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Τι είναι το Joomla;
Joomla! είναι ένα πολυβραβευμένο σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
ποιοτικών ιστοσελίδων και απαιτητικών διαδικτυακών εφαρμογών.

Μια παγκόσμια κοινότητα εθελοντών προγραμματιστών αναπτύσσει 
και βελτιώνει το Joomla! από το 2005, που δημοσιεύθηκε πρώτη 
έκδοση του. Αυτή η τεράστια προσπάθεια έκανε το Joomla! εύχρηστο, 
σταθερό και εξαιρετικά ασφαλές. 

Το Joomla! είναι φιλικό στις μηχανές αναζήτησης και στις φορητές 
συσκευές, πολυγλωσσικό, ευέλικτο και επεκτάσιμο. Παρέχοντας 
απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού παράλληλα με κορυφαία 
στο χώρο ασφάλεια, το Joomla! διαθέτει χιλιάδες επεκτάσεις τρίτων 
κατασκευαστών, καθώς και σχεδιαστικά πρότυπα, που επιτρέπουν 
κάθε προσαρμογή για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης. 

Πάνω από όλα, το Joomla! είναι μια λύση ανοικτού κώδικα, που 
διατίθεται σε όλους δωρεάν. Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Joomla! 
από το downloads.joomla.org.

https://downloads.joomla.org


Το Joomla! έχει χιλιάδες πιστοποιημένες επεκτάσεις καθώς και υψηλής ποιότητας σχεδιαστικά 
πρότυπα, πολλά από τα οποία διατίθενται δωρεάν. Το σύστημα σχεδιασμού που διαθέτει, 
καθώς και οι ενσωματωμένες επεκτάσιμες λειτουργίες του, επιτρέπουν τη δημιουργία των 
δικών σας λύσεων. Η πλούσια δωρεάν τεκμηρίωση και τα εκπαιδευτικά videos κάνουν την 
εκμάθηση του Joomla! εύκολη υπόθεση.

Ένα ευέλικτο σύστημα, εύκολα 
επεκτάσιμο και παραμετροποιήσιμο

Βελτιστοποιημένο για τις Μηχανές 
Αναζήτησης με την εγκατάσταση
Ορίστε τα δικά σας Μετα-Δεδομένα και αξιοποιείστε την ενσωματωμένη υποστήριξη σε Μικρο-
Δεδομένα. Χρησιμοποιείστε τη βασισμένη στο μενού δυνατότητα δημιουργίας της δομής 
διευθύνσεων URL που επιθυμείτε. Δημιουργείτε ιστοσελίδες με γρήγορη φόρτωση, παράλληλα 
με προηγμένες δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, που βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης 
και ενθουσιάζουν τους επισκέπτες.

Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού 
κώδικα για πάντα
Το Joomla! έχει δημιουργηθεί, συντηρείται και υποστηρίζεται από μια εξαιρετική Κοινότητα 
Εθελοντών, και είναι δωρεάν διαθέσιμο σε όλους, για πάντα.  Το Joomla! περιβάλλεται επίσης 
από ένα εκτεταμένο οικοσύστημα προγραμματιστών δημιουργών επεκτάσεων, σχεδιαστών και 
επαγγελματιών.



Ανάπτυξη εφαρμογής με 
προτεραιότητα στην ασφάλεια
Με έναν κώδικα σχεδιασμένο να είναι σταθερός, το Joomla! ενσωματώνει, με την εγκατάστασή 
του, την πιστοποίηση δύο παραμέτρων και εκτεταμένο έλεγχο στα δικαιώματα των χρηστών. 
Η ειδική Ομάδα για την Ασφάλεια του Joomla! επιδιώκει να αντιμετωπίζει άμεσα τα θέματα 
ασφάλειας, και είναι φημισμένη για την δημοσίευση διορθωτικών εκδόσεων πριν το 
οποιοδήποτε πρόβλημα γενικευθεί.  

Η πολυγλωσσικότητα είναι εξαιρετικά απλή. Με μεταφράσεις σε πάνω από 70 γλώσσες για το 
δημόσιο τμήμα και τη διαχείριση, και με ενσωματωμένη, με την εγκατάσταση, υποστήριξη για 
πολυγλωσσικό περιεχόμενο, η δημιουργία πολυγλωσσικών ιστοσελίδων με το Joomla είναι μια 
εύκολη και απλή διαδικασία.

Η σταθερότητα και επεκτασιμότητα του Joomla επιτρέπει στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας 
να παρακολουθεί την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, από το ξεκίνημα ως την μεγέθυνσή της. 
Εμπλουτίστε την ιστοσελίδα σας και προσθέστε νέα χαρακτηριστικά, γρήγορα και εύκολα.

Αναπτύσσεται παράλληλα με τις 
ανάγκες σας

Το Joomla! μιλάει στη γλώσσα σου





Ελάτε στην κοινότητα μας! 
Ξεχωριστό στο χώρο των CMS, το Joomla! διευθύνεται και συντηρείται αποκλειστικά 
από εθελοντές. Αναζητούμε νέους εθελοντές που να μπορούν να διαθέσουν σε μόνιμη 
βάση λίγες ώρες. Χρειαζόμαστε προγραμματιστές για την ανάπτυξη του κώδικα, αλλά 
και εθελοντές που δεν χρειάζεται να γράψουν ούτε μια γραμμή κώδικα. 

Όποια και αν είναι η ειδικότητά σας, το Joomla! σάς χρειάζεται! Χρειαζόμαστε 
σχεδιαστές, επαγγελματίες ειδικούς στην εμπειρία χρήστη, στις βάσεις δεδομένων, 
διαχειριστές συστημάτων, marketers, νομικούς συμβούλους, και πολλούς άλλους. 

Δείτε σε τι μπορείτε να βοηθήσετε στο volunteers.joomla.org/help-wanted.

Υποστηρίξτε τη δουλειά μας! 
Το Joomla! βασίζεται σε έσοδα από διαφημίσεις, συνεργάτες και χορηγούς για να 
χρηματοδοτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις λειτουργίες του έργου. Η συνεργασία με το 
έργο του Joomla! σάς προσφέρει παγκόμια προβολή, ενώ παράλληλα υποστηρίζετε ένα 
δωρεάν για πάντα, ανοικτού κώδικα, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Πλαίσιο 
Εφαρμογων Ιστού.

Από την οικονομική υποστήριξη, το έργο χρηματοδοτεί servers, code sprints, 
εκδηλώσεις, προγράμματα αναγώρισης εθελοντών καθώς και καθημερινές δαπάνες 
και και άλλες πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός πολυεθνικού μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού. 

Δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε στο www.joomla.org/partners.

https://volunteers.joomla.org/help-wanted
https://www.joomla.org/sponsor.html


Ιστοσελίδα:   www.joomla.org
Github:          github.com/joomla
Twitter:          twitter.com/joomla
Facebook:     www.facebook.com/joomla
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