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Διαλέγοντας τον τύπο του website
Το πρώτο βήμα κατά την δημιουργία ενός website με το Website Builder αποτελείται από το αν 
θέλετε να ξεκινήσετε την δημιουργία από την αρχή ή να επιλέξετε κάποιο από τα προτεινόμενα 
πρότυπα που παρέχονται μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Τα βασικά πρότυπα που 
παρέχονται είναι website τύπου blog ή photogallery. Παρόλα αυτά ο Website Builder  admin μπορεί 
να επεκτείνει την λίστα αυτή δημιουργώντας μια λίστα με επιπλέον τύπους website 
συμπεριλαμβάνοντας  επιπλέον πρότυπα. 

Για να διαλέξετε τον τύπο του website, πηγαίνετε στην  Έναρξη και μετά επιλέγετε τον τύπο που 
θέλετε.

Εικόνα 1: Βήμα 1 Διαλέγοντας τύπο website

Ο επιλεγμένος τύπος website μαρκάρεται από το σύμβολο         . 

Αφού έχετε επιλέξει τον τύπο, κάνετε click στο  κουμπί Επόμενο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω 
δεξιά μέρος της οθόνης για να συνεχίσετε στην επιλογή και παραμετροποίηση του εικαστικού 
σχεδίου της σελίδας σας.      
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Δημιουργώντας το Εικαστικό του website σας.

Στο Website Builder, μπορείτε να στήσετε το γραφικό σχεδιασμό του site σας, συνδυάζοντας τις 
προ εγκατεστημένες επιλογές με τα δικά σας εικαστικά στοιχεία τα οποία μπορείτε να ανεβάσετε 
στο Website Builder. 

Το Website Builder παρέχει έτοιμες εικαστικές προτάσεις διαφόρων τύπων, όπως: εικαστικά 
πρότυπα, χρωματικούς συνδυασμούς, banners για σελίδες και διάφορες προτάσεις για το μενού της 
ιστοσελίδας. 

Τα εικαστικά στοιχεία που μπορείτε να ανεβάσετε στον μηχανισμό του Website Builder  είναι τα 
banner της σελίδας και το λογότυπο. Εκτός από το ανέβασμα του δικού σας banner και του 
λογοτύπου σας, μπορείτε να προσαρμόσετε το site σας, καθορίζοντας τον δικό σας Tίτλο 
Ιστοσελίδας, Υπότιτλο και footer message για την σελίδα σας.  

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες βήμα προς βήμα για το σχεδιασμό του site σας με το Website Builder  

Το βήμα σχεδιασμού 2 (Σχέδιο) του Website Builder  παρουσιάζετε στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 2: Βήμα 2 Δημιουργώντας το εικαστικό του website σας
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Η σελίδα δημιουργίας εικαστικού σχεδίου αποτελείται από τα παρακάτω στοιχειά:

1. Σημείο επιλογής Εικαστικού Προτύπου,  το οποίο και παρέχει τους μηχανισμούς με τους 
οποίους και θα γίνει η επιλογή του εικαστικού σχεδίου. Όταν επιλέξετε το “Όλες οι κατηγορίες”, 
τότε θα σας εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα εικαστικά πρότυπα. 

2. Παράθυρο προεπισκόπησης Εικαστικού Σχεδίου το οποίο και προβάλλει την προεπιλεγμένη 
μακέτα. Κάνετε click στο παράθυρο αυτό προκειμένου να δείτε μια προεπισκόπηση της μακέτας 
στις κανονικές της διαστάσεις. Η επιλεγμένη μακέτα, ο χρωματικός συνδυασμός και τρόπος 
εμφανίσης του μενού φαίνονται με κόκκινα πλαίσια στα αντίστοιχα σημεία της οθόνης. 

3. Επιλογή Χρωματικού θέματος, από όπου μπορείτε να επιλέξετε τους χρωματικούς 
συνδυασμούς για το site σας.

4. Σημείο για Banners το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε ή να ανεβάσετε το banner 
σας.

5. Σημείο επιλογής τύπου Menu , από όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του 
μενού του site

6. Περιοχή Λογοτύπου , το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να ανεβάσετε το δικό σας λογότυπο.

7. Περιοχή για τις Πληροφορίες της Ιστοσελίδας όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο 
που θα εμφανίζεται μέσα στο banner και στο Footer της σελίδας σας

8. Σημείο εμφάνισης άλλων εικαστικών σχεδίων. 

Διαβάστε το κεφάλαιο αυτό για να μάθετε το πως μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες 
αυτές προκειμένου να διαμορφώσετε  το site σας.

Επιλέγοντας Εικαστικό Σχέδιο
Στο βήμα αυτό, επιλέγετε τόσο το γραφικό όσο και το concept της σελίδας – την εικαστική μακέτα-
πρότυπο του website. Για καλύτερη εξυπηρέτηση, τα εικαστικά πρότυπα έχουν ταξινομηθεί σε 
κατηγορίες οι οποίες αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα που συναντούνται σε site. Η 
επιλογή του εικαστικού προτύπου που θα κάνετε θα καθορίσει τόσο τους χρωματισμούς όσο και 
την μορφή των menu καθώς και τα banner των σελίδων στην συνέχεια του βήματος αυτού.

 Η λίστα των διαθέσιμων εικαστικών προτύπων καθορίζεται από το πλάνο των υπηρεσιών που σας 
παρέχεται.

Για να διαλέξετε εικαστικό πρότυπο για το website σας: 

1. Στο  βήμα Σχέδιο, διαλέγετε κατηγορία εικαστικού προτύπου από την λίστα Κατηγορία . 

Το προεπιλεγμένο εικαστικό πρότυπο το οποίο και ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία 
παρουσιάζεται στο κύριο παράθυρο προεπισκόπησης ενώ τα εναλλακτικά  πρότυπα 
παρουσιάζονται σε μικρότερα παράθυρα δίπλα από το κύριο παράθυρο. 
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2. Κάνετε click σε Εικαστικό πρότυπο για να το επιλέξετε. 

Το επιλεγμένο πρότυπο εμφανίζετε στο κύριο παράθυρο προεπισκόπησης. Επιλέγοντας το 
εικαστικό πρότυπο θα μπορέσετε να δείτε τους χρωματικούς συνδυασμούς, τα στυλ των μενού 
αλλά και τα διαθέσιμα banner  σελίδων για το πρότυπο που έχετε επιλέξει.  

Για να επιλέξετε εικαστικό πρότυπο με αισθητικά κριτήρια ( και όχι βάση κατηγορίας), επιλέγετε το 
“Όλες οι κατηγορίες”.  Έτσι εμφανίζονται όλα τα εικαστικά πρότυπα και απλά κάντε click σε αυτό 
που επιθυμείτε.

Αν χρειαστεί, μπορείτε να  αφαιρέσετε το εικαστικό πρότυπο από τις επιλεγμένες (HTML) σελίδες 
σε επόμενο βήμα. 

Εικόνα 3: Επιλέγοντας Εικαστικό Πρότυπο

Αφαιρώντας το Εικαστικό Πρότυπο από τη σελίδα
Όλες οι σελίδες του website σας, έχουν φτιαχτεί με βάση το εικαστικό πρότυπο – αυτό το οποίο 
επιλέξατε στο βήμα Σχέδιο και το οποίο  περιλαμβάνει τα προεγκατεστημένα γραφικά και layout 
τους. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα στοιχεία από οποιαδήποτε κοινή σελίδα ( μαρκαρισμένη 
από το       εικονίδιο που βρίσκεται στο site map), μετατρέποντάς την σε απλή σελίδα χωρίς σχέδιο. 

Για να αφαιρέσετε το εικαστικό πρότυπο από μια σελίδα, πηγαίνετε στο βήμα Eπεξεργασία, 
επιλέγετε την σελίδα από το Site map σημείο και κάνετε click στο Remove Design Template.
Σε οποιαδήποτε φάση αργότερα μπορείτε να επαναφέρετε το εικαστικό πρότυπο κάνοντας click 
στο Restore Design Template.
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Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το εικαστικό πρότυπο από σελίδες που έχουν εγκατεστημένα modules.

Επιλέγοντας Χρωματικά Προσχέδια 
Για κάθε εικαστικό πρότυπο, διάφορα χρωματικά προσχέδια είναι διαθέσιμα. Δεν μπορείτε να 
ανεβάσετε δικά σας προσχέδια στο Website Builder.

Για να επιλέξετε ένα χρωματικό προσχέδιο για το site σας, στο  βήμα Σχέδιο, και στο σημείο, 
Χρωματικά Θέματα διαλέγετε το χρωματικό προσχέδιο που επιθυμείτε. Το επιλεγμένο χρωματικό 
προσχέδιο εφαρμόζεται στο εικαστικό πρότυπο που έχετε επιλέξει και μπορείτε να το δείτε στο 
παράθυρο Προεπισκόπησης. 

Εικόνα 4: Επιλέγοντας Χρωματικό Προσχέδιο

Επιλέγοντας Banner
Στο  Website Builder, το banner είναι η μεγάλη ορθογώνια εικόνα η οποία και αποτελεί  το 
κεντρικό στοιχείο (header) της σελίδας. Κάθε εικαστικό προσχέδιο προσφέρει μια σειρά από 
διαθέσιμα banner για να επιλέξετε. 

Για να επιλέξετε banner:

1. Στην καρτέλα, στο Banners σημείο, κάνετε click στο κάτω βελάκι για να επεκτείνετε την 
λίστα με τα διαθέσιμα banners.
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2. Επιλέξετε το banner που επιθυμείτε

Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε δικό σας banner.

Το μέγεθος του banner που θα επιλέξετε για να ανεβάσετε δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 200 KB. Οι 
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων είναι *.jpg, *.bmp, *.gif, *.png. 

Για να ανεβάσετε banner:

1. Κάνετε click στο Browse που βρίσκεται στο Banners σημείο.
2. Στο Browse παράθυρο, βρείτε και επιλέξετε το banner που θέλετε να ανεβάσετε.
3. Κάνετε click στο Open που βρίσκεται στο παράθυρο Browse.
4. Κάνετε click στο κουμπί Aνέβασμα που βρίσκεται στο σημείο Banners.

Εικόνα 5: Επιλέγοντας ή ανεβάζοντας Banner

Επιλέγοντας Στυλ Menu
Το στυλ των menu προσδιορίζει την οπτική απεικόνιση των Menu στο site σας.

Για να επιλέξετε στυλ menu, στο  βήμα Σχέδιο, διαλέγετε το στυλ του menu που επιθυμείτε από το 
σημείο Στυλ Μενού. Το επιλεγμένο στυλ περικυκλώνεται από ένα κόκκινο πλαίσιο. 
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Εικόνα 6: Επιλέγοντας Στυλ menu

Ανεβάζοντας Λογότυπο
Στο Website Builder, το λογότυπο είναι μια μικρή εικόνα η οποία  φαίνεται στο πάνω μέρος της 
κάθε σελίδας εντός του banner της σελίδας. Το μέγιστο μέγεθος του είναι 320x320 pixels και οι 
υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png. 

 Για να ανεβάσετε λογότυπο:
1. Στο βήμα Σχέδιο, κάνετε click στο Browse το οποίο βρίσκεται στο σημείο Λογότυπο .
2. Επιλέξετε το λογότυπο που θέλετε να ανεβάσετε από τον υπολογιστή σας.

Προτού το ανεβάσετε, προσέξετε τις διαστάσεις και την μορφή του αρχείου.

3. Κάνετε click στο Open που βρίσκεται στο παράθυρο Browse.

4. Κάνετε click στο κουμπί Ανέβασμα.

Για να αφαιρέσετε το logo από το εικαστικό του site σας, απλά κάνετε click στο Καθαρισμός.
Για να επαναφέρετε το λογότυπο που είχε οριστεί σαν προεπιλογή για το συγκεκριμένο εικαστικό 
πρότυπο, κάνετε click στο Επαναφορά αρχικού.
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Εικόνα 7: Ανεβάζοντας Logo

Ορίζοντας τον Τίτλο, Υπότιτλο και Footer του site σας.
Ο τίτλος, υπότιτλος και το footer του site σας είναι στοιχεία κειμένου που εμφανίζονται στο 
background του site σας. Ο τίτλος και ο υπότιτλος παρουσιάζονται εντός του banner του site, ενώ 
το μήνυμα του footer μπαίνει στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας του site σας.

Για να ορίσετε τον τίτλο του site, την φράση του υπότιτλου αλλά και το μήνυμα του footer, απλά 
συμπληρώνετε τα πεδία στο Site info τμήμα που βρίσκετε στο βήμα Σχέδιο :

• Μέσα στο πεδίο Τίτλος Ιστοσελίδας , παρέχεται μια μικρή περιγραφή του site σας. 
(μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 255). Στα site που αφορούν επιχειρήσεις, 
συμπληρώνετε συνήθως το όνομα της εταιρίας. 

• Στο πεδίο Υπότιτλος, εισάγετε οποιαδήποτε φράση η οποία μπορεί να αντιπροσωπεύει το 
σκοπό αλλά και τους στόχους του site. Αυτή η φράση θα εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο 
του site με μικρότερη γραμματοσειρά. Στα site εταιριών το σημείο αυτό συνήθως περιέχει 
το σλόγκαν της εταιρίας. 

• Στο πεδίο Footer message, μπορείτε να αναφέρετε ενημέρωση σχετικά με πνευματική 
ιδιοκτησία  η άλλη παρόμοια πληροφορία όπως αποποιήσεις, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. 

Κάθε στοιχείο κειμένου , έχετε την δυνατότητα να το διαφοροποιήσετε σε πολλαπλές γραμμές 
( break the text into multiple lines). Για να γίνει αυτό εισάγετε την ετικέτα (tag)  <br> στο σημείο 
όπου θέλετε να  διαφοροποιήσετε . Για παράδειγμα : πρώτη γραμμή<br>δεύτερη γραμμή <br>τρίτη  
γραμμή...
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Εικόνα 8: Ορίζοντας τον Τίτλο, Υπότιτλο και Footer message του site σας.

Δημιουργώντας την Δομή του Site
Ένα site αποτελείται από αρκετές σελίδες συνδεδεμένες μεταξύ τους προκειμένου να 
παρουσιάσουν πληροφορίες με μια ταξινομημένη μορφή. Χρησιμοποιώντας το Website Builder  , 
μπορείτε να οργανώσετε τις σελίδες σε δυο επίπεδα ιεραρχίας: σελίδες πρώτου επιπέδου (top level) 
και δεύτερου επιπέδου σελίδες (second level). Συνεπώς στο στάδιο αυτό θα πρέπει να αποφασίσετε 
πως σκοπεύετε να δομήσετε την σελίδα σας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορείτε να δημιουργήσετε σε ένα site καθορίζεται 
από την υπηρεσία που έχετε. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για να διευκολυνθείτε στην δημιουργία του site, σας παρέχεται ένας αριθμός site με 
προκαθορισμένη δομή ή σύνολα σελίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για να 
φτιάξετε την δική σας δομή. Η προεπιλεγμένη δομή καθορίζεται από τον τύπο του site που θα 
επιλέξετε στην αρχική σελίδα Έναρξη του Website Builder Wizard.

Στο βήμα Σελίδες, μπορείτε να χτίσετε οποιαδήποτε δομή προσθέτοντας τις επιθυμητές σελίδες και 
οργανώνοντας τις όπως επιθυμείτε. Μάθετε για το είδος των σελίδων (types of pages) που 
παρέχονται από το Website Builder, την διαδικασία εισαγωγής σελίδων (adding pages) αλλά και το 
πως φτιάχνετε την δομή του site (building site structure).
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Το βήμα Σελίδες παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

Εικόνα 9: Βήμα 3 Δημιουργώντας την δομή του Site

1. Το σημείο Oμάδες σελίδων σας επιτρέπει να ορίσετε την δομή που επιθυμείτε βάση των 
έτοιμων προτάσεων που σας παρέχει ο μηχανισμός του Website Builder. Η επιλεγμένη δομή 
απεικονίζεται στο κόκκινο πλαίσιο.

2. Το σημείο Bασικές σελίδες παρουσιάζει την δομή που ανήκει στην Ομάδα σελίδων που 
επιλέξατε . Μπορείτε να επεκτείνετε ή να περιορίσετε το σημείο αυτό κάνοντας 
click στο ή που βρίσκονται στην πάνω μπάρα του τμήματος.

3. Στο σημείο Δομή της ιστοσελίδας σας φαίνεται η τελική δομή του site σας.

4. Το σημείο Eπιλογές ρυθμίσεων γλώσσας και χώρας σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την 
γλώσσα του site σας καθώς και την μορφή των αριθμητικών στοιχειών. Μπορείτε να 
επεκτείνετε ή να περιορίσετε το σημείο αυτό κάνοντας click στα εικονίδια

5. To σημείο Ειδικές σελίδες, σας παρουσιάζει όλους τους διαθέσιμους τύπους σελίδων που 
μπορούν να προστεθούν στην δομή του site σας όπως: σελίδα εισαγωγής απλού κειμένου 
(common text page) καθώς και όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς (modules). 

6. Μπορείτε να επεκτείνετε ή να περιορίσετε το σημείο αυτό κάνοντας click στα εικονίδια  
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7. Τα κουμπιά σας επιτρέπουν να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σελίδες 
από την δομή του site σας. 

8. Το check box σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την προσθήκη μετρητή του αριθμού 
επισκεπτών στο site σας.

9. Το Θέση σελίδας σημείο ενεργοποιεί την δυνατότητα  ταξινόμησης της σειράς των σελίδων 
που βλέπετε στο site map αλλά και να μετονομάσετε τις σελίδες.

Διαβάστε το κεφάλαιο αυτό για να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αυτές. 

Είδος Σελίδων
Στο Website Builder , υπάρχουν 2 τύποι σελίδων.

• (Standard) Κοινές σελίδες – Συνηθισμένες HTML σελίδες που χρησιμοποιούνται για την 
εμφάνιση πληροφοριών σε μορφή κειμένου (text). Τέτοιες σελίδες μαρκάρονται με το 
εικονίδιο στο site map. 

• (Special Pages-page modules) Ειδικές σελίδες- σελίδες μηχανισμών που επεκτείνουν την 
λειτουργικότητα του site. Κάθε μηχανισμός (module) έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο 
σκοπό και αναγνωρίζετε από το δικό του εικονίδιο. Οι σελίδες μηχανισμών (page modules) 
που είναι διαθέσιμες από το Website Builder είναι:   

 Blog  Υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες ενός blog όπως προσθήκη σχολίων, 
κατηγοριοποιήση περιεχομένου κλπ. Μια σελίδα Blog είναι πολύ χρήσιμη  για την 
οργάνωση Νέων και Δραστηριοτήτων και παρομοίων σελίδων του site σας. 

Image Gallery Σας επιτρέπει να παρουσιάζετε εικόνες και φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Δίνει 
την δυνατότητα να ανεβάσετε μαζικά φωτογραφίες αλλά και να τις κατηγοριοποιήσετε σε 
ομάδες και άλμπουμ . 

File Download Δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες του site σας να κατεβάσουν διάφορα 
αρχεία.

Σημείωση: Κάθε σελίδα Download μπορεί να έχει ένα αρχείο για κατέβασμα. Για να παρέχετε την 
δυνατότητα να κατεβάσει και άλλα αρχεία ο επισκέπτης θα πρέπει να προστεθούν και άλλες 
σελίδες download στην δομή του site.

Eshop Μέσα από την σελίδα αυτή μπορείτε να φτιάξετε  ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και 
να διαχειριστείτε το καλάθι αγορών, να έχετε μηχανισμό που υποστηρίζει πολλά νομίσματα 

χωρών αλλά και να κατηγοριοποιήσετε τον κατάλογο προϊόντων με δυνατότητα προσθήκης 
φωτογραφιών σε μικρογραφίες. Αποτελεί επίσης μηχανισμός ελέγχου διαθεσιμότητας προϊόντων 
αλλά και υπολογισμού εξόδων αποστολής. Το eshop μπορεί να υποστηρίξει τρόπους πληρωμών 
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όπως PayPal, Authorize.Net, BluePay ,2Checkout.com και άλλα.

Flash Intro Περιέχει flash γραφικά που παρουσιάζονται πριν την εισαγωγή του επισκέπτη στο 
site σας. Τα flash αυτά είναι είδη φτιαγμένα και απλά επιλέγετε το γραφικό που σας ταιριάζει 
και βάζετε το κείμενο που επιθυμείτε. 

Guest Book Σας επιτρέπει να φτιάξετε βιβλίο επισκεπτών και να διαχειριστείτε τα μηνύματα 
που έχουν προστεθεί από τους χρήστες. 

Forum Μπορείτε να εισάγετε φόρουμ μέσα από το οποίο επισκέπτες μπορούν να θέτουν 
ερωτήσεις και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις. 

Registration Σας επιτρέπει να προσθέσετε εθελοντική εγγραφή χρηστών στο site σας. Όταν 
ένας χρήστης μπει στο site σας ,εφόσον έχει εισάγει τους κωδικούς που δήλωσε κατά την 
εγγραφή τα στοιχεία του εισάγονται αυτόματα σε ότι φόρμα εισαγωγής στοιχείων ανοίξει 
εντός του site. Για παράδειγμα, όταν εισάγουν κάποιο θέμα στο forum ή αγοράσουν από το 
ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Μπορείτε να περιορίσετε την είσοδο του χρήστη αν και εφόσον 
το επιθυμείτε, μπλοκάροντας τα στοιχεία εισόδου του.

External Page (Εξωτερική Σελίδα) Επιτρέπει την εισαγωγή links προς τρίτα site πάνω στο 
menu του site σας. 

Η λίστα με τους διαθέσιμους μηχανισμούς καθορίζεται από την υπηρεσία που παρέχετε. 

Μέσα από το Website Builder μπορείτε να εισάγετε πάνω από μια φορά έναν από τους παραπάνω 
μηχανισμούς στο site, εκτός από τον μηχανισμό Flash Intro και Registration.

Δομώντας το Site σας.
Μπορείτε να φτιάξετε και να τροποποιήσετε την δομή του site σας από το βήμα Σελίδες του 
Website Builder Wizard. Για να διευκολυνθείτε κατά την δημιουργία του site σας, σας παρέχονται 
μια σειρά από προκαθορισμένες δομές, ή στήσιμο σελίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρότυπα για να φτιάξετε την δομή του. Η προεπιλεγμένη δομή καθορίζεται από τον τύπο του site 
που επιλέγετε να φτιάξετε στην σελίδα Έναρξη του Website Builder Wizard. Μπορείτε να δείτε 
αυτή την προεπιλεγμένη δομή τονισμένη στην λίστα των σελίδων και η δομή του παρουσιάζετε στο 
κουτί Your site structure που βρίσκετε δεξιά. Μπορείτε να τροποποιήσετε την προτεινόμενη δομή 
όπως επιθυμείτε προσθέτωντας σελίδες από άλλες λίστες σελίδων, μετονομάζοντας τις σελίδες, 
αλλάζοντας την σειρά τους και αφαιρώντας σελίδες από το κουτί Δομή της ιστοσελίδας σας.

Η λίστα με τις σελίδες που είναι διαθέσιμες εξαρτάται από την υπηρεσία που έχετε και μπορεί να 
επεκταθεί μονάχα από τον διαχειριστή του Website Builder. Η δομή της κάθε λίστας σελίδων 
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παρουσιάζεται στο σημείο Standard pages εφόσον διαλέξετε την λίστα σελίδων που επιθυμείτε.

Το σημείο Ειδικές σελίδες δείχνει την λίστα με τις ειδικές σελίδες ή τους μηχανισμούς (modules) 
που μπορείτε να προσθέσετε στο site σας συμπεριλαμβανομένου και μία απλή σελίδα που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για απλό κείμενο. 

Προσθέτοντας Σελίδες
Για να προσθέσετε σελίδες στην δομή του site σας.

1. Διαλέξτε τις απαραίτητες σελίδες από το Standard pages ή Special Pages σημείο. 
Σημείωση:  Οι ονομασίες των module στο στήσιμο των σελίδων μπορεί να διαφέρουν από τα 
αρχικά τους ονόματα. Για παράδειγμα η σελίδα        Photo από την ομάδα Personal Page 
αντιπροσωπεύει το        Image Gallery module.
 Μπορείτε να αναγνωρίσετε το module από το εικονίδιο του. 

2. Κάνετε Click                    ή μεταφέρετε τις σελίδες που θέλετε στο κουτί Δομή της ιστοσελίδας 
σας.

Μπορείτε να προσθέσετε όσα modules ενός είδους επιθυμείτε στο site σας -  εκτός από τα Flash 
Intro και Registration modules. Τα modules αυτά μπορούν να προστεθούν στο site σας μονάχα μία 
φορά. 

Εικόνα 10: Προσθέτοντας Σελίδες

Αλλάζοντας την σειρά των σελίδων. 
Για να αλλάξετε την ιεραρχία των σελίδων:

1. Επιλέξετε την σελίδα που επιθυμείτε από τη  Δομή της ιστοσελίδας σας.
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2. Χρησιμοποιήσετε τα απαιτούμενα κουμπιά  που βρίσκονται στο σημείο Θέση σελίδας:

• Για να μετακινήσετε από το δεύτερο επίπεδο στο πρώτο επίπεδο της δομής του site, κάνετε 
click Αριστερά.

• Για να μετακινήσετε μια σελίδα από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο, κάνετε click Δεξιά. 
• Για να μετακινήσετε μια σελίδα προς τα πάνω διατηρώντας την στο ίδιο επίπεδο, κάνετε 

click στο Πάνω.
• Για να μετακινήσετε μια σελίδα προς τα κάτω διατηρώντας την στο ίδιο επίπεδο, κάνετε 

click στο Κάτω.

Όταν μετακινήσετε μια σελίδα πρώτη επιπέδου προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όλες οι εξαρτώμενες 
σελίδες δεύτερου επιπέδου μετακινούνται συγχρόνως. 

Σημείωση:  Στο Website Builder, τα modules μπορούν να είναι μονάχα σελίδες πρώτου επιπέδου 
στην δομή του site και δεν μπορούν να εξαρτώνται από σελίδες δεύτερου επιπέδου. Η μόνη 
εξαίρεση είναι το File Download module, στο οποίο μπορείτε να ορίσετε σελίδα δεύτερου επιπέδου 
αλλά δεν μπορείτε να έχετε άλλες σελίδες να εξαρτώνται απο αυτή. 

Εικόνα 11: Αλλάζοντας την ταξινόμηση των σελίδων. 

Μετονομάζοντας Σελίδες 

Για να μετονομάσετε σελίδα:

1. Επιλέξετε την σελίδα από το Δομή της ιστοσελίδας σας κουτί και κάνετε click στο 
Mετονομασία.

Ή απλά κάνετε διπλό click στο όνομα της σελίδας για να το αλλάξετε. 
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2. Βάζετε το καινούργιο όνομα για την σελίδα. 

3. Πατήστε το E N T E R

     Αν επιλέξετε να μετονομάσετε τη σελίδα σε αργότερο στάδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
πεδίο Page title στο Edit βήμα του Website Builder Wizard. 

Εικόνα 12: Μετονομάζοντας μία σελίδα. 

Κρύβοντας σελίδες στην Πλοήγηση του Site
Μπορείτε να κάνετε μερικές σελίδες να μην εμφανίζονται στο site menu. Η σελίδα την οποία θα 
επιλέξετε να κρύψετε θα είναι διαθέσιμη κάνοντας click σε link που έχει τοποθετηθεί σε άλλες 
σελίδες του site σας (ή οπουδήποτε αλλού επιλέξετε να το τοποθετήσετε). Σημειώστε ότι όταν ένας 
επισκέπτης εισέλθει σε σελίδα την οποία έχετε κρύψει , όση ώρα είναι μέσα στην σελίδα αυτή θα 
εμφανίζετε στο μενού, όταν όμως μεταφερθείτε σε άλλη σελίδα (όχι κρυφή), η κρυφή σελίδα 
χάνεται πάλι.

Για να κρύψετε μια σελίδα από το μενού πλοήγησης

1. Πηγαίνετε στο βήμα Επεξεργασία 

2. Πηγαίνετε στην σελίδα που θέλετε να κρύψετε.

3. Απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση σελίδας στο site map
Οι κρυφές σελίδες τονίζονται με ένα γκρι χρώμα στο σημείο Site map αλλά και στην δομή του site 
στο βήμα Σελίδες
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Εικόνα 13: Κρύβοντας σελίδες στην Πλοήγηση του Site

Μπορείτε να κρύψετε και πρώτου και δεύτερου επιπέδου σελίδες.

Για να καταλάβετε το πως κρύβοντας σελίδες συσχετίζεται με την ιεραρχία των σελίδων δείτε το 
παρακάτω παράδειγμα.: 

Ας υποθέσουμε ότι η δομή του site είναι ως εξής: 

• Σελίδα 1

• Σελίδα 2 (κρυφή)

• Σελίδα 3

◦ Σελίδα 3.1 (κρυφή)

◦ Σελίδα 3.2

• Σελίδα 4

◦ Σελίδα 4.1

◦ Σελίδα 4.2 (κρυφή)

Για να κατανοήσετε την εξάρτηση των σελίδων σε σχέση με την εμφάνιση και την θέση στην 
ιεραρχία δείτε τον παρακάτω πίνακα. 

Ενεργή Σελίδα1 Ορατή Σελίδα
Σελίδα 1 Σελίδα 1,Σελίδα 3
Σελίδα 2 Σελίδα 1,Σελίδα 2,Σελίδα 3
Σελίδα 3 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 3.2
Σελίδα 3.1 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 3.1, Σελίδα 3.2
Σελίδα 3.2 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 3.2
Σελίδα 4 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 4, Σελίδα 4.1
Σελίδα 4.1 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 4.1
Σελίδα 4.2 Σελίδα 1,Σελίδα 3,Σελίδα 4.1,  Σελίδα 4.2

1 Ενεργή είναι η σελίδα την οποία ο χρήστης επισκέπτεται εκείνη στην στιγμή
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Αφαιρώντας σελίδες
Για να αφαιρέσετε σελίδα από το site map, επιλέξετε σελίδα από το Δομή της ιστοσελίδας σας και 
κάνετε click στο 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε όλες τις σελίδες από την περιοχή Δομή της ιστοσελίδας 
σας. Αν τυχόν χρειάζεστε να καθαρίσετε τον χώρο για παράδειγμα, πριν στήσετε μία καινούργια 
δομή, σας συνιστούμε να επιλέξετε όλες τις σελίδες εκτός από μια, να τις διαγράψετε, να 
προσθέσετε τις απαραίτητες σελίδες στο site και μετά να διαγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πάλι 
την παλιά σελίδα.

Εικόνα 14: Αφαιρώντας σελίδες
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