
 Οδηγός Συντήρησης Joomla           

(3.Χ – 2.5.Χ οχι e-shop) 

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά , Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια  - by e-base.gr» 

 

Web: www.e-base.gr  | E-mail: support@e-base.gr | Facebook: Like | Twitter: @ebasegr 

 

Λίγα Λόγια 

Το site σας είναι δυναμικό αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία . Εσείς καταχωρείτε μια εντολή σε 

παραθυρικό περιβάλλον και το σύστημα μέσω μιας βάσης 

δεδομένων σαν «απαντά» προβάλλοντας το σε πραγματικό 

χρόνο. Το σύστημα βασίζεται πάνω στην διαχείριση άρθρων 

που είναι συνδεδεμένα δυναμικά με συνδέσμους (links) και 

επεκτάσεις (modules) για αυτό και παρακάτω επεξηγούνται οι 

βασικές λειτουργίες σύνδεσης για την σωστή προβολή ενός 

ιστότοπου. 

 

Αν το site σας είναι joomla 3.X 

Bήμα 1 

Συνδεόμαστε στην διαχείριση πληκτρολογώντας στον 

περιηγητή μας την διεύθυνση του site μας (διαχείριση) και 

δίνουμε τα συνθηματικά (username , password) που μας έχει 

κοινοποιήσει ο τεχνικός του site μαζί με το url εισόδου 

(επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας για να σας δώσει τα 

συνθηματικά και το url εισόδου). 

http://www.e-base.gr/
mailto:support@e-base.gr
http://www.facebook.com/pages/E-basegr/238320352901330
https://twitter.com/ebasegr


 

Bήμα 2 

Για να διαχειριστούμε το site μας και τις ενότητες (εξαρτάται 

από την δομή του site που σας έχει κατασκευάσει το τεχνικός 

σας) , διαχειρίζεστε το menu , τα άρθρα (διαχείριση άρθρων) , 

επεκτάσεις (ενθέματα).  

Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε ένα άρθρο μεταβαίνετε στην 

διαχείριση άρθρων και βλέπετε τα άρθρα του site σας . 

Βρίσκετε αυτό που θέλετε να επεξεργαστείτε πατάτε πάνω του 

και μπαίνετε στην διαχείριση του. 

 



 

Γράφετε το κείμενο που επιθυμείτε και εισάγετε και τις 

απαραίτητες εικόνες πατώντας το κουμπί εικόνα.  

Έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές σας και πατάτε αποθήκευση 

πάνω αριστερά. 

 

Bήμα 3 

Για να διαχειριστείτε το menu και να τροποποιήσετε ή να 

προσθέσετε θα μεταβείτε στο menu  main menu και με τον 

ίδιο τρόπο όπως στο βήμα 2 παραπάνω επεξεργάζεστε τις 

επιλογές σας. 

 



 

Στην συνέχεια για να εμφανιστεί μια πληροφορία στο site Θα 

πρέπει να συνδέσουμε το μενού με κάποιο άρθρο που έχουμε 

φτιάξει από την διαχείριση άρθρων. Αυτό γίνεται επιλέγοντας 

«μεμονωμένο άρθρο» από τις επιλογές του μενού αφού 

πατήσουμε πρώτα το λέξη από το μενού που θέλουμε να 

συνδέσουμε (πχ Αρχική) και στην συνέχεια το κουμπί επιλογή 

 



 

 

Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε μεμονωμένο 

άρθρο. Το παράθυρο κλείνει περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα 

και μας πάει στο προηγούμενο παράθυρο ενεργοποιώντας στα 

δεξιά μας δεύτερο κουμπί με επιλογή / αλλαγή, όπου εκεί 

βρίσκουμε το άρθρο που θέλουμε να συνδέσουμε (συνήθως 

για την ευκολία μας ονομάζουμε το άρθρο εξ αρχής ίδιο όνομα 

με το όνομα που θα δώσουμε στο μενού πχ Αρχική) 

 

Πατώντας το κουμπί επιλογή / αλλαγή μας ανοίγει η καρτέλα 

με όλα μας τα άρθρα από την οποία βρίσκουμε το άρθρο που 



θέλουμε το κάνουμε κλικ και στην συνέχεια πατάμε το 

εικονίδιο αποθήκευση. 

Το άρθρο μας έχει συνδεθεί με το μενού και το στοιχείο του 

Αρχική. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε όλες τις κατηγορίες μας 

στο μενού. 

 

Εάν θέλουμε ένα στοιχείο στο μενού να γίνει υπο-μενού σε 

κεντρικό μενού τότε στο βήμα 3 παραπάνω από την επιλογή 

Γονικό στοιχείο κάνουμε κλικ στην κατηγορία που θέλουμε να 

γινει υπο-μενού 

 

Bήμα 4 

Για να επεξεργαστούμε κάποιες επεκτάσεις στο site μας (πχ 

slideshow, εικόνες με ειδικά εφέ αυτό γίνεται από το 

Επεκτάσεις  Διαχείριση ενθεμάτων βρίσκοντας το σχετικό 

ένθεμα και κάνοντας κλίκ στην περιγραφή του μπορούμε να το 

επεξεργαστούμε ή να το τροποποιήσουμε. 

 



Αν το site σας είναι joomla 2.5.X 

 

Bήμα 1 

Συνδεόμαστε στην διαχείριση πληκτρολογώντας στον 

περιηγητή μας την διεύθυνση του site μας (διαχείριση) και 

δίνουμε τα συνθηματικά (username , password) που μας έχει 

κοινοποιήσει ο τεχνικός του site μαζί με το url εισόδου 

(επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας για να σας δώσει τα 

συνθηματικά και το url εισόδου). 

 

Bήμα 2 

Για να διαχειριστούμε το site μας και τις ενότητες (εξαρτάται 

από την δομή του site που σας έχει κατασκευάσει το τεχνικός 

σας) , διαχειρίζεστε το menu , τα άρθρα (διαχείριση άρθρων) , 

επεκτάσεις (ενθέματα).  

Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε ένα άρθρο μεταβαίνετε στην 

διαχείριση άρθρων και βλέπετε τα άρθρα του site σας . 



Βρίσκετε αυτό που θέλετε να επεξεργαστείτε πατάτε πάνω του 

και μπαίνετε στην διαχείριση του. 

 

 

Γράφετε το κείμενο που επιθυμείτε και εισάγετε και τις 

απαραίτητες εικόνες πατώντας το κουμπί εικόνα .  

Έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές σας και πατάτε αποθήκευση 

πάνω δεξιά με την δισκέτα. 

 

Bήμα 3 

Για να διαχειριστείτε το menu και να τροποποιήσετε ή να 

προσθέσετε θα μεταβείτε στο menu  main menu και με τον 



ίδιο τρόπο όπως στο βήμα 2 παραπάνω επεξεργάζεστε τις 

επιλογές σας. 

 

 

Στην συνέχεια για να εμφανιστεί μια πληροφορία στο site Θα 

πρέπει να συνδέσουμε το μενού με κάποιο άρθρο που έχουμε 

φτιάξει από την διαχείριση άρθρων. Αυτό γίνεται επιλέγοντας 

«μεμονωμένο άρθρο» από τις επιλογές του μενού αφού 

πατήσουμε πρώτα το λέξη από το μενού που θέλουμε να 

συνδέσουμε (πχ Αρχική) και στην συνέχεια το κουμπί επιλογή 



 

 

 



Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε μεμονωμένο 

άρθρο . Το παράθυρο κλείνει περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα 

και μας πάει στο προηγούμενο παράθυρο ενεργοποιώντας στα 

δεξιά μας δεύτερο κουμπί με επιλογή / αλλαγή , όπου εκεί 

βρίσκουμε το άρθρο που θέλουμε να συνδέσουμε (συνήθως 

για την ευκολία μας ονομάζουμε το άρθρο εξ αρχής ίδιο όνομα 

με το όνομα που θα δώσουμε στο μενού πχ Αρχική) 

 

Πατώντας το κουμπί επιλογή / αλλαγή μας ανοίγει η καρτέλα 

με όλα μας τα άρθρα από την οποία βρίσκουμε το άρθρο που 

θέλουμε το κάνουμε κλικ και στην συνέχεια πατάμε το 

εικονίδιο αποθήκευση με την δισκέτα πάνω δεξιά. 

Το άρθρο μας έχει συνδεθεί με το μενού και το στοιχείο του 

Αρχική. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε όλες τις κατηγορίες μας 

στο μενού. 



 

Εάν θέλουμε ένα στοιχείο στο μενού να γίνει υπο-μενού σε 

κεντρικό μενού τότε στο βήμα 3 παραπάνω από την επιλογή 

Γονικό στοιχείο κάνουμε κλικ στην κατηγορία που θέλουμε να 

γινει υπο-μενού 

 

Bήμα 4 

Για να επεξεργαστούμε κάποιες επεκτάσεις στο site μας (πχ 

slideshow , εικόνες με ειδικά εφέ αυτό γίνεται από το 

Επεκτάσεις  Διαχείριση ενθεμάτων βρίσκοντας το σχετικό 

ένθεμα και κάνοντας κλίκ στην περιγραφή του μπορούμε να το 

επεξεργαστούμε ή να το τροποποιήσουμε. 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε αυτό το tutorial διβάσατε τις βασικές οδηγίες 

διαχείρισης ενός δυναμικού ιστότοπου που έχει 

κατασκευαστεί και αναπτυχθεί με πλατφόρμα joomla. Μπορεί 

το δικό σας site να έχει νεότερη έκδοση joomla από το 

συγκεκριμένο παράδειγμα όμως οι ρυθμίσεις και τα βήματα 

που πρέπει να κάνετε είναι ακριβώς ίδια. Μπορεί να 

διαφέρουν λίγο οι ονομασίες ή να βρίσκονται σε διαφορετικό 

κομμάτι του διαχειριστικού αλλά οι ενέργειες είναι ακριβώς 

ίδιες. 

Τα web site επεκτείνονται και προγραμματίζονται συνεχώς 

ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη, έτσι δεν είναι δυνατόν να 

απωτυπωθούν σε οδηγό (Manual) βήμα βήμα. 

Για βοήθεια ή επεξήγηση παραπάνω δυνατοτήτων του δικού 

σας site θα πρέπει να απευθυνθείτε στον τεχνικό σας για να 

σας καθοδηγήσει. 

!…SOS…! 
Μην κάνετε καμία ενέργεια στο site σας αν δεν είστε 

ΑΠΟΛΥΤΑ σίγουροι. Μιας και το site σας είναι δυναμικό 

πιθανόν λάθος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτη βλάβη στην βάση δεδομένων και κατ επέκταση  

στο site σας και να τεθεί εκτός λειτουργίας. Συμβουλευτείτε 

τον τεχνικό σας. 

 

(!) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση (μερική ή ολική) του συγκεκριμένου άρθρου 

χωρίς την άδεια από τον δημιουργό www.e-base.gr  

http://www.e-base.gr/

