
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ PAYPAL

 Πληκτρολογείστε την διεύθυνση www.paypal.com
 Θα σας ανοιχθεί παράθυρο με την κάτωθι εικόνα.

 Πατήστε μέσα στον κύκλο Create Account για να δημιουργήσετε λογαριασμό.
 Σας εμφανίζεται η κάτωθι ιστοσελίδα.

 Για να δημιουργήσετε τον πιό απλό λογαριασμό πατήστε μέσα στον κύκλο το κομβίο Get 
Started.

 Σας παρουσιάζεται η κάτωθι ιστοσελίδα για να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Στήν επομένη σελίδα , συμπληρώσατε τα στοιχεία σας και πατήστε το πορτοκαλί κομβίο 
που υποδεικνύεται με το βέλος.

http://www.paypal.com/


 Προχωρείστε στήν επομένη σελίδα :

 Πατώντας στο πλήκτρο Log in θα σας ανοιχθεί σελίδα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της 



πιστωτικής σας κάρτας,  η οποία στην συνέχεια θα ελεγχθεί και θα σας αποσταλή email 
επιβεβαιώσεως του λογαρισμού σας.
  

 Στην επομένη σελίδα σάς εμφανίζεται η σελίδα όπου θα συμπληρώσετε τα στοχεία τής 
πιστωτικής σας κάρτας οιουδήποτε τύπου καί άν είναι.

Αφού πατήσετε το κομβίο Save and Continue έχετε ουσιαστικώς τελειώσει τήν εγγραφή σας στό 
Paypal. Ελέγξατε τά Email σας καί ανοίξατε αυτό πού σάς έχει στείλει ή Paypal.
Θα βρείτε email πού θά σάς ζητά τήν επιβεβαίωση.
Πατήστε πάνω σ'αυτήν τήν διεύθυνση καί άμεσα θά οδηγηθείτε στήν σελίδα τού Paypal ώς πλήρες 
μέλος.

Από τώρα καί στό εξής όταν θά προσπαθείτε νά αποκτήσετε κάποιο μάθημα τού ΈΛΛΗΝΟΣ 
ΛΟΓΟΥ καί θά σάς ζητείται ή επικύρωσις, θά βάζετε τό Email σας καί τόν κωδικό πού βάλατε στήν 
3η εικόνα καί θά προχωρείτε άμεσα στήν παραλαβή τού μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: To κάθε μάθημα ή εκπομπή που θά αποκτήσετε θά πρέπει νά τό σώσετε μέ τήν εντολή 
SAVE ή SAVE ΑS στόν δίσκο σας καί έτσι μπορείτε νά τό δείτε όσες φορές επιθυμείτε.

Προτιμάτε νά κατεβάζετε μαθήματα κατά τίς νυχτερινές ώρες διότι στήν Ελλάδα έχουμε πρόβλημα 
στίς ταχύτητες τών δικτύων.

Ευχαριστούμε γιά τήν υπομονή σας αλλά είναι αναγκαία αυτή ή διαδικασία γιά τήν δική σας 
προστασία.

Το σύνολο του περιεχομένου του   www.ramafa.gr   και   www.ellinlogos.com.gr   διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά   
για προσωπική χρήση. 
Απαγορεύεται η επανεκπομπή, ή η επανέκδοση     του, με οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή   
άδεια του εκδότη.

http://79.129.8.50/
http://www.ramafa.gr/

