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Οδηγίες Χρήσης 

 



Είσοδος στο σύστημα 

 

Για την είσοδό μας στο σύστημα επιλέγουμε το bookmark (αγαπημένα) για το 

δίκταμο στον browser ή εναλλακτικά πληκτρολογούμε τη διεύθυνση:  

http://www.diktamo.gr/wp-admin 

 

Πληκτρολογούμε username / password.  

 

Αρχική οθόνη 

Με την είσοδό μας στο σύστημα βλέπουμε την αρχική οθόνη:  

http://www.diktamo.gr/wp-admin


 
 

Σελίδες 

Η ιστοσελίδα έχει έναν μικρό αριθμό από σελίδες που αποτελούν τη συνολική δομή. Μέσα σε 

αυτές τις σελίδες εμφανίζονται τα προϊόντα και τα άρθρα. Για να δείτε τις σελίδες επιλέξτε 

«Σελίδες» στο αριστερό μενού.  

 

 

 

Οι σελίδες είναι ήδη καθορισμένες και σε καθημερινή βάση ΔΕΝ υπάρχει λόγος αλλαγής τους. Τα 

προϊόντα και τα άρθρα δεν αλλάζουν από εδώ.  

 



Προϊόντα 

Η ιστοσελίδα έχει εκατοντάδες προϊόντα. Αυτά εμφανίζονται μέσα σε 1 μόνο σελίδα η οποία 

ονομάζεται “Store”. Δεν υπάρχει λόγος πρόσβασης σε αυτή τη σελίδα ή αλλαγής των ρυθμίσεών 

της.  

Για να δούμε τα προϊόντα, για να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε προϊόντα, πηγαίνουμε στην 

επιλογή «Προϊόντα» στο αριστερό μενού. Αφήνοντας το ποντίκι πάνω από τη λέξη «Προϊόντα» 

χωρίς κλικ βλέπουμε επιπλέον επιλογές. 

 

  

 

Δημιουργία νέου προϊόντος  

Επιλέγουμε «Προσθήκη Προϊόντος». 

Εμφανίζεται η σχετική οθόνη.  

 



 

 

Γράφουμε τον τίτλο του προϊόντος στο πεδίο «Όνομα Προϊόντος».  

Γράφουμε το σχετικό κείμενο στο μεγάλο πεδίο κειμένου από κάτω.  

Επιλέγουμε την κατηγορία προϊόντος από την κάτω δεξιά πλευρά:  

 

 



Αν η κατηγορία που επιθυμούμε δεν εμφανίζεται τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα 

κατηγορία επιλέγοντας «Προσθήκη Νέας Κατηγορίας Προϊόντος».  

Γράφουμε σχετικές λέξεις αναζήτησης στην ενότητα «Ετικέτες Προϊόντων», διαχωρίζοντάς τις με 

κόμμα.  

 

 

Επιλέγουμε «Εικόνα Προϊόντος» από την σχετική ενότητα κάτω από τις ετικέτες.  

 

 

 

Επιλέγουμε την εικόνα που επιθυμούμε αν υπάρχει στην βιβλιοθήκη:  

 



Αν δεν υπάρχει επιλέγουμε «Μεταφόρτωση Αρχείων» και ανεβάζουμε εικόνα από 

τον υπολογιστή μας.  

 

 

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα αρχείο ή να κάνουμε drag & drop.  

Μόλις έχουμε την σχετική εικόνα επιλεγμένη, πατάμε κάτω δεξιά το κουμπί «Ορισμός 

της εικόνας προϊόντος».  

 

Η εικόνα καταχωρείται σε αυτό το προϊόν.  

Θα πρέπει να αποφεύγουμε να ανεβάζουμε την εικόνα του προϊόντος μέσα στο 

κείμενο. Η εικόνα θα πρέπει να ορίζεται με την παραπάνω διαδικασία διότι 

διαφορετικά δεν θα εμφανίζεται στην λίστα των προϊόντων ως προεπισκόπηση αλλά 

θα εμφανίζεται μόνο όταν ανοιχτεί η σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος.  

Για να αποθηκεύσουμε το προϊόν, επιλέγουμε το κουμπί «Αποθήκευση» στην 

ενότητα Δημοσίευση:  

 

 

 



Με αυτή την ενέργεια το προϊόν αποθηκεύεται αλλά ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ. Για να 

εμφανιστεί, πατάμε «Δημοσίευση».  

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί «Προεπισκόπηση» για να δούμε 

το αποτέλεσμα χωρίς να δημοσιεύσουμε το προϊόν.  

Αφού δημοσιευθεί το προϊόν μπορούμε να το δούμε πηγαίνοντας στην σελίδα 

«προϊόντα» στο web site, εκτός του Wordpress.  

 

Αλλαγή προϊόντος  

Για την αλλαγή των στοιχείων ενός προϊόντως αφήνουμε το ποντίκι πάνω από την επιλογή 

«Προϊόντα» και επιλέγουμε «Προϊόντα» στο δεξί μενού που εμφανίζεται.  

 

 

Αναζητούμε το προϊόν με το πεδίο αναζήτησης πάνω δεξιά. Γράφουμε το όνομα και πατάμε 

«Αναζήτηση Προϊόντων».  

 

 

Εμφανίζεται η λίστα με τα προϊόντα που έχουν τον όρο αναζήτησης.  



Επιλέγουμε το επιθυμητό κάνοντας κλικ πάνω στο όνομά του.  

Εμφανίζεται η σελίδα του προϊόντος. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές. Πατάμε το μπλε 

κουμπί «Ενημέρωση» όταν τελειώσουμε.  

 

 

 

Διαγραφή προϊόντος 

Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω για την αλλαγή προϊόντος.  

Αφού φτάσουμε στην σελίδα του προϊόντος, επιλέγουμε τα κόκκινα γράμματα «Διαγραφή» 

στην ενότητα «Δημοσίευση».  

 

 

  



Άρθρα 

Για την ενημέρωση του κοινού αλλά και για την διατήρηση της ιστοσελίδας με τρέχουσες 

πληροφορίες μπορούμε να γράφουμε νέα άρθρα. Αυτά βρίσκονται στην ενότητα «Άρθρα».  

 

 
 

Τα άρθρα περιέχουν 2 τύπους κειμένου:  

• Άρθρα σχετικά με προϊόντα 

• Συνταγές 

 

Λίστα με άρθρα 

Αφήνουμε το ποντίκι πάνω από την επιλογή «Άρθρα». Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται:  

 

 

 

Επιλέγουμε «Όλα τα Άρθρα» και μεταφερόμαστε στην λίστα των άρθρων. Από εδώ 

μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο κάνοντας κλικ πάνω στο όνομά του.  

   



Δημιουργία νέου Άρθρου 

Επιλέγουμε «Νέο Άρθρο» από το αναδυόμενο μενού. Εμφανίζεται η σελίδα νέου άρθρου:  

 

 

Δίνουμε τίτλο και γράφουμε το κείμενο, όπως και με τα προϊόντα. Επιλέγουμε επίσης 

εικόνα και γράφουμε λέξεις αναζήτησης (ετικέτες) αν θέλουμε.  

Θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο άρθρο με κάποια κατηγορία. Στην δεξιά 

στήλη, και προς τα κάτω, βρίσκουμε την ενότητα με τις κατηγορίες. Επιλέγουμε την δεξιά 

καρτέλλα «Κοινότερες» και μαρκάρουμε την πρώτη κατηγορία η οποία λέγεται «arthra» με 

αγγλικούς χαρακτήρες.  

Στην ενότητα «Δημοσίευση» επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουμε χωρίς να 

δημοσιεύσουμε το άρθρο ή «Δημοσίευση» για να το δημοσιεύσουμε.  

Το άρθρο αυτό θα εμφανίζεται στην 

σελίδα «Νέα Άρθρα» καθώς έχει 

χαρακτηριστεί ως άρθρο (και όχι ως 

Συνταγή).  

 

 

 

 

  



Δημιουργία νέας Συνταγής 

Επιλέγουμε «Νέο Άρθρο» από το αναδυόμενο μενού, όπως και για τα άρθρα παραπάνω.  

Εμφανίζεται η σελίδα νέου άρθρου.  

Γράφουμε τον τίτλο και το κείμενο της συνταγής. Επιλέγουμε εικόνα και λέξεις αναζήτησης.  

Στη συνέχεια θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτό το άρθρο ως Συνταγή. Γι’ αυτό 

πηγαίνουμε στις κατηγορίες και επιλέγουμε την καρτέλλα «Κοινότερες». Εκεί μαρκάρουμε 

την κατηγορία «Συνταγές».  

Αποθηκεύουμε ή δημοσιεύουμε το άρθρο / Συνταγή. Λόγω του ότι επιλέξαμε την 

κατηγορία «Συνταγές» αυτή η συνταγή δεν εμφανίζεται στη σελίδα «Νέα Άρθρα», αλλά 

στη σελίδα «Συνταγές».  

 

 

 

 

 


