είτε τις 

αξιολογήσεις που έχουµε κάνει για άλλους χρήστες (Αξιολογήσεις που έχω δώσει) ή 

αξιολογήσεις που έχουν κάνει άλλοι χρήστες για εµάς (Αξιολογήσεις που έχω λάβει). 

Το κουµπί επιλογής (Πληρωµές που αναµένουν αξιολόγηση) µας οδηγεί σε ένα νέο 

παράθυρο στο οποίο µπορούµε να προβούµε σε αξιολόγηση για τις συναλλαγές που  

mariag 
 

kwstas_n 
 

eleni23 
 

mariag 
 

nikosi 
 

eleni23 
 

mariag 
 

∆εν αξιολογήθηκε αυτή η 
συναλλαγή 
   

∆εν αξιολογήθηκε αυτή η 
συναλλαγή 
   

∆εν αξιολογήθηκε αυτή η 
συναλλαγή 
   

∆εν αξιολογήθηκε αυτή η 
συναλλαγή 
   

∆εν αξιολογήθηκε αυτή η 
συναλλαγή 
   

Γιάννης ∆…..  

Γιάννης ∆…..
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έχουµε πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα. 

Αξιολογήσεις συναλλαγών 

Στο συγκεκριµένο παράθυρο µπορούµε να επιλέξουµε ένα δείκτη 

αξιολόγησης από το µενού και να γράψουµε ένα σύντοµο σχόλιο για την συναλλαγή 

µας . 

 

 

 

 

Εικόνα λογαριασµού 

Και σ’ αυτή την επιλογή τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι καθαρά 

πληροφοριακά και σχετίζονται µε την εικόνα του λογαριασµού µας στο σύστηµα 

(αριθµός αγγελιών, υπόλοιπα λογαριασµού, συναλλαγές κ.λπ.) 

Kώστας N….. 
   

Γιάννης ∆….   

kwstas_n 
 

 
 
 

Kώστας N….. 
 

mariag 
 

 
 
  

Μαρία Γ….. 
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Αλλαγή κωδικού  

Με τη συγκεκριµένη επιλογή µπορούµε να αλλάξουµε τον κωδικό εισόδου 

µας στο σύστηµα και να βάλουµε κάποιον καινούργιο για µεγαλύτερη ασφάλεια. 

Προσοχή γιατί ο νέος κωδικός πρέπει να είναι από 4 έως 12 χαρακτήρες. 

 

Λογαριασµός – Πληρωµές  

Όπως αναφέρετε και από το όνοµα στο συγκεκριµένο πεδίο υπάρχουν όλες οι 

αναφορές-πληροφορίες σχετικά µε τις συναλλαγές που έχουµε πραγµατοποιήσει 

όπως επίσης µπορούµε και να προβούµε στην πραγµατοποίηση πληρωµής σε κάποιο 

άλλο µέλος.  

Πληροφορίες λογαριασµού  

Στο συγκεκριµένο παράθυρο µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση των 

συναλλαγών που έχουµε πραγµατοποιήσει. Με την επιλογή του κουµπιού της 

«Σύνθετης αναζήτησης» µπορούµε να εξειδικεύσουµε την αναζήτηση µας εισάγοντας 

κάποια κριτήρια όπως «Όνοµα µέλους» κ.λπ. 

 

giannis23 - Γιάννης ∆….  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Η επιλογή µε το όνοµα «Τύπος πληρωµής» µας δείχνει τις συναλλαγές που 

έχουµε πραγµατοποιήσει και αφορούν κατηγορίες συναλλαγών όπως «Πληρωµές σε 

άλλα µέλη», «Έξοδα για το λογαριασµό» κ.λπ. Αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο οι 

περισσότερες επιλογές είναι ανενεργές αλλά στο µέλλον θα ενεργοποιηθούν για 

καλύτερη πληροφόρησή σας. 

Αποτελέσµατα αναζήτησης  

Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το λογαριασµό µας 

βάσει των κριτηρίων που έχουµε θέσει στο παραπάνω παράθυρο. 

Επιπλέον, δίνονται γενικές οικονοµικές πληροφορίες γι το λογαριασµό µας. 

Με το «Χρεωπιστώσεις λογαριασµού» µπορούµε άµεσα να ενηµερωθούµε για το 

σύνολο της αξίας των συναλλαγών που πραγµατοποιήσαµε, µε το «Κατώτερο 

πιστωτικό όριο» βλέπουµε το πιστωτικό όριο που έχει ορισθεί από το σύστηµα για το 

λογαριασµό µας (στο ξεκίνηµα ενός λογαριασµού δίνετε πιστωτικό όριο 100 

µονάδων ΤΕΜ), ενώ µε το «∆ιαθέσιµο υπόλοιπο» βλέπουµε το υπόλοιπο των 

µονάδων ΤΕΜ που µπορούµε να ξοδέψουµε. 

Από εκεί και κάτω βρίσκονται πληροφορίες για τις συναλλαγές που έχουµε 

πραγµατοποιήσει. 

Kώστας N…..
 

Ελένη Ρ…. 
  

Ελένη Ρ…. 
 

Μαρία Γ….. 
 

Μαρία Γ….. 
 

Μαρία Γ….. 
 

Kώστας N….. 
   

Kώστας N….. 
   

Kώστας N….. 
   

 
 

 
   
Μαρία Γ…..  
  

Νίκος I….. 
  

Μαρία Γ…..  
  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Πληρωµή σε µέλος 

Στο συγκεκριµένο παράθυρο µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε µία πληρωµή 

σε ένα άλλο µέλος (η λειτουργία αυτή µπορεί να γίνει και από το Αρχική σελίδα: 

Άµεση πρόσβαση – Πληρωµές).  

 

Στο πεδίο «Όνοµα σύνδεσης χρήστη (αποδέκτης πληρωµής)» µπορούµε να 

εισάγουµε, εφόσον το ξέρουµε, το όνοµα µε το οποίο συνδέεται το άλλο µέλος στο 

οποίο θέλουµε να κάνουµε την πληρωµή (δεν υπάρχει ανάγκη να ξέρουµε επακριβώς 

το όνοµα σύνδεσης αρκούν κάποιοι χαρακτήρες και το πρόγραµµα θα µας 

παρουσιάσει µία λίστα µε τα πιθανά µέλη).  

Σε περίπτωση που δεν το ξέρουµε πηγαίνουµε στο επόµενο πεδίο 

«Ονοµατεπώνυµο χρήστη (αποδέκτη πληρωµής)» και το οποίο αφορά το 

ονοµατεπώνυµο του άλλου µέλους στο οποίο θέλουµε να κάνουµε την πληρωµή 

(πάλι δεν υπάρχει ανάγκη να ξέρουµε επακριβώς το ονοµατεπώνυµο αρκούν κάποιοι 

χαρακτήρες και το πρόγραµµα θα µας παρουσιάσει µία λίστα µε τα πιθανά µέλη).  

Μόλις συµπληρωθεί ένα από τα παραπάνω πεδία, αυτόµατα θα συµπληρωθεί 

και το άλλο, ενώ θα εµφανιστούν περισσότερα πεδία. 

 

 Kώστας N…..
 

 kwstas_n 
 

giannis23 - Γιάννης ∆….  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Στο πεδίο «Ποσό» συµπληρώνουµε το ποσό σε ΤΕΜ που έχουµε συµφωνήσει 

µε το άλλο µέλος για την πληρωµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουµε δεχθεί. 

Στο πεδίο «Προγραµµατισµός» υπάρχει η προεπιλογή «Άµεση πληρωµή», η 

οποία θα είναι και η πιο συνηθισµένη µεταξύ των µελών του συστήµατος. Οι 

υπόλοιπες επιλογές αφορούν πληρωµές σε προκαθορισµένη βάση (π.χ. µηνιαία) και 

καλό είναι να µην χρησιµοποιηθούν ακόµα µέχρι την τελειοποίηση του συστήµατος. 

Ανακοινώσεις για αλλαγές και νέα δεδοµένα µπορεί κάποιος να δει στην «Αρχική 

σελίδα: Ανακοινώσεις» 

Στο πεδίο «Περιγραφή» αναγράφουµε κάποιες πληροφορίες για την 

συναλλαγή που πραγµατοποιήσαµε και µπορεί να τις δει το άλλο µέλος. 

Με την «Υποβολή» µεταφερόµαστε σε ένα νέο παράθυρο ελέγχου 

«Επιβεβαίωση συναλλαγής» στο οποίο µας ρωτάει αν θέλουµε να προχωρήσουµε 

στην πληρωµή του ποσού στο συγκεκριµένο χρήστη.  

 

Αν επιλέξουµε και πάλι την «Υποβολή» το σύστηµα πραγµατοποιεί έναν 

έλεγχο για το αν έχουµε το ποσό και στην περίπτωση που όλα είναι εντάξει µας 

πληροφορεί ότι η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε. Από εδώ και πέρα έχουµε τη 

δυνατότητα να δούµε σε νέο παράθυρο την συναλλαγή µας καθώς και να την 

εκτυπώσουµε. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουµε το απαραίτητο ποσό για τη 

συναλλαγή το σύστηµα µας ενηµερώνει για αυτό και µας επιστρέφει στο 

προηγούµενο παράθυρο. 

 

Αναζήτηση  

Ένα πολύ χρήσιµο πεδίο είναι αυτό της αναζήτησης µια που µπορούµε να 

αναζητήσουµε είτε άλλα µέλη είτε προϊόντα και υπηρεσίες. 

 kwstas_n - Κώστας Ν….. 
  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Μέλη 

Στο πεδίο «Λέξεις κλειδιά» µπορούµε να βάλουµε µερικούς από τους 

χαρακτήρες του ονόµατος σύνδεσης ή του ονοµατεπωνύµου του µέλους που 

αναζητούµε, µαζί µε την προσθήκη του χαρακτήρα µπαλαντέρ [*]. 

 

και το σύστηµα θα µας ανοίξει ένα νέο πεδίο («Αποτελέσµατα αναζήτησης»)  

 

µε τα µέλη που ταιριάζουν στα παραπάνω κριτήρια.  

Από εκεί και πέρα µπορούµε να επιλέξουµε (µε το αριστερό κλικ του 

ποντικού µας) το συγκεκριµένο χρήστη και να µπούµε στο προφίλ του  

 

προκειµένου να προβούµε σε ανάλογες ενέργειες (πληρωµή, αγγελίες του χρήστη, 

αποστολή µηνύµατος κ.λπ.).  

 Κώστ* 
 

 kwstas_n 
 

  
  Κώστας Ν….. 
   

 kwstas_n 
  

  

  
 Κώστας Ν….. 
  

www.kwstas.kw  

24210 00 000 

24210 00 000 

Κώστας Ν…..  

Κώστας Ν…..  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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giannis23 - Γιάννης ∆….  

 Κώστ* 
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Προϊόντα και υπηρεσίες 

Με την συγκεκριµένη επιλογή µεταφερόµαστε στο παράθυρο που µας δείχνει 

όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βρίσκονται µέσα στο σύστηµα από όλους τους 

χρήστες. Την ίδια ακριβώς λειτουργία επιτυγχάνουµε και από το «Αρχική σελίδα: 

Άµεση πρόσβαση - Αναζήτηση αγγελίας».  

 

Βοήθεια 

Στο συγκεκριµένο πεδίο είναι όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας µε τους 

διαχειριστές, τα αρχεία της βοήθειας καθώς και πληροφορίες για την έκδοση του 

προγράµµατος. 

Επικοινωνία 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή µπορούµε να δούµε τα στοιχεία επικοινωνίας 

των διαχειριστών, των κέντρων επικοινωνίας µε τους πολίτες καθώς και να πάρουµε 

άµεσα διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται µε το πρόγραµµα.  

 

 mail2@tem.gr 
  

: Ανδρέας Κ….. 
  

 mail1@tem.gr 
  

Τάκης Π….. 
  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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Οδηγίες χρήσεως 

Σ’ αυτή την επιλογή µπορούµε να διαβάσουµε το εγχειρίδιο χρήσης (manual) 

του προγράµµατος. Επιλέγοντας στο παράθυρο κάποια συγκεκριµένη επιλογή 

µεταφερόµαστε στο συγκεκριµένο θέµα που µας ενδιαφέρει. 

 

Σχετικά 

Εδώ υπάρχουν πληροφορίες για την έκδοση του προγράµµατος καθώς και η 

αναφορά ότι περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα µπορούν να βρεθούν στο 

http://www.cyclos.org/  Το πρόγραµµα είναι από προγραµµατιστές από τη Βραζιλία 

και την Ουρουγουάη που το προσφέρουν δωρεάν (είναι πρόγραµµα ανοικτού 

ελεύθερου λογισµικού).  

 

Αποσύνδεση 

Με την επιλογή της αποσύνδεσης φεύγουµε από το σύστηµα. Βεβαίως, 

εµφανίζεται πρώτα µία προειδοποίηση  

giannis23 - Γιάννης ∆….  
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αν θέλουµε πραγµατικά να αποσυνδεθούµε και εφόσον επιλέξουµε το «ΟΚ» 

φεύγουµε από τη βάση.  

 

giannis23 - Γιάννης ∆….  


