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Οδηγίες Χρήσης
Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1. Υποχρεωτικότητα χρήσης προσωπικού λογαριασμού
Για την πραγματοποίηση αγορών, παρακολούθηση εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων, είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

2. Τι μπορείτε να κάνετε με τον λογαριασμό σας
Ο προσωπικός σας λογαριασμός θα σας επιτρέψει να πραγματοποιείτε τις παρακάτω εργασίες:

Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια:
• Πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε δηλώσει συμμετοχή, εφόσον αυτά
διεξάγονται μέσω διαδικτύου.
• Πρόσβαση στα μαγνητοσκοπημένα εργαστήρια που αγοράσετε, εφόσον αυτά παρέχονται
μέσω διαδικτύου.

Έλεγχος λογαριασμού και συναλλαγών:
• Εκτέλεση αγορών χωρίς εκ νέου καταχώρηση των στοιχείων σας.
• Προβολή ιστορικού συναλλαγών με το ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.
• Αυτοματοποιημένη χρήση προσωποποιημένων παροχών, όπως εκπτώσεις, δωρεάν
προγράμματα κ.λπ.

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση:
• Παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης βάσει των δραστηριοτήτων σας (πχ. Σημειώσεις
βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος, ειδοποιήσεις για πληρωμές και ανανεώσεις κ.λπ.).
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3. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού
Μπορείτε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, είτε (Α) αυτόματα κατά τη
διαδικασία αγοράς ή συμμετοχής σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, είτε (Β)
απευθείας με δήλωση των στοιχείων σας στη φόρμα εγγραφής.

Α) Αυτόματη δημιουργία λογαριασμού κατά την αγορά ή δήλωση
συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΤΕ
ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:
Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Κωδικό
Το Email σας θα είναι για τις μελλοντικές συνδέσεις το “Όνομα Χρήστη”, ενώ θα πρέπει να
θυμάστε τον “Κωδικό”| που θα εισάγετε στο σύστημα.
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Β) Απευθείας δήλωση των στοιχείων σας στη φόρμα εγγραφής
Επιλέξτε το πεδίο “Είσοδος Μελών” στο επάνω δεξί σημείο της ιστοσελίδας μας και ακολούθως
την επιλογή “Εγγραφή”:

Εφόσον αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη δημιουργία λογαριασμού, μπορείτε πάντα να ζητήσετε να
τον δημιουργήσει για εσάς η ομάδα υποστήριξης του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.

4. Πρόσβαση στον Λογαριασμό σας
Για την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στην
επιλογή «Είσοδος Μελών», η οποία θα βρίσκεται πάντα στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας μας.

Εισάγετε “Όνομα χρήστη” και
“Κωδικό” και αποκτήστε
πρόσβαση.

Εφόσον δεν θυμάστε τον κωδικό σας, μπορείτε να τον
ανακτήσετε στο email σας από την επιλογή «Χάσατε τον
κωδικό σας;».
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Β. ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5. Εμφάνιση μενού διαχείρισης
Μετά την είσοδό σας στον προσωπικό λογαριασμό σας, εμφανίζεται το ειδικό μενού διαχείρισης
των λειτουργιών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.

Αυτές περιλαμβάνουν:

✓Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ: Εμφανίζει τα στοιχεία σας και το συγκεντρωτικό ιστορικό
των συναλλαγών σας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη σχέση σας με
το ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.
✓ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ: Εμφανίζει τη λίστα των μαγνητοσκοπημένων εργαστηρίων που
έχετε αγοράσει, καθώς και άλλες χρήσιμες σχετικές πληροφορίες (πχ σημειώσεις κ.α.),
εφόσον διατίθενται κατά περίπτωση.
✓ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΥ: Εμφανίζει τα σημεία εισόδου στα ζωντανά εργαστήρια ή
εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή.

6. Περιήγηση στη λειτουργία «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ»
Η προβαλλόμενη σελίδα χωρίζεται σε τρεις ενότητες πληροφόρησης:

Α) Στοιχεία Λογαριασμού: Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία σας και να
κάνετε αλλαγές πατώντας την επιλογή «Επεξεργασία»
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Β) Συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα: Προβάλλονται σε δύο
διακριτές ενότητες τα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία
έχετε δηλώσει συμμετοχή.
Ενεργές Συμμετοχές

Στον πίνακα «Ενεργές Συμμετοχές», περιλαμβάνονται τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν ακόμη
υλοποιηθεί ή δεν έχουν ολοκληρωθεί.
*Προσοχή: προγράμματα στα οποία εκκρεμεί επιβεβαίωση πληρωμής, δεν εμφανίζονται στη
συγκεκριμένη λίστα.

Ιστορικό Συμμετοχών

Στον πίνακα «Ιστορικό Συμμετοχών» εμφανίζεται το ιστορικό των συναλλαγών σας που σχετίζονται
με συμμετοχές σε ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Γ) Αγορές κατ’ παραγγελία βίντεο και προϊόντων: Εμφανίζεται το
ιστορικό των παραγγελιών μαγνητοσκοπημένων βίντεο ή τυχόν άλλων
εμπράγματων προϊόντων.
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7. Περιήγηση στη λειτουργία «ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ»
Η σελίδα προβάλλει τα εργαστήρια που έχετε αγοράσει σε μορφή μαγνητοσκοπημένο βίντεο,
καθώς και το τυχόν συνοδευτικό τους υλικό (πχ σημειώσεις εισηγητή κ.λπ.).

Επιλέξτε τους δεσμούς για να προβάλλετε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει.
*Προσοχή: Μπορεί να απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα έως και μία εργάσιμη ημέρα από την
ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέχρι την εμφάνιση του υλικού στη σελίδα.

8. Περιήγηση στη λειτουργία «ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΥ»
Η σελίδα αποτελεί τον τόπο εισόδου στα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια ή
εκδηλώσεις του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.. Εφόσον έχετε εγγραφεί σε κάποιο από αυτά, θα δείτε την εικόνα και
την περιγραφή της δραστηριότητας να προβάλλεται στην οθόνη σας.
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Την ημέρα υλοποίησης του προγράμματος, επιλέξτε το εικονίδιο «play» και δείτε το ζωντανά στην
οθόνη της συσκευής σας.
Μπορείτε επίσης να το προβάλλεται το περιεχόμενο σε πλήρη οθόνη, αξιοποιώντας τις αντίστοιχες
επιλογές του λογισμικού προβολής.

*Εμφανίζονται μόνο οι συμμετοχές στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή από τον διαχειριστή
του συστήματος.
**Το λογισμικό προβολής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα τον τύπο της δραστηριότητας.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
9. Χρήση από ήδη εγγεγραμμένους χρήστες
Εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, συστήνεται η είσοδος στο σύστημα με τους
προσωπικούς σας κωδικούς, πριν την υλοποίηση κάποιας αγοράς ή δήλωσης συμμετοχής σε
δραστηριότητα.
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε την εκ νέου πληκτρολόγηση των στοιχείων σας, αλλά και τυχόν
προβλήματα εξυπηρέτησης στην περίπτωση που δημιουργήσετε άθελά σας δύο ή περισσότερους
λογαριασμούς.*
*Σημείωση: Το σύστημα ΔΕΝ επιτρέπει τη δημιουργία δύο διαφορετικών λογαριασμών με την ίδια
διεύθυνση email. Η αναφορά σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς αφορά μόνο στην
περίπτωση εισαγωγής από μέρους σας δύο διαφορετικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
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10. Είσοδος πριν την αγορά
Μπορείτε να εισάγετε τους κωδικούς σας στην περιοχή «χώρος μελών» και αμέσως μετά να
ανατρέξετε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τα μαγνητοσκοπημένα εργαστήρια που σας
ενδιαφέρει να αγοράσετε.

11. Είσοδος κατά τη διαδικασία αγοράς
Εφόσον έχετε ήδη επιλέξει ένα εργαστήριο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή άλλη εκδήλωση, χωρίς
προηγουμένως να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα, μπορείτε να παρακάμψετε το
στάδιο συμπλήρωσης των στοιχείων και να εισάγετε τους κωδικούς για είσοδο στο σύστημα, κατά
τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.
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