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Κατηγορία:  

Ηλεκτρονικές αγορές 

Περιγραφή Δραστηριότητας: 

Αγορά προϊόντων στο Amazon 

ΜΑΘΗΜΑ 2 

 

Στόχοι (τι θα μάθουμε;): 

Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε: 

 Να εντοπίζουμε και να ανοίγουμε την      

ιστοσελίδα του Amazon. 

  Να παραγγέλλουμε και να αγοράζουμε 

προϊόντα στο Amazon. 
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Ψηφιακές δεξιότητες:  

 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα 

δεδομένων, πληροφοριών και  ψηφιακού 

περιεχόμενου. 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων και 

ιδιωτικότητας. 

 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών 

και ψηφιακού περιεχομένου. 

Τι θα χρειαστούμε; 

Σύνδεση στο διαδίκτυο  

Laptop ή Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή 

«έξυπνη» συσκευή  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Πρόγραμμα πλοήγησης 

Λογαριασμό στο Amazon 

Πιστωτική κάρτα 

Ακροατήριο: Ενήλικες  

Χρονική Διάρκεια: 20-30 λεπτά  
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Επίπεδο Δυσκολίας: 

 

 

 

 

    1     2     3        4        5  

Πριν αρχίσουμε, βεβαιωνόμαστε ότι ο χρήστης έχει:   

 τη δυνατότητα να χειρίζεται βασικές λειτουργίες Η/Υ ή 

«έξυπνης» συσκευής. 

Παρόμοιες ιστοσελίδες:  

 Ebay 

 AliExpress 

 ASOS 

3 



ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1 

Προτού προχωρήσουμε σε αγορά          

καταχωρούμε  την πιστωτική μας κάρτα.  

Για να γίνει αυτό επιλέξετε το: 

Αρχικά, για να συνδεθούμε στον λογαριασμό 

μας  επιλέγουμε Sign in. 
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Για να παραγγείλουμε ένα προϊόν που έχουμε εντοπίσει 

συμπληρώνουμε την ποσότητα, όπως επίσης και τις      

επιλογές αποστολής και στη συνέχεια επιλέγουμε Add to 

cart.  

 

 Για να δούμε τι έχουμε επιλέξει και βάλει στο καλάθι μας 

πατούμε πάνω δεξιά το Cart. 

5 

3 

4 



 

Για επιβεβαίωση της αγοράς 

και υποβολή της παραγγελίας επιλέγουμε: 
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Στο επόμενο στάδιο καλούμαστε να καταχωρήσουμε 

στοιχεία παραλήπτη του αντικειμένου (όνομα, διεύθυνση, 

τηλ. κ.λπ.).  
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ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 

ΠΟΛΗ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΤΑΧΙΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΧΩΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  



 

Στο τελικό στάδιο καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα 

στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας. 

 

Προτού υποβάλουμε την τελική παραγγελία ελέγχουμε  

ξανά όλα τα στοιχεία που έχουμε υποβάλει μέσω της       

επιλογής :  You can review the order before it’s final. 

 

Ελέγχουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο 

για παραλαβή μηνύματος από το Amαzon 

με όλα τα στοιχεία της αγοράς που έχουμε 

κάνει!  
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ΣΤΟΧΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μπορώ να καταχωρώ στοιχεία της 

πιστωτικής μου κάρτας;  

  

Μπορώ να παραγγέλλω προϊόντα;    

Μπορώ να  αναζητώ στο καλάθι 

αγορών μου τα προϊόντα που έχω 

επιλέξει;  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Κίνδυνοι στο διαδίκτυο 

 Ο κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να δίνεται 

σε κανέναν άλλο, ενώ επίσης πρέπει να                  

φυλάσσεται σε ασφαλές  μέρος. 

 Ελέγχουμε πάντοτε την αξιοπιστία του πωλητή 

πριν την αγορά. 

 Χρησιμοποιούμε πιστωτικές κάρτες ειδικές για το 

διαδίκτυο (Web Cart). 




