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1. Αρχική
Στην κεντρική σελίδα της Τράπεζας Χρόνου (Εικόνα 1) βλέπετε το αρχικό
μήνυμα των διαχειριστών καθώς επίσης και τις μπάρες περιήγησης στην ιστοσελίδα
μας (Αρχική, Ποιοί είμαστε, Όροι συμμετοχής, Συχνές ερωτήσεις, Επικοινωνία,
Έγγραφη).

Εικόνα 1. Αρχική Σελίδα

Οι μπάρες περιήγησης προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και τρόπους επικοινωνίας με τον διαχειριστή για
επίλυση περαιτέρω αποριών.
Στο δεξί άκρο της οθόνης εμφανίζεται η ‘‘Είσοδος Χρήστη’’, πεδίο ‘‘Ξεχάσατε
τον κωδικό σας’’ για ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης ή και του ονόματος χρήστη
καθώς και επιλογή ‘‘Δημιουργία λογαριασμού’’.
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2. Δημιουργία λογαριασμού
Η δημιουργία λογαριασμού (Εικόνα 2) μπορεί να γίνει είτε από τη μπάρα
‘‘Εγγραφή’’ στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας είτε από τη ‘‘Δημιουργία
λογαριασμού’’ που βρίσκεται κάτω από την ‘‘Είσοδο χρήστη’’.

Εικόνα 2. Εγγραφή

Στο αριστερό μέρος της σελίδας ‘‘Εγγραφή’’ φαίνονται τα πεδία τα οποία πρέπει
να συμπληρώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στην Τράπεζα Χρόνου.
Αυτά είναι τα εξής:
 Όνομα: Συμπληρώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου.
 Επώνυμο: Συμπληρώνεται το επίθετο του ενδιαφερόμενου.
 Όνομα Χρήστη: Συμπληρώνεται το όνομα χρήστη το οποίο θα χρησιμοποιεί
ο χρήστης για την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Το όνομα χρήστη θα
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες και να μην
περιέχει κενά.
 Κωδικός Πρόσβασης: Ο κωδικός με τον οποίο θα εισέρχεται ο χρήστης
στην ιστοσελίδα. Ο Κωδικός Πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον έξι (6) χαρακτήρες και να μην περιέχει κενά.
 Επιβεβαίωση Κωδικού: Επιβεβαιώνεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός που
επιλέχθηκε από τον χρήστη.
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 Email: Συμπληρώνεται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
την οποία ο χρήστης θα επικοινωνεί με την Τράπεζα Χρόνου. Μετά το πέρας
της εγγραφής θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email στη διεύθυνση αυτή.
 Αριθμός Κάρτας: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος
σε οποιαδήποτε δομή του ‘‘Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου
Ηρακλείου’’ συμπληρώνει τον αριθμό της κάρτας που του έχει χορηγηθεί.
 Περιοχή: Στο πεδίο ‘‘Περιοχή’’ συμπληρώνεται ο τόπος διαμονής του
χρήστη (π.χ. Νέα Αλικαρνασσός).
 Τηλέφωνο: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το σταθερό τηλέφωνο
επικοινωνίας.
 Κινητό: Συμπληρώνεται το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με το διαχειριστή
της Τράπεζας Χρόνου.
 Κωδικός Ασφαλείας: Συμπληρώνεται ο κωδικός ασφαλείας που
εμφανίζεται την οθόνη.
Τέλος, αφού διαβάσετε προσεχτικά τους Όρους Συμμετοχής (Εικόνα 3) στην
Τράπεζα Χρόνου και εφόσον συμφωνείτε με αυτούς, επιλέγετε ‘‘Αποδέχομαι τους
Όρους Συμμετοχής’’ και το πεδίο ‘‘Δημιουργία λογαριασμού’’.

Εικόνα 3. Κωδικός ασφαλείας και όροι συμμετοχής

Τα πεδία ‘‘Όνομα’’, ‘‘Επώνυμο’’, ‘‘Όνομα Χρήστη’’, ‘‘Κωδικός Πρόσβασης’’,
‘‘Επιβεβαίωση Κωδικού’’, ‘‘Email’’, ‘‘Κινητό’’ και ‘‘Αποδέχομαι τους Όρους
Συμμετοχής’’ είναι υποχρεωτικά για τη δημιουργία λογαριασμού.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εμφανίζεται μήνυμα (Εικόνα 4) στην οθόνη
του χρήστη ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής του

Εικόνα 4. Μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής
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και αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email (Εικόνα 5) από την Τράπεζα Χρόνου.

Εικόνα5. Επιβεβαιωτικό email

Πριν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός ο διαχειριστής θα έρθει σε επικοινωνία με τον
ενδιαφερόμενο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής (προσκόμιση
φωτοαντιγράφου ταυτότητας, κάρτα ωφελουμένου κτλ.).
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3. Εισαγωγή στο σύστημα
Στο πεδίο ‘‘Είσοδος Χρήστη’’ στην αρχική σελίδα του site εισάγοντας στο όνομα
χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά
την εγγραφή και πατώντας στην ένδειξη ‘‘Είσοδος’’ εμφανίζεται το προφίλ του
χρήστη (Εικόνα 6).

Εικόνα 6. Προφίλ χρήστη

Στο προφίλ εμφανίζονται τα διαθέσιμα Τ.Ε.Μ. του χρήστη καθώς και οι επιλογές
‘‘Το προφίλ μου’’, ‘‘Οι αγγελίες μου’’, ‘‘Καταχώρηση νέας αγγελίας’’, Ιστορικό
προσφορών’’ και ‘‘Τα μηνύματά μου’’. Επίσης στο πάνω μέρος της σελίδας
εμφανίζεται το πεδίο ‘‘Αγγελίες’’.
 Το προφίλ μου: Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο
χρήστης κατά την εγγραφή ενώ υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ή να προσθέσει
οποιοδήποτε στοιχείο του επιλέγοντας την ένδειξη ‘‘Ανανέωση προφίλ’’ (Εικόνα
7). Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, όνομα χρήστη και mail δεν αλλάζουν.
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Εικόνα 7. Επεξεργασία προφίλ

 Οι αγγελίες μου: Εδώ εμφανίζονται οι προσφερόμενες και οι αιτούμενες αγγελίες
που έχουμε εισάγει (Εικόνα 8). Επιλέγοντας τον τίτλο της αγγελίας που έχουμε
εισάγει ή αιτηθεί μπορούμε να δούμε την κατάσταση της αγγελίας μας (Ενεργή,
Αναμονή έγκρισης, Σε αναστολή), τον αρχικό και τον υπολειπόμενο αριθμό Τ.Ε.Μ.
της αγγελίας καθώς και τις προσφορές που έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη αγγελία
από άλλους χρήστες.

Εικόνα 8. Οι αγγελίες μου
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 Καταχώρηση νέας αγγελίας: Σε αυτή την επιλογή ο χρήστης καταχωρεί την
υπηρεσία ή το προϊόν που θέλει να προσφέρει (Εικόνα 9).

Εικόνα 9. Καταχώρηση νέας αγγελίας

Πιο συγκεκριμένα, στην επιλογή ‘‘Κατηγορία’’ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει το είδος της υπηρεσίας ή του προϊόντος που θέλει να προσφέρει. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει στην υπάρχουσα λίστα επιλέγει ‘‘Υπηρεσία => Άλλη’’
ή ‘‘Προϊόν => Άλλο’’ (Εικόνα 10).

Εικόνα 10. Κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών
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Στον ‘‘Τίτλο’’ (Εικόνα 9) ο χρήστης συμπληρώνει το ακριβές αντικείμενο της
υπηρεσίας ή το προϊόν που θέλει να προσφέρει ενώ στην ‘‘Περιγραφή’’ εκθέτει
λεπτομέρειες σχετικά με την αγγελία του. Στο πεδίο ‘‘Ημερομηνία’’ ο χρήστης
επιλέγει την ημερομηνία κατά την οποία εισήγαγε την αγγελία. Τέλος στο πεδίο
‘‘Κατάσταση’’ αν η αγγελία αφορά υπηρεσία ο χρήστης επιλέγει μεταξύ
‘‘Εφάπαξ’’, ‘‘Ανά ώρα’’, ‘‘Ανά ημέρα’’ ανάλογα με την χρονική διάρκεια με την
οποία υπολογίζεται η υπηρεσία (Εικόνα 11). Εάν αφορά προϊόν επιλέγεται μεταξύ
‘‘Καινούργιο’’ και ‘‘Μεταχειρισμένο’’(Εικόνα 12). Κατόπιν, με την επιλογή του
πεδίου ‘‘Καταχώρηση’’ η αγγελία αποστέλλεται στο διαχειριστή ο οποίος με τη
σειρά του την εγκρίνει, την «κοστολογεί» και την αναρτά στο site της Τράπεζας
Χρόνου.

Εικόνα 11. Καταχώρηση υπηρεσίας
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Εικόνα 12. Καταχώρηση προϊόντος

 Ιστορικό προσφορών: Στο ‘‘ιστορικό προσφορών’’ εμφανίζονται οι
ολοκληρωμένες αγγελίες που έχει καταχωρήσει ο χρήστης (Εικόνα 13).

Εικόνα 13. Ιστορικό προσφορών

Επίσης ο χρήστης στο πεδίο αυτό μπορεί να δει τις αγγελίες τις οποίες έχει
αιτηθεί προκειμένου να δει σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται αλλά και να
τις αξιολογήσει.
 Τα μηνύματά μου: Εμφανίζονται τα μηνύματα που ανταλλάζουν οι χρήστες
της Τράπεζας Χρόνου μεταξύ τους.
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4. Εκτέλεση ανταλλαγής
Μετά την είσοδο του χρήστη προστίθεται η επιλογή ‘‘αγγελίες’’ στην οριζόντια
μπάρα της σελίδας. Επιλέγοντας την ο χρήστης μπορεί να δει τις υπάρχουσες ενεργές
αγγελίες (Εικόνα 14).

Εικόνα 14. Αγγελίες

Όταν κάποιος χρήστης εντοπίσει μια αγγελία η οποία τον ενδιαφέρει, την
επιλέγει πατώντας πάνω στον τίτλο της αγγελίας και μπορεί να δει λεπτομέρειες
σχετικά με την αγγελία αυτή (Εικόνα 15).

Εικόνα 15. Λεπτομέρειες αγγελίας
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Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να δει το όνομα του προσφερόμενου,
λεπτομέρειες της αγγελίας (κατηγορία κτλ) καθώς και τα αρχικά και διαθέσιμα
Τ.Ε.Μ. Αν ο χρήστης επιθυμεί να επωφεληθεί από την αγγελία, του δίνεται η
δυνατότητα είτε να αποστείλει μήνυμα στον προσφερόμενο ώστε να ζητήσει
διευκρινήσεις για την αγγελία είτε επιλέγοντας ‘‘αίτηση’’ να «αγοράσει» τη
συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν.
Εφόσον επιλεγεί το πεδίο αίτηση χρεώνονται από το λογαριασμό του δέκτη και
πιστώνονται στο λογαριασμό του λήπτη της υπηρεσίας ή του προϊόντος τα
αντίστοιχα ΤΕΜ. Αφού ολοκληρωθεί η ανταλλαγή, ειδοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω
mail, ο διαχειριστής της τράπεζας χρόνου, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η
ανταλλαγή. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ανταλλαγή δεν ολοκληρωθεί
ενημερώνεται και πάλι ο διαχειριστής τηλεφωνικά ή μέσω mail προκειμένου να
ακυρώσει την ανταλλαγή.
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5. Αξιολόγηση
Ο δέκτης μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος έχει τη δυνατότητα μετά το πέρας
της ανταλλαγής να προβεί σε αξιολόγηση σε κλίμακα 1-5 (Εικόνα 16).

Εικόνα 16. Αξιολόγηση

Επιλέγοντας στο κάτω μέρος της οθόνης το βαθμό της αξιολόγησης και
επιλέγοντας το πεδίο ‘‘Αξιολόγηση’’ καταχωρείται η αξιολόγηση στο σύστημα.

6. Έξοδος
Για να αποχωρήσετε από το site της Τράπεζας Χρόνου επιλέγετε το πεδίο
‘‘Έξοδος’’ στο πάνω μέρος της σελίδας (Εικόνα 16).

