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Σχεδιασμός & Διαχείριση 

Ιστοσελίδων 

 

 

 

Χάρη στις σύγχρονες λύσεις και τεχνολογίες, ο σχεδιασμός και η διαχείριση 

ιστοσελίδων γίνονται ολοένα και πιο προσιτές για έναν ευρύ κύκλο ανθρώπων 

που είναι πρόθυμοι να τρέξουν τις δικές τους υπηρεσίες Διαδικτύου, παρά την 

έλλειψη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Μια λύση για αυτό είναι η χρήση ενός 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου – ένα λογισμικό υπολογιστή που 

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της δημιουργίας και της τροποποίησης του 

ιστοτόπου. Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress, το 

Shopify, το Joomla, το Drupal ή το Wix είναι εξαιρετικά εργαλεία που μπορούν 

να σας βοηθήσουν να γίνετε διαχειριστής. 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 

t 
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Οφέλη χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης 

Περιεχομένου 

Αγορά διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου 
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Για να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε υπηρεσίες στον σχεδιασμό και τη διαχείριση 

ιστοσελίδων ως εικονικός βοηθός, απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Επιτραπέζιος υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, οθόνη + σχετικά 

περιφερειακά (€€) 

• Άμεσο κόστος ιστότοπου: φιλοξενία ιστοσελίδων και διαδικτυακό 

domain για τη ρύθμιση του WordPress (€ - ετησίως) 

Παραδείγματα εργαλείων διαχείρισης ιστότοπου 

Επένδυση ή κόστος εισόδου 
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• Πρόσθετες υπηρεσίες (προαιρετικά): Επαγγελματικά plugins και εργαλεία 

web για το WordPress (€€-€€€) 

• Shopify (€-€€ - μηνιαίως) 

• Φιλοξενία Wix (€ - μηνιαίως) 

 

 

 

 

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Αγορά νέων περιφερειακών (🍂🍂🍂) 

• Στήσιμο ιστοσελίδων – φιλοξενία, θέματα, πρόσθετα, γκαλερί 

φωτογραφιών και βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (🍂🍂🍂) 

Οι τρόποι μείωσής του περιλαμβάνουν: 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς μεταχειρισμένου υλικού 

• Κάντε τον ιστότοπο στατικό – χρειάζεται λιγότερη υπολογιστική ισχύ 

• Βελτιστοποιήστε τις εικόνες στον ιστότοπο ώστε να χρησιμοποιούν 

λιγότερη μνήμη και λιγότερη ενέργεια για μεταφόρτωση 

• Χρησιμοποιήστε φιλικό προς το περιβάλλον πάροχο φιλοξενίας (ο 

οποίος είτε χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε 

χρησιμοποιεί τυπική ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αντισταθμίζει τις 

εκπομπές τους) 

• Εφαρμογή προσωρινής αποθήκευσης και βελτιστοποίησης σελίδων 

• Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον θέματα και πρόσθετα 

WordPress 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 
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• Καταργήστε τις περιττές λειτουργίες που περιλαμβάνουν μεγάλες 

μεταφορές δεδομένων από τον ιστότοπό σας. 

 

 

 

 

 

• Για να γίνετε εικονικός βοηθός στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και τη 

διαχείριση ιστοσελίδων θα πρέπει να ξεκινήσετε από τη δημιουργία της 

δικής σας υπηρεσίας Διαδικτύου που υποστηρίζεται από WordPress, 

Shopify, Wix ή παρόμοιο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. 

 

• Υπάρχουν πολλά δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά βίντεο - γενικά ή 

ειδικά, που παρέχονται από προγραμματιστές - που υποστηρίζουν αυτού 

του είδους τη σχεδίαση και διαχείριση ιστού - μην διστάσετε να 

εξερευνήσετε αυτές τις πηγές. 

 

• Όταν μοιράζεστε την εμπειρία σας με άλλους, ειδικά με αρχάριους, 

αποφύγετε την ειδική ορολογία, εξηγήστε τη διαδικασία υπομονετικά 

βήμα προς βήμα, χρησιμοποιώντας εικόνες και παραδείγματα. Να είστε 

έτοιμοι να εξηγήσετε πώς να προσαρμόσετε το ψηφιακό περιεχόμενο 

ώστε να είναι προσβάσιμο σε άτομα με διαφορετικές ανάγκες. 

 

 

 

Καλές πρακτικές 
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• Το πιο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι να αλλάξεις νοοτροπία – να 

πιστέψεις ότι ένα άτομο χωρίς δεξιότητες προγραμματισμού μπορεί να 

γίνει κατασκευαστής ιστοσελίδων. 

 

• Μια άλλη πρόκληση είναι να βρεθεί συγκεκριμένο εργαλείο/τεχνολογία, 

κατάλληλη για τις ατομικές σας ανάγκες. 

 

• Περαιτέρω προκλήσεις εμφανίζονται όταν η εργασία στον ιστότοπο 

γίνεται πιο προχωρημένη και ο κατασκευαστής ιστοσελίδων είναι πιο 

απαιτητικός για τα αναμενόμενα αποτελέσματα (ψάχνει συγκεκριμένα 

σχέδια πέρα από έτοιμες διατάξεις ή νέες λειτουργίες ιστού), ωστόσο 

εξακολουθεί να μην είναι αρκετά έμπειρος για να επιτύχει αυτούς τους 

στόχους.  

 

• Μερικές φορές είναι δύσκολο να λάβετε σαφείς πληροφορίες με τις 

προσδοκίες του πελάτη σχετικά με τον ιστότοπο για να αποφύγετε 

υπερβολική πρόσθετη εργασία όταν η πρώτη έκδοση του ιστοτόπου δεν 

ανταποκρίνεται σε αυτές . 

 

 

 

Προκλήσεις 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Μην φοβάστε να δοκιμάσετε. Το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο, αλλά 

όταν γίνει, θα δείτε ότι η δημιουργία ενός βασικού ιστότοπου δεν είναι 

πολύ περίπλοκη από τη δημιουργία μιας παρουσίασης PowerPoint.  

 

• Διαβάστε και παρακολουθήστε σεμινάρια – υπάρχουν πολλά από αυτά 

στο διαδίκτυο και τα περισσότερα από αυτά είναι δωρεάν.  

 

• Γίνετε μέλος σε διαδικτυακές κοινότητες που επικεντρώνονται στα 

θέματα που είναι σημαντικά για εσάς. Μπορούν να βρεθούν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή στους ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί από 

τους προγραμματιστές συγκεκριμένων εργαλείων (διαδικτυακή 

υποστήριξη). Κάντε ερωτήσεις εάν το πρόβλημά σας δεν έχει συζητηθεί 

ακόμα. 

 

• Μην σταματήσετε να πειραματίζεστε και μην τα παρατάτε όταν 

αποτυγχάνετε.  

 

• Για πιο περίπλοκες εργασίες και πιο προηγμένες λειτουργίες web, 

χρησιμοποιήστε πιο προηγμένο / επαγγελματικό λογισμικό και εργαλεία.  

 

• Φροντίστε για τη σωστή επικοινωνία με τον πελάτη – γραπτές οδηγίες και 

περιγραφές, για το πώς πρέπει να είναι ο ιστότοπος. 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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• Αυτός ο τρόπος σχεδίασης και διαχείρισης ιστοσελίδων είναι για άτομα 

με βασικές γνώσεις Η/Υ και βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων. 

 

• Θα είναι μια καλή λύση για άτομα που συγχωνεύουν ορισμένες τεχνικές 

δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν έναν ιστότοπο με 

καλλιτεχνικό γούστο για να προτείνουν σωστά σχέδια ιστού. 

 

• Η δημιουργία ιστοσελίδων απαιτεί επίσης δημιουργικότητα στην 

έκφραση ενός μηνύματος που πρέπει να φέρει η υπηρεσία web στον 

κόσμο και ικανότητα να συμφωνήσετε το δικό σας όραμα με τις ιδέες που 

λαμβάνει ο πελάτης σας.  

 

 

 

 

 

• Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε με το σχεδιασμό ιστοσελίδων 

και τη διαχείριση ιστοσελίδων είναι να χρησιμοποιήσετε ένα από τα 

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Υπάρχουν πολλά από αυτά 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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διαθέσιμα στην αγορά, το πιο δημοφιλές είναι το WordPress, ωστόσο 

κάποια άλλα, όπως το Wix μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική με 

χρήσιμες λειτουργίες για λιγότερο έμπειρους.  

 

• Το κόστος εισόδου μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό και να αυξάνεται μαζί 

με το εύρος και την πολυπλοκότητα της εργασίας και των εργασιών. 

 

• Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι μάλλον χαμηλός και σχετίζεται 

κυρίως με τη χρήση της ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών υπολογιστή και διαδικτυακών εργασιών. Υπάρχουν τρόποι να 

μειωθεί ή να αντισταθμιστεί.  

 

• Για να ξεκινήσετε να εργάζεστε ως Εικονικός Βοηθός σε αυτόν τον τομέα, 

θα πρέπει να ξεκινήσετε από την εκτέλεση δικών σας υπηρεσιών, 

χρησιμοποιώντας υποστήριξη από διαδικτυακούς πόρους, όπως 

σεμινάρια ή κοινωνικά δίκτυα, και στη συνέχεια να μεταδώσετε τη γνώση 

περαιτέρω.  

 

• Οι κύριες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα σχετίζονται με την προσέγγιση 

σε συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνολογίες, οι οποίες φαίνεται να είναι 

περίπλοκες και πολύ προηγμένες στην αρχή.  

 

• Για να τα ξεπεράσετε, απλά πρέπει να ξεκινήσετε να ακολουθήσετε 

οδηγίες βήμα προς βήμα από εύκολες έως πιο περίπλοκες εργασίες. 

 

• Για να ξεκινήσετε με ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου χρειάζεστε 

απλώς βασικές δεξιότητες υπολογιστή και κοινές γνώσεις για το πώς 
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λειτουργεί το Διαδίκτυο. Έπειτα όλα εξαρτώνται από τη δημιουργικότητά 

σας και το θάρρος σας να μάθετε νέα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. 
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