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Περιεχόμενα 

Α) Οδηγός αγοράς ψηφιακού προϊόντος. 

Β) Οδηγός Παραμετροποίησης και Διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Α) Οδηγός αγοράς ψηφιακού προϊόντος 

1. Εισέρχεστε στον ιστότοπο ecommerceplatform.digicreations.gr/. Στην ενότητα «Πρότυπα»,
κάνετε προεπισκόπηση των διαθέσιμων προτύπων ηλεκτρονικού καταστήματος. Η σελίδα 
προεπισκόπησης κάθε προτύπου ανοίγει σε νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης. 

2. Αφού επιλέξετε τη μορφή που θέλετε να έχει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, επιστρέφετε

στον ιστότοπο και πηγαίνετε στην ενότητα «Συνδρομές». Επιλέγετε τη συνδρομή σας (simple 

ή maximal) και πατάτε «Προσθήκη στο καλάθι». 

3. Στη σελίδα προϊόντος που άνοιξε, στα αντίστοιχα πεδία επιλέγετε:

- Τη διάρκεια συνδρομής (1, 2 ή 3 έτη),  

- Το πρότυπο (template) του e-shop, και 

- Αν είστε κάτοχος (ή όχι) Voucher του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ». 

https://ecommerceplatform.digicreations.gr/


4. Εφόσον είστε κάτοχος Voucher, η πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί αποκλειστικά με

κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό, ο οποίος αναφέρεται στη σελίδα ολοκλήρωσης της 

πληρωμής. Κατόπιν, μας αποστέλλετε μέσω e-mail το αποδεικτικό της κατάθεσης και 

επικοινωνείτε μαζί μας για να προχωρήσουμε και στη δέσμευση του Voucher. 

5. Θα παραλάβετε στο e-mail σας τα στοιχεία πρόσβασης στο online σύστημα διαχείρισης

του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. 

Β) Οδηγίες λειτουργίας και παραμετροποίησης Online συστήματος διαχείρισης 

ηλεκτρονικού καταστήματος 

Αφού παραλάβετε email με το σύνδεσμο και τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα 

(όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης), μπορείτε να εισέλθετε στο περιβάλλον 

διαχείρισης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Ακολουθεί εγχειρίδιο χρήσης της 

πλατφόρμας (πίνακας ελέγχου του e-shop). 



1. Αφού συνδεθούμε στην πλατφόρμα, μπαίνουμε στον πίνακα ελέγχου.

Στην αριστερή στήλη βλέπουμε το μενού διαχείρισης του E-Shop μας. 

Ξεκινάμε την παραμετροποίηση επιλέγοντας από το μενού το σύνδεσμο 

«Το E-shop μου»: 

Εικόνα 1 

Τώρα, στο μέσο της σελίδας (εικ.1) εμφανίζεται μενού με διάφορες 

επιλογές, προκειμένου να εισαγάγουμε τα δεδομένα του καταστήματός 

μας. Αρχικά θα δούμε πως εισάγουμε τις πληροφορίες καταστήματός, 

κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 1, «Προσθήκη στοιχείων καταστήματος». 

Στη σελίδα που θα ανοίξει, καταχωρούμε τα στοιχεία που αφορούν το 

κατάστημά μας, όπως παρακάτω (εικ.2): 

Εικόνα 2

Ξεκινάμε με την καταχώρηση των στοιχείων του καταστήματός μας, 

συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Δίπλα σε κάθε πεδίο υπάρχει το 

σύμβολο “?”, το οποίο μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πως 

πρέπει να συμπληρωθεί. Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία της φόρμας και 

κατόπιν πατάμε το κουμπί Αποθήκευση Αλλαγών στο κάτω μέρος της 

σελίδας (βλ. εικ. 3).  

Εικόνα 3 

Αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο βήμα, η πλατφόρμα μας ενημερώνει ότι 

έχουμε πλέον προσθέσει τα στοιχεία καταστήματος και μας ανακατευθύνει 

στο αρχικό μενού επιλογών, προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο 

βήμα.  

2. Τώρα θα ξεκινήσουμε την καταχώρηση των προϊόντων μας,

επιλέγοντας το 2ο σύνδεσμο, «Προσθήκη Προϊόντων» (εικ.4):

Εικόνα 4 



Πλέον έχει ανοίξει η σελίδα επιλογής του τύπου προϊόντος που πρόκειται 

να καταχωρήσουμε (εικ.5) 

Εικόνα 5 

Οι βασικές επιλογές μας είναι τρεις, Φυσικό, Μεταβλητό και 

Ομαδοποιημένο προϊόν. Ας δούμε τι είναι ο κάθε ένας τύπος 

προϊόντος όμως ξεχωριστά. 

Απλό προϊόν 

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που υπάρχουν σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα χαρακτηρίζονται ως απλά προϊόντα. Πρόκειται για 

προϊόντα τα οποία έχουν σταθερά χαρακτηριστικά και που δεν 

διαθέτουν παραλλαγές, δηλαδή δε διαφοροποιούνται ως προς τις 

ιδιότητές τους, π.χ. το χρώμα, το μέγεθος κλπ. 

Ομαδοποιημένο προϊόν 

Πρόκειται για μια συλλογή από προϊόντα που σχετίζονται μεταξύ τους 

ως ομαδοποιημένα προϊόντα. Υπάρχει πάντοτε ένα «γονικό» προϊόν 

και από κάτω τα «παιδιά» αυτού. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί 

αναπαράγονται σαν μια ομαδοποίηση. Οι πελάτες μπορούν να 

αγοράσουν ξεχωριστά τα προϊόντα της ομαδοποίησης αυτής. Για 

παράδειγμα εάν το προϊόν μας είναι τα Windows 10, αυτό είναι το 

«γονικό» προϊόν και οι εκδόσεις του 32-bit και 64-bit θα είναι τα 

«παιδιά του». 

Μεταβλητό προϊόν 

Κάθε προϊόν που διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά – ιδιότητες, 

μπορεί να καταχωρηθεί ως μεταβλητό προϊόν. Για παράδειγμα, μια 

μπλούζα που είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά μεγέθη και χρώματα 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβλητό προϊόν. Εδώ κάθε χρώμα και 

μέγεθος μπορούν να έχουν διαφορετικό κωδικό, διαφορετική τιμή και 

διαφορετικά αποθέματα για την διαχείριση της αποθήκης. 

Ανεξαρτήτως του τύπου προϊόντος που θα επιλέξουμε, τα περισσότερα 

από τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρήσουμε είναι κοινά, π.χ. το 

όνομα του προϊόντος, η περιγραφή, η τιμή κλπ. Παρακάτω θα δούμε πως 

καταχωρούμε αυτά τα στοιχεία: 

Αφού επιλέξουμε τον τύπο του προϊόντος, οδηγούμαστε στη σελίδα 

καταχώρησης νέου προϊόντος (εικ.6). 

Εικόνα 6 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, η εφαρμογή διαθέτει οδηγό ο οποίος μας 

βοηθά να καταχωρήσουμε σωστά τις διάφορες πληροφορίες σχετικά με 

το προϊόν μας. Αρχικά καταχωρείτε το όνομα (τίτλο) του προϊόντος στο 

αντίστοιχο πεδίο. Ο τίτλος αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο 

προκειμένου το προϊόν μας να εμφανιστεί σωστά στην Google σε 

στοχευμένες αναζητήσεις. 

Ακριβώς από κάτω, στον επεξεργαστή κειμένου θα πρέπει να εισάγουμε 

την περιγραφή που θέλουμε να έχει το προϊόν. 



Γράψτε και συμπεριλάβετε πολύ απλά αυτά που θέλει να μάθει ο πελάτης. 

Τίποτα παραπάνω αλλά και τίποτα λιγότερο. Ό,τι ακριβώς θα λέγατε σε 

έναν πελάτη στο φυσικό σας κατάστημα, αυτό ακριβώς χρειάζεται και 

εδώ. 

Κάτω από το πεδίο περιγραφής του προϊόντος, βρίσκεται η ενότητα με 

τίτλο δεδομένα προϊόντος (εικ. 7). 

Εικόνα 7 

Εδώ θα πρέπει να καταχωρήσουμε σημαντικές πληροφορίες για το 

προϊόν, ως εξής: 

Γενικά: Γενικές ρυθμίσεις του προϊόντος όπως η κανονική τιμή και η τιμή 

προσφοράς του (εάν υφίσταται). 

Αποθήκη: Προσθέτουμε τον Κωδικό προϊόντος και πληροφορίες για το 

απόθεμα κάθε προϊόντος. 

Αποστολή: Εδώ προσθέτουμε λεπτομέρειες για το προϊόν, όπως Βάρος, 

Διαστάσεις, κατηγορία αποστολής κτλ. 

Συνδεδεμένα Προϊόντα: Εδώ αναζητούμε και προσθέτουμε τυχόν 

σχετικά προϊόντα που θέλουμε να εμφανίσουμε στην σελίδα προϊόντος. 

Ιδιότητες: Όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το προϊόν 

σας ρυθμίζονται από εδώ. 

Για προχωρημένους: Εδώ διαχειριζόμαστε επιλογές όπως σημειώσεις, 

αξιολογήσεις και τη σειρά εμφάνισης του προϊόντος στη γενική 

ταξινόμηση. 

Αφού καταχωρήσουμε τα δεδομένα προϊόντος, θα πρέπει να το 

κατατάξουμε σε μία Κατηγορία, κάνοντας μια επιλογή από το αντίστοιχο 

μενού κατηγοριών δεξιά (εικ.8). 

Εικόνα 8 

Επιλέγουμε την κατηγορία ή τις κατηγορίες που θα ανήκει το προϊόν μας, 

τσεκάροντας το κουτάκι με την αντίστοιχη επιλογή. 

Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε μια νέα κατηγορία επιλέγοντας 

«+Προσθήκη νέας κατηγορίας», ακριβώς κάτω από το μενού με τις 

κατηγορίες προϊόντων. 

Κατόπιν θα πρέπει να προσθέσουμε και την Εικόνα του προϊόντος μας, 

όπως θέλουμε να εμφανίζεται στο E-Shop μας, από το μενού Εικόνα 

προϊόντος (εικ. 9). 

Εικόνα 9 



Επιλέγουμε «ορισμός της εικόνας προϊόντος» και ανεβάζουμε την 

κεντρική εικόνα του προϊόντος μας, την οποία έχουμε πρωτύτερα 

αποθηκεύσει στον υπολογιστή. Προτείνεται η εικόνα μας να είναι της 

μορφής png και τετραγωνισμένη, με διαστάσεις 600 x 600 ή 800 x 800 

pixels. Εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλες 

φωτογραφίες σχετικές με το προϊόν, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 

«Προσθέστε εικόνες στη συλλογή εικόνων προϊόντος» (εικ.9). 

Προσθέτουμε τις επιπλέον εικόνες με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω. 

Αυτό ήταν ! Ολοκληρώσαμε την καταχώρηση των στοιχείων του 
προϊόντος μας και μπορούμε να το δημοσιεύσουμε ! Για να γίνει αυτό, 
πατάμε το κουμπί “Δημοσίευση” επάνω δεξιά στη σελίδα (εικ.10) και 
πλέον το προϊόν μας θα είναι διαθέσιμο στο e-shop ! 

Εικόνα 10 

Αφού καταχωρήσαμε το πρώτο μας προϊόν, η πλατφόρμα θα μας δώσει  

επιλογές για το πως θα συνεχίσουμε (εικ.11). Μπορούμε είτε να 

καταχωρήσουμε κι άλλο προϊόν επιλέγοντας «Προσθήκη νέου», είτε να 

δούμε τη σελίδα του προϊόντος που μόλις καταχωρήσαμε επιλέγοντας 

«View Product» είτε να παραλείψουμε για την ώρα την προσθήκη 

προϊόντων και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα (Ρύθμιση 

πληρωμών), επιλέγοντας «Συνέχεια Ρυθμίσεων».  

Δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε τώρα τη διαδικασία 

καταχώρησης όλων των προϊόντων μας, μπορούμε να τη συνεχίσουμε 

όποτε θέλουμε επιλέγοντας από το αριστερό πλευρικό μενού 

«Προσθήκη νέου», κάτω από το υπό-μενού «Προϊόντα» και να 

επαναλάβουμε τη διαδικασία 2 για όλα τα προϊόντα που θέλουμε να 

δημοσιεύσουμε στο E-Shop. 

Εικόνα 11 

3. Μια πολύ σημαντική ενότητα για το E-Shop μας είναι αυτή των

πληρωμών, καθώς σε αυτήν θα ρυθμίσουμε τον ή τους τρόπους με τους 

οποίους οι πελάτες μας θα μπορούν να πληρώσουν για τις αγορές τους. 

Πάμε να τη δούμε αναλυτικά: 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα ρυθμίσεων, 

επιλέγοντας Το E-shop μου στο πλευρικό μενού αριστερά. Τώρα θα 

πατήσουμε στην επιλογή 3, Ρύθμιση πληρωμών (εικ.12). 

Εικόνα 12 

Έχουμε οδηγηθεί στη σελίδα απ’ όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον 

τρόπο ή τους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες μας θα μπορούν να 

πληρώσουν για τις αγορές τους στο e-shop μας (εικ.13). 



Εικόνα 13 

Όπως βλέπουμε, οι βασικές κατηγορίες πληρωμών είναι 2: οι πληρωμές 

μέσω παρόχου (online) και οι πληρωμές εκτός σύνδεσης (offline). Στις 

online πληρωμές, η πληρωμή πραγματοποιείται ΑΜΕΣΑ και η 

διεκπεραίωση γίνεται μέσω κάποιου παρόχου πληρωμών (π.χ. Stripe, 

Paypal, Viva Payments κλπ.). Οι offline πραγματοποιούνται απευθείας 

από τον πελάτη, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό είτε 

με χρήση μετρητών/κάρτας κατά την παραλαβή από το φυσικό μας 

κατάστημα, ή και με αντικαταβολή, κατά την παράδοση της παραγγελίας 

στο χώρο του πελάτη.  

Πάμε τώρα να δούμε πως επιλέγουμε και πως ρυθμίζουμε τους 

τρόπους πληρωμής, αρχικά αυτούς μέσω παρόχου: 

3. 1 Πληρωμές μέσω παρόχου (online)

Α. Stripe: Η Stripe είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής υπηρεσία πληρωμών, 

ιδανική εάν θέλουμε να στοχεύσουμε σε πελάτες στο εξωτερικό, καθώς 

μας επιτρέπει να δεχτούμε πληρωμές σε περισσότερα από 135 εθνικά 

νομίσματα και με χρήση πολλών διαφορετικών μεθόδων, όπως 

Πιστωτικές/Χρεωστικές κάρτες, Apple Pay, απευθείας μεταφορά μεταξύ 

λογαριασμών Stripe κ.α. Απαιτεί από τη μεριά μας να διαθέτουμε 

επαγγελματικό λογαριασμό Stripe, ο οποίος (εάν δεν υφίσταται) μπορεί 

να δημιουργηθεί online και δωρεάν.  

Προκειμένου να την επιλέξουμε ως υπηρεσία πληρωμών για το E-shop 

μας, θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε πατώντας το κουμπί «Ξεκινήστε», 

το οποίο βρίσκεται δεξιά από το όνομα της υπηρεσίας (εικ.13). 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της υπηρεσίας 

Stripe, θα οδηγηθούμε στη σελίδα καταχώρησης των στοιχείων σύνδεσης 

του λογαριασμού Stripe (εικ.14). 

Εικόνα 14 

Εδώ, το μόνο που θα χρειαστεί να εισαγάγουμε είναι το Live Publishable 

Key και το Live Secret Key, τα οποία μας παρέχονται από τη σελίδα του 

λογαριασμού μας Stripe. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε λογαριασμό 

Stripe έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν, επιλέγοντας το 

σύνδεσμο «Create one» ο οποίος παρέχεται στην ίδια σελίδα.  

Αφού ολοκληρώσουμε την εισαγωγή των παραπάνω, η Stripe θα 

ενεργοποιηθεί ως διαθέσιμος τρόπος πληρωμής στο E-shop μας. 

Β. PayPal: Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και την 

PayPal ως υπηρεσία πληρωμών. Και μέσω της Paypal μπορούμε να 

δεχτούμε πληρωμές από όλο τον κόσμο, αφού οι πελάτες μας θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική 

κάρτα για τις αγορές τους. 

Ενεργοποιούμε την υπηρεσία  επιλέγοντας το κουμπί «Ξεκινήστε», που 

βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το όνομα της υπηρεσίας «Πληρωμές 

PayPal» (εικ.13). Κατόπιν οδηγούμαστε στη σελίδα όπου μας ζητείται να 

εισαγάγουμε τις πληροφορίες του λογαριασμού μας PayPal (εικ.15).



Εικόνα 15 

Εάν δε διαθέτουμε λογαριασμό PayPal, μπορούμε εύκολα να 

δημιουργήσουμε έναν δωρεάν, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται 

στη σελίδα της υπηρεσίας. Αφού εισαγάγουμε τις πληροφορίες σύνδεσης 

του λογαριασμού μας PayPal, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα και 

πλέον η PayPal θα εμφανίζεται ως διαθέσιμος τρόπος μέσω του οποίου οι 

πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους. 

Σημ: Εφόσον το επιθυμείτε, στο E-shop σας μπορούν να ρυθμιστούν κι 

άλλοι τρόποι αποδοχής online πληρωμών, όπως π.χ. η Viva Wallet 

καθώς και αυτές όλων των ελληνικών τραπεζών. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με την τράπεζα-

πάροχο πληρωμών της επιλογής σας και κατόπιν θα σας αποστείλουμε 

τις ανάλογες οδηγίες. 

Αφού είδαμε τους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζουμε τις online 

μεθόδους πληρωμών, θα δούμε παρακάτω με ποιο τρόπο ρυθμίζουμε 

τις πληρωμές offline. 

3.2 Τρόποι πληρωμής εκτός σύνδεσης (offline)

Από το μενού «Ρύθμιση Πληρωμών» (εικ.13), στο κάτω μέρος της 

σελίδας εμφανίζονται οι σχετικές επιλογές, «Αντικαταβολή» και 

«Άμεση Τραπεζική Μεταφορά». 

A. Αντικαταβολή: Ενεργοποιούμε την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής 

πατώντας το κουμπί «ενεργοποίηση», το οποίο βρίσκεται ακριβώς δεξιά 

από την επιλογή «Αντικαταβολή». Αφού κάνουμε την ενεργοποίηση, το 

ίδιο κουμπί που επιλέξαμε πλέον έχει αλλάξει και γράφει «Διαχείριση». Το 

πατάμε προκειμένου να προχωρήσουμε στη ρύθμιση των αντικαταβολών.  

Η σχετική σελίδα (εικ.16) περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τον 

πελάτη μας, π.χ. αν η αντικαταβολή εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο 

πελάτης επιλέξει να πληρώσει κατά την παραλαβή της παραγγελίας του 

από το κατάστημά μας, ή κατά την παράδοση στο χώρο του ή και στις 2 

περιπτώσεις. Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε τυχόν επιπλέον χρέωση 

εάν π.χ. ο πελάτης πληρώσει για την παραγγελία στον μεταφορέα. 

Ολοκληρώνουμε τη ρύθμιση πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση 

Αλλαγών» στο κάτω μέρος της σελίδας. 

B. Άμεση Τραπεζική Μεταφορά: Με τον ίδιο τρόπο ενεργοποιούμε και 

την τραπεζική μεταφορά ως τρόπο πληρωμής, πατώντας το αντίστοιχο 

κουμπί «Ξεκινήστε» στη σελίδα ρύθμισης πληρωμών (εικ.13). 

Στη σελίδα που θα ανοίξει, συμπληρώνετε τα στοιχεία της τράπεζάς σας 

στα αντίστοιχα πεδία (εικ.17) και μετά πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση». 

Εικόνα 17 



Πλέον, όταν ο πελάτης μας επιλέγει την τραπεζική μεταφορά ως τρόπο 

πληρωμής το E-shop μας θα του παρέχει τις σχετικές οδηγίες και όταν ο 

πελάτης μας αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης, μπορούμε να 

εκτελέσουμε την παραγγελία. 

Αφού ρυθμίσαμε και τους τρόπους πληρωμής, πλέον είμαστε πολύ κοντά 

στο να ολοκληρώσουμε τη δημιουργία του E-shop μας και να ξεκινήσουμε 

να λαμβάνουμε παραγγελίες και πληρωμές μέσα από αυτό !  

Απομένουν λίγες ακόμα λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν στην 

εμφάνιση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

4. Ολοκληρώνοντας το προηγούμενο βήμα, οδηγούμαστε πάλι στην

αρχική σελίδα ρυθμίσεων του E-shop μας. Υπενθυμίζουμε ότι ανά πάσα 

στιγμή μπορούμε να πάμε στο μενού ρυθμίσεων του e-shop, επιλέγοντας 

τον σύνδεσμο “Το E-shop μου”, από το πλευρικό μενού αριστερά (εικ.18). 

Εικόνα 18 

Παραλείπουμε τις επιλογές 4 και 5, καθώς αυτές είναι προ-ρυθμισμένες 

με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και επιλέγουμε τον σύνδεσμο 6, 

«Προσωποποιήστε το κατάστημά σας».  

Στη σελίδα που ανοίγει (εικ.19) μας δίνεται η επιλογή είτε να 

δημιουργήσουμε μια νέα Αρχική Σελίδα είτε να παραλείψουμε το 

συγκεκριμένο βήμα, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί. 

Εικόνα 19 

Επιλέγουμε τη «Δημιουργία Αρχικής Σελίδας», μόνο εάν θέλουμε να 

τροποποιήσουμε την αρχική μας σελίδα, η οποία έχει δημιουργηθεί 

αυτόματα - ανάλογα με το Πρότυπο το οποίο έχουμε επιλέξει κατά την 

αγορά της συνδρομής - και την οποία μπορούμε να δούμε επιλέγοντας 

το σύνδεσμο «Επισκεφθείτε το κατάστημα» (εικ.20), διαφορετικά 

επιλέγουμε κι εδώ το κουμπί «Παράλειψη». 

Εικόνα 20 

4.1 Εάν επιλέξουμε να επεξεργαστούμε την αρχική μας σελίδα, θα 

ανοίξει το εργαλείο επεξεργασίας (εικ.21) 



Εικόνα 21 

Από εδώ μπορούμε να τροποποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν τη 

σελίδα μας, όπως π.χ. να ανεβάσουμε φωτογραφίες του φυσικού μας 

καταστήματος, να εισαγάγουμε ένα μήνυμα καλωσορίσματος των 

επισκεπτών του e-shop μας, να προβάλλουμε συγκεκριμένες επιλογές 

προϊόντων ή/και κατηγοριών και πολλά άλλα. Το εργαλείο επεξεργασίας 

παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πως τροποποιούμε τα διάφορα 

πεδία της σελίδας μας, εάν κλικάρουμε το κουμπί «Βοήθεια» επάνω 

δεξιά (εικ.21). Μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή το αποτέλεσμα 

των ενεργειών μας πριν αποθηκεύσουμε τις όποιες αλλαγές, 

πατώντας το κουμπί «Προεπισκόπηση αλλαγών» (εικ.21), ενώ αν 

είμαστε ΟΚ με τις αλλαγές μας, πατάμε το κουμπί «Ενημέρωση» (εικ.21) 

για να τις δημοσιεύσουμε στο E-shop. 

4.2 Αν στο προηγούμενο βήμα στην επιλογή «Δημιουργήστε μια 

προσαρμοσμένη αρχική σελίδα» επιλέξαμε «Παράλειψη», τότε θα 

οδηγηθούμε απευθείας στο Βήμα 3, «Μεταφόρτωση Λογοτύπου» 

(εικ.22). Εάν όμως προηγουμένως κάναμε αλλαγές στην αρχική σελίδα, 

θα πρέπει να επιλέξουμε διαδοχικά «Το e-shop μου» (από το αριστερό 

πλευρικό μενού), «Προσωποποιήστε το κατάστημά σας» (επιλογή 6 

από τις επιλογές που εμφανίστηκαν στην κύρια σελίδα) και 

«Μεταφόρτωση Λογοτύπου».

Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη εικόνας», ανοίγει παράθυρο από το 

οποίο μπορούμε να επιλέξουμε από τα περιεχόμενα του υπολογιστή 

μας το λογότυπο της επιχείρησής μας και το οποίο πλέον θα εμφανίζεται 

στο e-shop μας. 

Εικόνα 22 

Τέλος, η επιλογή 3 «Ορίστε την ειδοποίηση καταστήματος» αφορά 

κάποιο προαιρετικό μήνυμα το οποίο ενδεχομένως θέλουμε να 

εμφανίζεται στις σελίδες του e-shop, εάν π.χ. επιθυμούμε να 

ενημερώνουμε για μια προσφορά, εάν το e-shop μας βρίσκεται σε 

δοκιμαστική λειτουργία/λειτουργία συντήρησης ή και για οτιδήποτε άλλο. 

Η ειδοποίηση καταστήματος μπορεί να εμφανίζεται είτε στην κορυφή είτε 

στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του e-shop. 

5. Το μόνο που απομένει για να ολοκληρώσουμε το e-shop, είναι να

δημοσιεύσουμε τις σελίδες «Πολιτική Απορρήτου» και «Πολιτική 

επιστροφής χρημάτων και προϊόντων», τις οποίες υποχρεωτικά θα 

πρέπει να διαθέτει κάθε e-shop. Για το λόγο αυτό, πηγαίνουμε στην 

ενότητα «Σελίδες» και επιλέγουμε «Όλες οι σελίδες» (εικ.23).  

Εικόνα 23 



Όπως βλέπουμε, υπάρχουν ήδη καταχωρημένα τα αντίστοιχα προσχέδια 

σελίδων. Το μόνο που μένει είναι να πατήσουμε το σύνδεσμο 

«Επεξεργασία» ο οποίος εμφανίζεται εάν περάσουμε το ποντίκι μας 

επάνω από τον αντίστοιχο τίτλο σελίδας (εικ.23), έτσι ώστε να 

πλοηγηθούμε στον Επεξεργαστή Κειμένου της σελίδας μας και να 

κάνουμε τις αλλαγές μας. 

Ο επεξεργαστής κειμένου των σελίδων είναι αντίστοιχος με αυτούς που 

ενδεχομένως έχουμε χρησιμοποιήσει σε άλλες εφαρμογές, π.χ. στο 

Word, Notepad, Editplus κλπ. Είναι πανεύκολος στη χρήση του, ακόμα 

κι αν δεν έχουμε καμία γνώση χρήσης αντίστοιχων εφαρμογών. 

Όταν ανοίξει ο επεξεργαστής, θα οδηγηθούμε σε μια σελίδα σαν την 

παρακάτω (εικ.24). 

Εικόνα 24 

Τώρα μπορούμε να τροποποιήσουμε το υφιστάμενο κείμενο και να 

περιγράψουμε τη δική μας Πολιτική Απορρήτου. Αν χρειαστούμε 

βοήθεια όσον αφορά το κείμενο, μπορούμε να ανατρέξουμε στον Οδηγό 

πολιτικής απορρήτου, κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο στο 

επάνω μέρος της σελίδας (εικ.24). Μπορούμε να βλέπουμε πως 

διαμορφώνεται η σελίδα πατώντας το κουμπί «Προεπισκόπηση» 

επάνω δεξιά, ενώ όταν ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του κειμένου, θα 

πρέπει να πατήσουμε το κουμπί «Δημοσίευση» έτσι ώστε η σελίδα μας 

να αναρτηθεί στο e-shop. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε και τη σελίδα 

«Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων». 

Τελειώσατε ; Συγχαρητήρια, αυτό ήταν ! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να 

πουλάτε μέσα από το καινούριο σας e-shop !  

Πλέον ο σύνδεσμος «Το E-shop μου» σας οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό 

πίνακα ελέγχου του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (εικ.25). 

 Εικόνα 25 

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραγγελίες σας από το σύνδεσμο 

«Παραγγελίες», αντίστοιχα τους Πελάτες σας καθώς και να εξάγετε 

αναφορές και στατιστικά αναφορικά με τις πωλήσεις σας. Τέλος, όπως 

θα δείτε στην ενότητα «Διαχείριση Καταστήματος» μπορείτε να βρείτε 

χρήσιμα εργαλεία μάρκετινγκ για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας, καθώς 

επίσης να προσθέσετε ή/και να τροποποιήσετε τα προϊόντα σας και τις 

υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν το κατάστημά σας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια για 

το e-shop σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 

2130402189, 6945298802 καθώς και στο e-mail: info@digicreations.gr 

ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ !!! 

mailto:info@digicreations.gr



