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Ππιν ηην 1η ζύνδεζη 
Όηαλ ιακβάλνπκε ην απηνκαηνπνηεκέλν email πσο δεκηνπξγήζεθε ν ινγαξηαζκόο καο, έρνπκε 

δύν links: 

 

Παηώληαο ζηνλ 1ν ζύλδεζκν, αιιάδνπκε ην ζπλζεκαηηθό καο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

Ο ζύλδεζκνο καο νδεγεί ζηελ αθόινπζε ζειίδα: 

 

  



Αθνύ ζπκπιεξώζνπκε ην ζπλζεκαηηθό καο δύν θνξέο (ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ 

καο ππνδεηθλύνληαη) παηάκε ην θνπκπί «ΑΠΟΘΗΚΔΥΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ». 

Σηε ζπλέρεηα παηάκε ζηνλ 2ν ζύλδεζκν ηνπ email γηα λα ζπλδεζνύκε ζηελ πιαηθόξκα: 

 

 

 

ύνδεζη ζηο Site 
Βήμα 1: Αθνινπζνύκε ηνλ 2ν ζύλδεζκν ή από ην θπξίσο κελνύ επηιέγνπκε «Σύλδεζε» 

 

 

  



Βήμα 2: Σπκπιεξώλνπκε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη παηάκε ην θνπκπί 

«ΣΥΝΓΔΣΗ». 

 

 

ημείωζη: Καηαιαβαίλνπκε πσο είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζηελ πιαηθόξκα, γηαηί εκθαλίδεηαη κία 

καύξε γξακκή ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη ζην δεμηό κέξνο βιέπνπκε ην όλνκα ρξήζηε πνπ 

έρνπκε. 

Βήμα 3: Από ην θπξίσο κελνύ επηιέγνπκε «Υπνβνιή αηηήκαηνο» γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν 

αίηεκα. Από ην κελνύ, επηιέγνπκε ην θαηάιιειν θνπκπί: 

 

 



 

1. ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟ SITE / E-SHOP ΜΟΤ: Σηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

κπνξνύκε λα ζπκπιεξώζνπκε κηθξέο δηνξζώζεηο πνπ ζέινπκε λα γίλνπλ ζην πεξηερόκελν, 

γηα παξάδεηγκα λα αιιάμεη θάπνην θείκελν ή κία θσηνγξαθία ζε κία ζειίδα. 

 

Σην πεδίν «Πεξηγξαθή» ζπκπιεξώλνπκε αλαιπηηθά ηηο δηνξζώζεηο πνπ ζέινπκε λα γίλνπλ. 

Σεκαληηθό είλαη λα αλαθέξνπκε ηε ζειίδα θαη ην αθξηβέο ηκήκα πνπ ζέινπκε λα δηνξζσζνύλ. Σην 

πεδίν «Σπλεκκέλα» κπνξνύκε λα επηζπλάςνπκε θάπνην αξρείν (έλα αξρείν word ή pdf ή θάπνην 

printscreen από ηε ζειίδα γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζέινπκε). Αλ ηα αξρεία πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε 

είλαη πεξηζζόηεξα από δύν ή έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, ζα πξέπεη λα ζηαινύλ κε ελαιιαθηηθνύο 

ηξόπνπο όπσο: weTransfer, Google Drive ή Dropbox. 

Σηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ». 

2. ΑΛΛΑΓΔ/ΠΡΟΘΗΚΔ ΣΟ SITE / E-SHOP ΜΟΤ: Σηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

κπνξνύκε λα ζπκπιεξώζνπκε κηθξέο αιιαγέο πνπ ζέινπκε λα γίλνπλ, γηα παξάδεηγκα λα 

αιιάμεη θάπνην κελνύ, λα πξνζηεζεί κία θόξκα επηθνηλσλίαο ή κία ζειίδα κε πεξηερόκελν. 

 



Οκνίσο κε ηελ 1ε πεξίπησζε, ζην πεδίν «Πεξηγξαθή» ζπκπιεξώλνπκε αλαιπηηθά ηηο δηνξζώζεηο 

πνπ ζέινπκε λα γίλνπλ. Σεκαληηθό είλαη λα αλαθέξνπκε ηε ζειίδα θαη ην αθξηβέο ηκήκα πνπ 

ζέινπκε λα δηνξζσζνύλ. Σην πεδίν «Σπλεκκέλα» κπνξνύκε λα επηζπλάςνπκε θάπνην αξρείν (έλα 

αξρείν word ή pdf ή θάπνην printscreen από ηε ζειίδα γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζέινπκε). Αλ ηα 

αξρεία πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε είλαη πεξηζζόηεξα από δύν ή έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, ζα πξέπεη 

λα ζηαινύλ κε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο όπσο: weTransfer, Google Drive ή Dropbox. 

Σηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ». 

 

3. ΓΔΝ ΔΥΩ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ SITE/EMAIL ΜΟΤ: Σηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ππάξρεη θαη 

εζσηεξηθό αξρείν .pdf κε αλαιπηηθέο νδεγίεο. 

 

 

 
 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζην pdf αξρείν ησλ νδεγηώλ πεξηέρνληαη ηα βήκαηα γηα λα βξνύκε ηε 

δηεύζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή καο. 

Σηε ζπλέρεηα, γξάθνπκε ηε δηεύζπλζε απηή ζηελ «Πεξηγξαθή» θαη παηάκε ην θνπκπί 

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ». 

  



4. ΠΡΟΘΑΦΑΙΡΔΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ EMAIL: Σηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζπκπιεξώλνπκε 

ζηελ «Πεξηγξαθή» ηε δηεύζπλζε email πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα 

θαηαξγήζνπκε. Σηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ». 

 

 

5. ΑΛΛΟ ΑΙΣΗΜΑ: Σηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή γξάθνπκε ην αίηεκά καο, αλ δελ κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί θάπνπ αιινύ. 

 

 

  



Δδώ ζπκπιεξώλνπκε πξώηα ην «Θέκα» κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο. Σηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ην αίηεκά καο ζην πεδίν «Πεξηγξαθή». Μπνξνύκε λα 

επηζπλάςνπκε αξρεία ζην πεδίν «Σπλεκκέλα» ή λα πξνζζέηνληαο ην ζρεηηθό link ζηελ 

πεξηγξαθή. 

Σηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ». 

 

Σα αιηήμαηά μος 
Από ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ θεληξηθνύ κελνύ κπνξνύκε λα δνύκε ηα αηηήκαηά πνπ έρνπκε 

θάλεη θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

 

 

Όηαλ δεκηνπξγνύκε έλα λέν αίηεκα, ηόηε ραξαθηεξίδεηαη σο «Νέν». 

Ταπηόρξνλα, ιακβάλνπκε θαη ζρεηηθό email γηα ην αίηεκά καο. 



 

 

 

Αλ παηήζνπκε ζην θνπκπί «Πξνβνιή Αηηήκαηνο» ζα επηζηξέςνπκε ζηελ πιαηθόξκα 

αηηεκάησλ. Αςηόρ είναι ο πιο αξιόπιζηορ ηπόπορ επικοινωνίαρ για ηα αιηήμαηα. Αλ 

πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην email, κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη αξθεηά ε παξάδνζή 

ηνπ. 

Κάπνηνο από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθόξκαο ζα ραξαθηεξίζεη ην αίηεκά καο σο «Σε 

επεμεξγαζία» θαη ζα ιάβνπκε ζρεηηθό email. Με απηό ηνλ ηξόπν επηβεβαηώλνπκε πσο ην 

αίηεκά καο έρεη ιεθζεί θαη ζα επηιπζεί ζύληνκα. 

 
 

  



Μπνξνύκε αλά πάζα ζηηγκή λα αλνίμνπκε ην αίηεκά καο, θάλνληαο θιηθ πάλσ. 

  

 

 

Όηαλ αλνίμνπκε ην αίηεκα, κπνξνύκε λα δνύκε ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαη από 

εκάο, θαη από ηνλ δηαρεηξηζηή πνπ επηιύεη ην αίηεκα. 

 
 

Μπνξνύκε λα γξάςνπκε κία δηεπθξίληζε ή λα επηζπλάςνπκε θάπνην αξρείν, ζε πεξίπησζε 

πνπ ρξεηαζηεί. Δπίζεο, κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο πνπ επηιύεη ην αίηεκά καο λα καο δεηήζεη 

επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο. 

  



Γηα λα γίλεη απηό, γξάθνπκε ζην πιαίζην ηελ απάληεζή καο, επηζπλάπηνπκε ηα αξρεία καο 

θαη παηάκε ζην θνπκπί «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» (όπσο δειαδή θάλνπκε θαη όηαλ δεκηνπξγνύκε έλα 

λέν αίηεκα). 

 
Δπίζεο κπνξεί λα ζέινπκε λα «θιείζνπκε» ην αίηεκά καο, γηαηί ην πξόβιεκα επηιύζεθε ή 

ηειηθά δελ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο αιιαγέο πνπ δεηήζακε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε 

γξάθνπκε ηνλ ιόγν πνπ θιείλνπκε ην αίηεκα (πρ. Τειηθά γηα ην πξόβιεκα 

πξνζβαζηκόηεηαο ήηαλ ζέκα ζύλδεζεο ζην ίληεξλεη θαη πιένλ έρεη απνθαηαζηαζεί) 

θάλνπκε θιηθ ζην «Κιείζηε απηό ην αίηεκα» θαη παηάκε ην θνπκπί «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Με απηό 

ηνλ ηξόπν ελεκεξώλνπκε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ αηηήκαηνο λα κελ ην επηιύζεη ηειηθά. 

 

  



Αλ δελ θιείζνπκε κόλνη καο ην αίηεκα, ηόηε ν δηαρεηξηζηήο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ζα ην 

επηιύζεη. Μπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα επηθνηλσλία γηα λα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο, αλ 

ρξεηαζηεί. Σην ηέινο, ζα απαληήζεη θαη ζα θιείζεη ην αίηεκά καο. Γηα όια απηά ζα 

ιακβάλνπκε θαη ζρεηηθά emails ή κπνξνύκε λα παξαθνινπζνύκε ηελ πνξεία ηνπ όπσο 

είδακε θαη παξαπάλσ. 

Αλ γηα θάπνην ιόγν ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ή ζέινπκε λα γίλνπλ επηπιένλ 

αιιαγέο, ηόηε δελ ρξεηάδεηαη λα αλνίμνπκε λέν αίηεκα, αιιά λα αλνίμνπκε ην ππάξρνλ. 

 
Παηώληαο ζηνλ ζύλδεζκν ζην θάησ κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, κπνξνύκε λα ην αλνίμνπκε πάιη, 

θαη λα γξάςνπκε ηηο δηεπθξηλήζεηο καο. 


