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Ενότητα 1 

  

Στόχος : Γνωριμία με το Excel – Βιβλία και Φύλλα Εργασίας 
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Βασική Οθόνη EXCEL 

 

Από προεπιλογή, το Excel παρέχει τρεις ξεχωριστές διατάξεις δεδομένων στο βιβλίο εργασίας 

(γνωστές ως φύλλα εργασίας). Ονομάζονται Φύλλο1, Φύλλο2 και Φύλλο3. Κάθε φύλλο 

εργασίας είναι το αντίστοιχο ενός πλήρους υπολογιστικού φύλλου και έχει τη δυνατότητα 

οργάνωσης 1.048.576 x 16.384 κελιών σε σειρές και στήλες. 

 

Οι σειρές είναι αριθμημένες με 1, 2, 3 κ.ο.κ. έως το μέγιστο 1.048.576. Οι στήλες είναι 

αριθμημένες με γράμματα όπως Α έως Ζ, ΑΑ έως ΖΖ και μετά ΑΑΑ έως XFD. Αυτό μας δίνει 

μέγιστο αριθμό 16.384 στηλών. Ο συνδυασμός αποδίδει μία μοναδική αναφορά σε κάθε κελί, 

από A1 έως XFD1048576. 

 

Οι κλίμακες χρωμάτων, τα σύνολα εικονιδίων και οι ράβδοι δεδομένων εφαρμόζουν 

μορφοποιήσεις υπό όρους, βάσει των τιμών στα κελιά μιας ομάδας. 

 

Το μενού Αρχείο αντικαθίσταται από το κουμπί Office, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της 

γραμμής της καρτέλας εντολών. 
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Η κορδέλα Office  2007 

 
Τα μενού και οι γραμμές εργαλείων που χρησιμοποιούσατε σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel 

εφάρμοζαν μια από επάνω προς τα κάτω προσέγγιση που δυσκόλευε την ανεύρεση των κατάλληλων 

εργαλείων. Αυτά τα στοιχεία αντικαταστάθηκαν από την Κορδέλα. Με την κορδέλα, οι εντολές είναι 

οργανωμένες σε λογικές ομάδες κάτω από καρτέλες εντολών. Περιλαμβάνουν τις καρτέλες Κεντρική, 

Εισαγωγή, Διάταξη Σελίδας, Τύποι, Δεδομένα και Αναθεώρηση και ακολουθούν τη σειρά με την οποία 

εκτελούνται συνήθως οι εργασίες. Όταν κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από αυτές τις καρτέλες, 

εμφανίζονται οι αντίστοιχες εντολές στην Κορδέλα. 

 
 

 
 

Η κορδέλα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει θεματικές καρτέλες εντολών οι οποίες εμφανίζονται όταν εκτελείτε μια συγκεκριμένη 

εργασία. Εάν για παράδειγμα επιλέξετε κάποια δεδομένα και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλη στα Γραφήματα, εμφανίζονται οι 

καρτέλες εργαλεία γραφήματος Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή. 
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Δημιουργία Βιβλίου Εργασίας 

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο, κενό υπολογιστικό φύλλο, πατήστε το κουμπί Office και 

επιλέξτε Δημιουργία. Επιλέξτε το Πρότυπο Κενό, πατήστε το εικονίδιο Κενό βιβλίο εργασίας και μετά το 

κουμπί Δημιουργία. Έτσι ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας με την ονομασία Βιβλίο2 (ή με οποιοδήποτε 

άλλο διαδοχικό αριθμό) 

 

 

Το Βιβλίο Εργασίας του Excel μοιάζει με ένα ντοσιέ, που περιέχει πολλές λογιστικές κόλες, τα Φύλλα 

Εργασίας. Κάθε εργασία ολοκληρώνεται είτε αυτοτελώς σε ένα Φύλλο Εργασίας είτε σε σύνδεση με 

άλλο Φύλλο Εργασίας του ίδιου ή και άλλου Βιβλίου Εργασίας. Το κελί του οποίου το περίγραμμα είναι 

έντονο, ονομάζεται ενεργό κελί. Η διεύθυνση και το περιεχόμενο του εμφανίζονται στη γραμμή 

τύπων. Για να αλλάξουμε το πλάτος της στήλης(συνεπώς και του κελιού), έτσι ώστε τα περιεχόμενα 

των κελιών να εμφανίζονται ολόκληρα στο κελί, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη 

διαχωριστική γραμμή δύο στηλών, οπότε ο δείκτης θα αλλάξει και θα γίνει ένα διπλό μαύρο βέλος. Τότε 

σύρουμε προς τα δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το αν θέλουμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το 

πλάτος της στήλης. Με ανάλογο τρόπο μεταβάλλεται και το πλάτος της γραμμής. Βέλτιστο πλάτος 

στήλης ή γραμμής είναι το ιδανικό πλάτος, έτσι ώστε να χωράει ολόκληρο το περιεχόμενο. Για να 

πετύχουμε το βέλτιστο πλάτος ενός κελιού, κάνουμε διπλό κλικ στη διαχωριστική γραμμή των στηλών ή 

γραμμών. 
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Αποθήκευση Βιβλίου Εργασίας 

Πατήστε το κουμπί Office και επιλέξτε Αποθήκευση. 

 

Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στο φάκελο Έγγραφα, πληκτρολογήστε το Όνομα αρχείου, 

π.χ. Ο προϋπολογισμός μου και πατήστε το κουμπί αποθήκευση.  Για την ονομασία ενός αρχείου 

εξαιρούνται οι ειδικοί χαρακτήρες " \ : * < > .  

Όταν δημιουργείτε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel 2007 και το αποθηκεύετε, εφαρμόζεται ο 

προεπιλεγμένος τύπος αρχείου .xlsx. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας στη μορφή 

προηγούμενων εκδόσεων του Excel: 

 

Πατήστε το κουμπί Office, μετακινήστε το ποντίκι στο κουμπί Αποθήκευση ως και επιλέξτε Βιβλίο 

εργασίας Excel 97-2003 

 

Αλλάξτε το όνομα αρχείου αν θέλετε και πατήστε Αποθήκευση 

 

Μπορείτε να σώσετε τα βιβλία εργασίας σας σε διάφορες άλλες μορφές αρχείου οι οποίες 

διευκολύνουν το μερισμό πληροφοριών με άλλους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τις ίδιες 

εφαρμογές λογισμικού. 
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❙ 

Άνοιγμα Βιβλίου Εργασίας 

Για να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε ένα αρχείο, που έχουμε είδη δημιουργήσει, πρέπει 

προηγουμένως να το ανοίξουμε. Έτσι, από το κουμπί Office επιλέγουμε Άνοιγμα  

Τέλος εργασίας( Έξοδος ) 

Τελειώνοντας την εργασία μας αποθηκεύουμε τις διορθώσεις και κλείνουμε το Βιβλίο Εργασίας 

παραμένοντας στο Excel ή βγαίνουμε από το Excel με το κουμπί Office και μετά Έξοδος. 

 

Συμπλήρωση Κελιών 

Επιλέξτε Β2, το κελί που έχει ως επικεφαλίδα το μήνα Ιανουάριο  

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στη λαβή Συμπλήρωσης  

Κάντε κλικ και σύρετε το ποντίκι στα διπλανά κελιά  

Αφήστε το κουμπί του ποντικιού όταν έχετε αρκετά κελιά  

 
 
 

Αλλάξτε τις επιλογές συμπλήρωσης όταν είναι απαραίτητο ώστε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα των 

κελιών ή να τα συμπληρώσετε με ή χωρίς μορφοποίηση 

 

Το Excel καταλαβαίνει διάφορους τύπους καταχωρίσεων. Εάν ξεκινήσετε με τα αρχικά Ιαν., αντί για 

Ιανουάριος, θα συμπληρώσετε τα διπλανά κελία με Φεβ., Μαρ., Απρ. κλπ. 

 

 

Εκτύπωση του Φύλλου Εργασίας 

 

 

Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας και επιλέξτε το φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε (αν υπάρχουν 

παραπάνω από ένα) 
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❙ 
 

 

Πατήστε το κουμπί Office και μετά κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Εκτύπωση και επιλέξτε την 

Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Η προεπισκόπηση εμφανίζει το αρχείο με τη μορφή που θα εκτυπωθεί στο 

χαρτί. Ελέγχουμε αν φαίνεται ολόκληρη η σελίδα και οι αναδιπλώσεις των επικεφαλίδων στηλών / 

γραμμών να είναι σύμφωνα με τις αναδιπλώσεις της εκφώνησης. 

 

 
 
 

 
 

Ελέγξτε την προεπισκόπηση για να δείτε ακριβώς τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν, ειδικά αν 

καταλαμβάνουν περισσότερες σελίδες από όσες αναμένατε. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση στην 

Προεπισκόπηση για να εμφανιστεί ο διάλογος Εκτύπωση 
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Αλλάξτε τον εκτυπωτή αν θέλετε και ορίστε τη σειρά σελίδων και τον αριθμό αντιγράφων 

 

 

Στο πλαίσιο Εκτύπωση, επιλέξτε να εκτυπωθεί η επιλογή, το ενεργό φύλλο ή φύλλα ή όλο το βιβλίο εργασίας. 

 

Διαμόρφωσης Σελίδας 

Το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας χρησιμοποιείται για να εκτυπώσετε σε οριζόντιο 

προσανατολισμό, να προσαρμόσετε την εκτύπωση ώστε να ταιριάζει σε μια ή περισσότερες σελίδες, να 

δημιουργείτε κεφαλίδες και υποσέλιδα σελίδων, και να εκτυπώνετε ή να κρύβετε γραμμές πλέγματος και 

χρώματα οθόνης. Αν θέλετε να αλλάξετε την Διαμόρφωση σελίδας από την οθόνη Προεπισκόπηση εκτύπωσης, 

κάντε κλικ το ΟΚ για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης και να δείτε το αποτέλεσμα. 

 

 Στην ενότητα ‘Σελίδα’ μπορείτε να  αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας (κατακόρυφος ή 

οριζόντιος) , να αλλάξετε κλίμακα εκτύπωσης δίνοντας τον κατάλληλο συντελεστή κλίμακας σε ποσοστό του 

βασικού μεγέθους <100% : συρρίκνωση , >100% : μεγέθυνση) ή επιλέγοντας  την προσαρμογή να συρρικνωθεί 

ισόποσα και προς τις δύο κατευθύνσεις μέχρι να ταιριάξει στην μικρότερη διάσταση. Στην ενότητα ‘Περιθώρια’ 

μπορείτε να ορίσετε τα περιθώρια εκτύπωσης και την στοίχιση. 

Στην ενότητα ‘Κεφαλίδα – Υποσέλιδο’ ορίζονται όσα μηνύματα επιθυμείτε να τυπώνονται στην κορυφή ή στο 

τέλος της εκάστοτε σελίδας. Μεταξύ αυτών μπορεί να είναι ο αριθμός σελίδας, η ημερομηνία, το όνομα του 

αρχείου. Στην ενότητα ‘Φύλλο΄  τέλος είναι δυνατόν να ορίσετε αν θέλετε να τυπώνονται οι γραμμές 

πλέγματος, αν η εκτύπωση πρέπει να είναι ασπρόμαυρη.  
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Ξεκινήστε το Excel 

Αναγνωρίστε τα διαφορετικά στοιχεία της οθόνης 

Εξασκηθείτε στην πρόσβαση των μενού χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 

Κοιτάξτε κάποια από τα παράθυρα διαλόγου και πλήκτρα (Πάντα να επιλέγετε το Άκυρο για να βγαίνετε από 

όποιο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται) 

Βγείτε από το Excel. 

Κάντε επανέναρξη του Excel 

 

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας (Χρησιμοποιείστε το Αρχείο Δημιουργία) 

Εξασκηθείτε στη μετακίνηση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας κάνοντας κλικ στις καρτέλες Φύλλων 

Στο κελί Α1 γράψτε το όνομά σας με κεφαλαία γράμματα και στο κελί Β1 το εξάμηνο σπουδών σας. 

Αποθηκεύστε το Φύλλο Εργασίας στη δισκέτα σας με το όνομα: άσκηση 1 

 

Άσκηση 2 

 

Ξεκινήστε το Excel 

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας που έχετε αποθηκεύσει στην άσκηση 1 (Αρχείο – Άνοιγμα) 

Στο περιοχή εργασίας του φύλλου γράψτε τα στοιχεία που βλέπετε παρακάτω 

 

 

 

 

Σημείωση στο κελί Β6 γράψτε 1500 και αντιγράψτε το στα κελιά C6, D6, E6 και F6 

Κάντε το ίδιο όπου θεωρείτε αναγκαίο. Εξασκηθείτε στην μετακίνηση από κελί σε κελί 
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Στη στήλη με τα σύνολα απλώς γράψτε τα ποσά. Αργότερα θα μάθουμε πως μπορούν να υπολογιστούν 

αυτόματα. 

Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα : Άσκηση 2 

Βγείτε από το Excel. 

 

Άσκηση 3 

 

Ξεκινήστε το Excel 

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας που έχετε αποθηκεύσει στην άσκηση 2 (Αρχείο – Άνοιγμα) 

Στη περιοχή εργασίας του φύλλου κάντε τις εξής ενέργειες : 

 

Διαγράψτε την στήλη G. Εισάγετε μία νέα στήλη ανάμεσα στην C και D 

Εισάγετε μία νέα γραμμή ανάμεσα στην 11 και 12. Πληκτρολογείστε τα εμβόλιμα στοιχεία όπως τα βλέπετε στο 

σχήμα 

 

 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα : Άσκηση 3 

 

Βγείτε από το Excel.
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Ενότητα 2 

  

Στόχος : Μορφοποίηση κελιών Excel – Διαμόρφωση  

 

Η Ενότητα Κεντρική σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε γρήγορα τις βασικές μορφοποιήσεις στα 

κελιά. Τα κελιά μπορούν να μορφοποιηθούν πριν εισάγετε τα δεδομένα σε αυτά.  Η μορφοποίηση 

εφαρμόζεται αυτόματα καθώς εισάγονται τα δεδομένα. 

Οι εξειδικευμένες μορφοποιήσεις κειμένου όπως η χρήση διαφορετικών κατηγοριών και μεγέθους, πλάγιας 
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γραφής, υπογράμμισης και χρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα καλό αποτέλεσμα των 

επικεφαλίδων, περιγραφών κλπ. Τα κείμενα και οι αριθμοί μπορούν να στοιχηθούν στα αριστερά, δεξιά ή 

στο κέντρο της στήλης όπως χρειάζεται. 

Μορφοποίηση Αριθμών 

Τα νούμερα μπορούν να μορφοποιηθούν γρήγορα με διαφορετικούς τρόπους με όσα λίγα ή πολλά δεκαδικά 

στοιχεία και αν απαιτούνται. Το μέγεθος των στηλών και των σειρών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί για να 

χωράνε τα περιεχόμενα. 

Σε ένα καινούργιο φύλλο τα νούμερα εισάγονται σύμφωνα με την Γενική μορφοποίηση ευθυγραμμισμένα 

προς τα δεξιά, όπως έχουν εισαχθεί, με ένα μηδέν στην αρχή για τα κλάσματα. Υπάρχουν πέντε κουμπιά 

μορφοποίησης για αριθμούς στην γραμμή εργαλείων για την εφαρμογή της βασικής μορφοποίησης. 

Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε και κάντε κλικ το πλήκτρο μορφοποίησης που απαιτείται. 

 

 

1234 1.234,00 € 

Νομισματική μονάδα 

€ σύμβολο, 2 δεκαδικά ψηφία, κόμματα μεταξύ των χιλιάδων, πάντα 

ευθυγραμμισμένα δεξιά 

 

 

,5 50% Στυλ ποσοστού 

Μετατρέπει ένα κλάσμα σε ποσοστό.  Για παράδειγμα 1=100%, ,18=18% 

Τα ποσοστά μπορούν να εισαχθούν απευθείας από το  πληκτρολόγιο με το 

πλήκτρο  % και μετατρέπονται σε κλάσμα, για παράδειγμα το 3% μετατρέπεται  

σε 0,3. 

 

 

1234 1.234,00 Στυλ διαχωριστικού χιλιάδων  υποδιαστολής 

Το ίδιο με την νομισματική μονάδα, χωρίς το σύμβολο € 

 1234 1234,000 

 

Αύξηση δεκαδικών ψηφίων 

Κάθε κλικ εμφανίζει ένα επιπλέον δεκαδικό ψηφίο. 

 

 

1234,567 1234 

Decrease Decimal 

Κάθε κλικ κρύβει ένα δεκαδικό ψηφίο, στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω ή κάτω 

κάθε φορά 
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Επιλέξτε την καρτέλα Αριθμός και κατόπιν την κατηγορία για να δείτε πώς θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα 

και να διαλέξετε τις ιδιότητές τους όπως δεκαδικά ψηφία και  την εμφάνιση των αρνητικών αριθμών 

           

Το Excel αναγνωρίζει τα κελιά που περιέχουν κείμενο, όπως κελιά με κεφαλίδες και ετικέτες και τους 

αποδίδει μια Γενική μορφή με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μορφής κειμένου (αριστερή στοίχιση και τυπική 

γραμματοσειρά). Για να αλλάξετε τη μορφή αυτών των κελιών: Επιλέξτε τα κελιά και ανοίξτε τη 

Μορφοποίηση Κελιών, πατήστε την καρτέλα Γραμματοσειρά και διαλέξτε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το 

μέγεθος και το χρώμα 

 

Επιλέξτε την καρτέλα Στοίχιση και αλλάξτε τα στοιχεία ελέγχου κειμένου, τη στοίχιση ή τις ρυθμίσεις 

προσανατολισμού.  
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Η σκίαση του κελιού και τα περιγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να τονίσετε 

επιλεγμένες περιοχές του φύλλου. Παραδείγματος χάριν, για να αναγνωρίσετε που θα πρέπει και που 

όχι να εισάγετε δεδομένα. Μοτίβα διαφορετικών χρωμάτων της οθόνης είναι διαθέσιμα.  

 

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποιήσεις γρήγορα, η λειτουργία Μορφοποίηση ως Πίνακα σας δίνει την 

επιλογή απλά να επιλέξετε από ένα εύρος εκ των προτέρων οριζόμενων μορφοποιήσεων. Επιλέξτε το 

στυλ μορφοποίησης από την λίστα κάνοντας ένα κλικ με το ποντίκι σας σε αυτήν  

 

 Το Πινέλο μορφοποίησης επιτρέπει σε υπάρχουσες μορφοποιήσεις κελιού να αντιγραφούν γύρω από το 

φύλλο χωρίς να χρειάζεται να τα ξαναδημιουργήσετε, έτσι ώστε να κερδίζετε χρόνο και προσπάθεια. 

Αντί οι μεγάλες καταχωρήσεις κειμένων να περικόπτονται εξαιτίας του περιορισμένου πλάτους των 

στηλών, μπορείτε να ρυθμίσετε το κείμενο σε μορφή αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο πλάτος της 

στήλης και να αυξάνετε στη συνέχεια το ύψος της σειράς για να εφαρμόζει. Εναλλακτικά, επικεφαλίδες 

του κειμένου μπορούν να περιστρέφονται σε οποιαδήποτε κλήση ή καθέτως να εφαρμόζουν στα στενά 

πλάτη της στήλης. 

 

Λίστες εσοχών 

Ένα κείμενο μπορεί να το διαμορφώσουμε σε δεκαπέντε επιπέδων εσοχές μέσα σε ένα κελί, έτσι ώστε 

να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες υποενότητες μέσα στις λίστες. Εάν το κείμενο στο οποίο έχουμε 

εφαρμόσει εσοχές είναι φαρδύτερο από την στήλη, τότε το κείμενο θα υπερκαλύψει τη στήλη προς τα 

δεξιά, εάν είναι κενή. Οι εσοχές εξ’ ορισμού χρησιμοποιούν αριστερή στοίχιση. Αλλάζοντας ή 

μετακινώντας την στοίχιση, η εσοχή θα μετακινηθεί και αυτή αυτόματα. 

Είναι δυνατή επίσης η εφαρμογή εσοχών σε αριθμούς και ημερομηνίες. Οι εισαγωγές θα έχουν 

στοίχιση προς τα αριστερά εκτός και αν έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση αριθμών.  Το πλάτος της στήλης 

θα επεκταθεί αυτομάτως εάν χρειαστεί, εκτός και αν έχει γίνει με το χέρι, όπου οι εισαγωγές 

αντικαθίστανται από τα σύμβολα δίεσης (####). 

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τα εσοχές κειμένου χρησιμοποιώντας την γραμμή εργαλείων: 

Επιλέξτε τις εισαγωγές στις οποίες θέλετε να τοποθετήσετε εσοχές 

Από την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση πατήστε Αύξηση εσοχής ή Μείωση εσοχής. 
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

 

Ανοίξτε την άσκηση του πρώτου μαθήματος (Άσκηση 3) 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της γραμμής Μορφοποίησης για να βελτιώσετε την παρουσίαση, να 

προσθέσετε Περιγράμματα, σκίαση και να πειραματιστείτε με τις γραμματοσειρές και το μέγεθος. 

Τοποθετήστε εσοχές στα αντικείμενα κάτω από κάθε υπότιτλο 

Συγχωνεύστε τον τίτλο στο κελί Β1 ώστε να συνδέσετε τις στήλες A:Η 

Κάντε περιστροφή στους μήνες 

Μορφοποιήστε τους αριθμούς ώστε να φαίνεται νομισματική μονάδα, οι χιλιάδες και μέχρι 2 

δεκαδικά 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 4 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήστε την Αυτόματη μορφοποίηση για να επιλέξετε κάποιο έτοιμο Στυλ 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 4α 
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Άσκηση 2 

 

Διάταξη σελίδας και Εκτύπωση 

Ανοίξτε την άσκηση 4 

Κάντε Προεπισκόπηση εκτύπωσης το φύλλο εργασίας 

      Αλλάξτε τον προσανατολισμό σελίδας σε Οριζόντιο 

      Κλιμακώστε την εκτύπωση προσαρμόζοντας την στο 130% του κανονικού μεγέθους της 

      Κεντράρετε το φύλλο εργασίας κάθετα και οριζόντια 

      Δημιουργήστε μία προσαρμογή κεφαλίδας που να λέει Προϋπολογισμός Οικογένειας 2004 στα 

      αριστερά και την παρούσα ημερομηνία στα δεξιά 

      Δημιουργήστε μία προσαρμογή υποσέλιδου με το όνομα σας στα αριστερά, τον αριθμό  

      σελίδας στο κέντρο και την ώρα στα δεξιά 

      Από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης, ενεργοποιήστε και προσαρμόστε τα πάνω, κάτω,  

      δεξιά, αριστερά περιθώρια, του υποσέλιδου και της κεφαλίδας 

      Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας 

     Αποθηκεύστε και κλείστε το  βιβλίο εργασίας 
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Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

  

Ενότητα 3 

  

Στόχος : Xρήση τύπων για υπολογισμούς, Συνεργασία μεταξύ φύλλων 
 

Για να εισάγετε μία ακολουθία πράξεων, ή μια έτοιμη συνάρτηση σε ένα κελί αρχίζετε πάντα 

γράφοντας το σύμβολο = (δείκτης τύπου). Αν δεν γράψετε το = το Excel αντιμετωπίζει τα στοιχεία που 

πληκτρολογείτε ως απλό κείμενο. Οι βασικοί αριθμητικοί συντελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιείται 

είναι οι εξής : + - * / ^ . Παρενθέσεις εισάγονται είτε για να δηλώσετε περιοχή κελιών σε μία συνάρτηση, 

είτε για να χωρίσουμε  μεταξύ τους διαφορετικούς υπολογισμούς δίνοντας έτσι βαθμό προτεραιότητας 

στην εκτέλεση αυτών. Εκτός των βασικών πράξεων δύναται να εισάγουμε έτοιμους τύπους 

υπολογισμού, αριθμητικές σταθερές  ή συνδυασμό όλων αυτών. 

 

 

Σχήμα 1. Υπολογισμός με χρήση βασικών πράξεων 

 

 

Σχήμα 2. Υπολογισμός με σύνθετη χρήση βασικών πράξεων και συναρτήσεων 
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6
5

 
Η σειρά με την οποία εκτελείται ένας υπολογισμός μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η πράξη 6+4*2 

για παράδειγμα μπορεί να ερμηνευτεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Εάν η πρόσθεση γίνει πρώτα, το 

αποτέλεσμα θα είναι 10*2, δηλαδή 20. Εάν όμως γίνει πρώτος ο πολλαπλασιασμός, το αποτέλεσμα θα 

είναι 6+8, δηλαδή 14.  

Για να αποφευχθούν οι ασάφειες στους υπολογισμούς, το Excel αξιολογεί τους τύπους τοποθετώντας 

τους τελεστές σε συγκεκριμένη σειρά. Αυτό το στοιχείο είναι γνωστό ως προτεραιότητα τελεστών. Η 

ακολουθία είναι η εξής: 

 

 

 

 

Όταν ο τύπος έχει πολλούς τελεστές με την ίδια προτεραιότητα, για παράδειγμα πολλαπλασιασμός και 

διαίρεση, το Excel ταξινομεί τους τελεστές από αριστερά προς δεξιά. 

 

Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα τύπων τα οποία παρουσιάζουν την επίδραση της προτεραιότητας 

των τελεστών στο αποτέλεσμα του υπολογισμού: 

 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σειρά αξιολόγησης, εφόσον οι 

διατυπώσεις με παρενθέσεις ταξινομούνται πρώτες. Εάν υπάρχουν παρενθέσεις μέσα σε 

παρενθέσεις (ένθετες) το Excel θα ταξινομήσει τη διατύπωση στο εσώτερο ζεύγος παρενθέσεων πρώτη 

και θα συνεχίσει προς εκείνη που βρίσκεται πιο έξω. 



 20 

Ενότητα Τύποι (Συναρτήσεις) 

 

 

 

Οι συναρτήσεις είναι προκαθορισμένοι τύποι που εκτελούν υπολογισμούς βάσει συγκεκριμένων τιμών 

οι οποίες ονομάζονται ορίσματα και παρέχονται στην απαιτούμενη ακολουθία. Μια συνάρτηση ξεκινάει 

με το όνομα συνάρτησης, ακολουθεί η αριστερή παρένθεση, τα ορίσματα της συνάρτησης που 

ξεχωρίζουν με κόμματα και η δεξιά παρένθεση. Οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για πολλούς τύπους 

υπολογισμών, από πολύ απλούς μέχρι ιδιαίτερα σύνθετους. 

Για την εισαγωγή ενός τύπου στο εκάστοτε ενεργό κελί του φύλλου εργασίας κάνετε κλικ στην γραμμή 

τύπων στο σύμβολο fx και αρχίζετε να πληκτρολογείται την ακολουθία υπολογισμού. Αριστερά του 

συμβόλου = στην γραμμή τύπων εμφανίζεται μία σύντομη λίστα με τους βασικότερους διαθέσιμους 

τύπους.   

Εναλλακτικά εισάγουμε μία συνάρτηση από την ενότητα Τύποι επιλέγοντας Εισαγωγή Συνάρτησης… ή 

απευθείας πληκτρολογώντας πάνω στο ενεργό κελί. 

Στην πρώτη περίπτωση μας παρουσιάζεται ένα παράθυρο διαλόγου χωρισμένο σε δύο τμήματα.  

 

 

 

Με την επιλογή μιας εκ των συναρτήσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου μας αποκαλύπτεται η 

σύνταξη αυτής και μία σύντομη περιγραφή της λειτουργίας της. 
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❙ 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάποια συνάρτηση από τις επιμέρους θεματικές επιλογές στην κορδέλα 

όπως Λογική, Κειμένου, Οικονομική. 

 

Αυτόματη  καταχώριση 

 

Ακόμα και όταν γνωρίζετε ποια συνάρτηση απαιτείται, το Excel θα σας βοηθήσει να την ορίσετε 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συντακτικά σφάλματα και λάθη πληκτρολόγησης. 

 

 

Επιλέξτε το κελί του φύλλου εργασίας και αρχίστε να πληκτρολογείτε τη συνάρτηση, για παράδειγμα 

κάντε κλικ στο κελί συνολικό κόστος D9, και πληκτρολογήστε =s. 

Το Excel εμφανίζει μια λίστα συναρτήσεων που ταιριάζουν και μπορείτε να επιλέξετε μια συνάρτηση για 

να δείτε την περιγραφή της, να πάτε προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες, ή να συνεχίσετε να 

πληκτρολογείτε, π.χ. =su, για να περιορίσετε τη λίστα.  

 

 

 

Όταν εντοπίσετε την απαιτούμενη συνάρτηση, κάντε διπλό κλικ στο όνομα και μετά εισαγάγετε τα 

απαιτούμενα ορίσματα. Για παράδειγμα, εισαγάγετε αριστερή παρένθεση, όνομα πρώτου κελιού D3, 

μετά περίοδο και τέλος το κελί D5. Εισαγάγετε τη δεξιά παρένθεση και μετά πατήστε Enter. Ο τύπος με 

τη συνάρτηση αποθηκεύεται στο κελί και εμφανίζεται το αποτέλεσμα. 
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Άθροιση 

Σύνταξη SUM(όρισμα1;όρισμα2; ….) 

 

Μια από τις βασικές συναρτήσεις είναι η συνάρτηση SUM (Αυτόματη Άθροιση). Εκτός από την επιλογή 

της από το μενού, μπορούμε στο ενεργό κελί να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της βασικής γραμμής 

αργαλειών  με το σύμβολο Σ .  Σε αυτή τη φάση μπορούμε είτε να γράψουμε μόνοι μας τα όρισμα 

(ονόματα κελιών) διαχωρίζοντας τα με το ελληνικό ερωτηματικό όταν δεν είναι συνεχόμενα ή όταν είναι 

να διαχωριστεί το πρώτο με το τελευταίο όρισμα κάνοντας χρήση της άνω και κάτω τελείας :  

 

Π.χ.     SUM(Α1;Β3;C2) 

SUM(A1:A5)    

SUM(A1:B5) 

 

Εάν επιλέξουμε fx εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου (σχ.4) για να μας βοηθήσει στην 

επιλογή των κελιών που συμμετέχουν ως ορίσματα στον τύπο. 

 

 

Σχήμα 4. Επιλογή Ορισμάτων συνάρτησης 

 

Συνάρτηση AVERAGE 

Σύνταξη AVERAGE(όρισμα1;όρισμα2; ….) 

Υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο των δοθέντων ορισμάτων. 

 

Συνάρτηση MAX 

Σύνταξη MAX(όρισμα1;όρισμα2; ….) 

Υπολογίζει την μέγιστη τιμή μεταξύ των δοθέντων ορισμάτων. 

 

Συνάρτηση MIN 

Σύνταξη MIN(όρισμα1;όρισμα2; ….) 
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Υπολογίζει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των δοθέντων ορισμάτων. 

 

Συνάρτηση PRODUCT 

Σύνταξη PRODUCT (όρισμα1;όρισμα2; …) 

Υπολογίζει τo γινόμενο όλων των αριθμών που έχουν εισαχθεί ως ορίσματα 

 

Συνάρτηση ROUND 

Σύνταξη ROUND (όρισμα1;όρισμα2) 

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό (όρισμα1) σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων (όρισμα2) 

 

Σφάλματα  Τύπων 
 

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα το Excel υπογραμμίζει το συσχετισμένο κελί ή περιοχή για να 

μπορείτε να εξακριβώνετε εάν έχει γίνει σωστή επιλογή 

 

Στις ένθετες συναρτήσεις, το Excel χρωματίζει τις παρενθέσεις για να είστε βέβαιοι ότι ταιριάζουν τα ζεύγη 

αριστερής/ δεξιάς παρένθεσης. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, όπως να προσθέσετε μια εξωτερική παρένθεση, 

συχνά εντοπίζεται και διορθώνεται. 

 

 

 

Εάν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του διαθέσιμου χώρου, το Excel εμφανίζει το σύμβολο της δίεσης 
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Υπάρχει ένας παρόμοιος τρόπος εμφάνισης άλλων σφαλμάτων, αλλά επιπλέον εμφανίζεται μια πράσινη   

ένδειξη στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού.  

 

Πατήστε την πράσινη ένδειξη, μετά το εικονίδιο πληροφοριών και τέλος την καταχώριση Βοήθεια για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σφάλμα 

 

 

Η διαφορά μεταξύ σχετικών και απόλυτων αναφορών 

Όταν δημιουργείτε έναν τύπο, οι αναφορές σε κελιά ή περιοχές βασίζονται συνήθως στη θέση τους ως 

προς το κελί που περιέχει τον τύπο. Παράδειγμα, το κελί  Α6 περιέχει τον τύπο =SUM(A1:A5). Αυτό είναι 

γνωστό ως σχετική αναφορά. Όταν αντιγράφετε έναν τύπο που χρησιμοποιεί σχετικές αναφορές μία 

στήλη δεξιά, το Excel ρυθμίζει αυτόματα τις αναφορές στους επικολλημένους τύπους ώστε να 

αναφέρονται σε διαφορετικά κελιά ως προς τη θέση του τύπου. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο τύπος στο 

κελί B6 γίνεται =SUM(Β1:Β5). Εάν δεν θέλετε το Excel να ρυθμίζει τις αναφορές όταν αντιγράφετε έναν 

τύπο σε ένα διαφορετικό κελί, χρησιμοποιήστε μια απόλυτη αναφορά.  

Η απόλυτη αναφορά κελιού είναι, όταν οι αναφορές των κελιών σε έναν τύπο μένουν ίδιες καθώς τις 

αντιγράφεις. Αυτό γίνεται τοποθετώντας το σύμβολο του δολαρίου ($) πριν από το κομμάτι της 

αναφοράς κελιού που θέλετε να παραμείνει σταθερό. Για παράδειγμα: 

• Καθώς αντιγράφετε κατά μήκος των στηλών, το $Α1 σταθεροποιεί την αναφορά της 

στήλης, αλλά η αναφορά της σειράς θα προσαρμοστεί 

• Καθώς αντιγράφετε προς τα κάτω σειρές, το Α$1 σταθεροποιεί την αναφορά της σειράς, 

αλλά η αναφορά της στήλης θα προσαρμοστεί 

• Καθώς αντιγράφετε προς κάθε κατεύθυνση, το $Α$1 σταθεροποιεί και τις δύο αναφορές 

και καμία δεν θα προσαρμοστεί 
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Για παράδειγμα, αν ο τύπος σας πολλαπλασιάζει το κελί A5 με το κελί C1 (=A5*C1) και αντιγράφετε τον 

τύπο σε άλλο κελί, το Excel θα ρυθμίσει και τις δύο αναφορές. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια απόλυτη 

αναφορά στο κελί C1 τοποθετώντας το σύμβολο του δολαρίου ($) πριν από τα τμήματα της αναφοράς 

που δεν αλλάζουν. Για να δημιουργήσετε μια απόλυτη αναφορά στο κελί C1, για παράδειγμα, 

προσθέσετε σύμβολα δολαρίου στον τύπο όπως παρακάτω: 

=A5*$C$1 

 

Ταξινόμηση Δεδομένων 

Η ταξινόμηση μπορεί να εφαρμοστεί σε λίστες που αποτελούνται από αριθμητικά στοιχεία, κείμενο και 

συνδυασμούς αυτών. 

 

Όταν εισάγονται νέες γραμμές ίσως είναι χρήσιμο να ταξινομήσετε τον πίνακα ώστε να τοποθετήσετε τις 

νέες γραμμές εκεί όπου ανήκουν. Επιλέξτε τον πίνακα και από την καρτέλα Κεντρική, πατήστε Ταξι- 

νόμηση & φιλτράρισμα από την ομάδα Επεξεργασία και διαλέξτε Προσαρμοσμένη ταξινόμηση 

ή 

κάντε κλικ μέσα στον πίνακα, μεταβείτε στην καρτέλα  

Δεδομένα και πατήστε Ταξινόμηση από την ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα. 

Την πρώτη φορά δεν έχουν οριστεί κριτήρια, γι' αυτό πατήστε το βέλος στην επιλογή "Ταξινόμηση κατά" 

ώστε να προσθέσετε μια κεφαλίδα. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη επιπέδου, επιλέξτε μια δεύτερη 

κεφαλίδα και μετά μια τρίτη κεφαλίδα και πατήστε ΟΚ 
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Σχήμα 5. Παράθυρο διαλόγου ταξινόμησης 

Σε επιλογή πολλών στηλών μας δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης με διαφορετικές στήλες, σε αύξουσα 

ή φθίνουσα σειρά. 

 

Συνδυασμός στοιχείων από διαφορετικά φύλλα 

Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια ορίσματα ενός τύπου υπολογισμού βρίσκονται σε άλλο φύλο, θα 

πρέπει με κάποιο τρόπο να ονοματίσω το φύλλο αυτό. Αυτό γίνεται βάζοντας μπροστά από το όνομα 

τού κελιού, το όνομα του αντίστοιχου φύλλου και το θαυμαστικό μεταξύ αυτών 

=SUM(Φύλλο2!A13;Φύλλο2!B15)
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας. Εισάγετε τα στοιχεία στο φύλλο1 όπως τα βλέπετε στο σχ. 6 

και στο φύλλο 2 όπως στ σχ. 7. Υπολογίστε τα αθροίσματα όλων των στηλών, το μέσο όρο ανά έτος και 

τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές σε κάθε φύλλο χωριστά. 

 

 

Σχήµα 6 

 

 

Σχήµα 7 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 5
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Άσκηση 2 

 

Ανοίξτε την άσκηση 5 

Στην προηγούμενη άσκηση διορθώστε σε όλους τους τύπους της στήλης «Αριθμός Δέντρων» τις σχετικές 

αναφορές σε απόλυτες ως προς γραμμή και στήλη (φύλλο 1) 

Αντιγράψτε όλους τους τύπους την περιοχή των τύπων στη θέση όπως φαίνεται στο σχήμα 7 

Γιατί κάποιοι συνεχίζουν να δίνουν αποτέλεσμα και κάποιοι άλλοι όχι; 

 

 

Σχήμα 8 

 

Ταξινομήστε τα στοιχεία ως προς αρ. δένδρων (Φθίνουσα σειρά) 

Στο φύλλο 3 υπολογίστε αθροίσματα, ΜΟ, ΜΙΝ, ΜΑΧ συνδυάζοντας τις τιμές από  τα φύλλα 1 και 2 

 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 6 
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Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

  

Ενότητα 4 

  

Στόχος : Λογικοί Τελεστές – Συνεργασία με άλλες εφαρμογές 
 

Οι λογικές συναρτήσεις μας βοηθούν να φτάνουμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με τις τιμές 

που υπάρχουν σε κάποιο φύλλο. Βασική συνάρτηση αυτής της κατηγορίας είναι η IF. 

 

Συνάρτηση ΙF 

Σύνταξη ΙF(όρισμα1;όρισμα2; όρισμα3) 

Αποδίδει μία τιμή (όρισμα2) αν μια καθορισμένη συνθήκη (όρισμα1)  είναι αληθής και μία άλλη τιμή 

(όρισμα3)  αν είναι ψευδής. 

 

Αν κρίνεται αναγκαίο στον ίδιο τύπο μπορούμε να έχουμε περισσότερους ελέγχους με την συνάρτηση IF 

και να συνδυάζουμε τα αποτελέσματα. Συνήθης εφαρμογή της συνάρτησης αυτής είναι ο έλεγχος της 

διαίρεσης μεταξύ δύο αριθμών. Μπορούμε έτσι να αποφύγουμε την διαίρεση με το μηδέν οπότε 

εμφανίζεται το μήνυμα #ΔΙΑΙΡ/0!  και να εμφανίσουμε εμείς μια τιμή ως αποτέλεσμα.  

 

Συντελεστές συνθήκης IF  

Τελεστής Ενέργεια  

- Ίσο 5=5 Αληθής 

> Μεγαλύτερο 5>2 Αληθής 

< Μικρότερο 7<5 Ψευδής 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο 10>=10 Αληθής 

<= Μικρότερο ή ίσο 5<=5 Αληθής 

<> Άνισο 10<>10 Ψευδής 
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Κελί ΑΙ Συνάρτηση Αποτέλεσμα 

45 =IF(A1<100; 100; Α1) 100 

127 =IF(A1<100; 100; Α1) 127 

0 =IF(A1=0; "Κενό"; Α1) Κενό 

1096 =IF(A1= 0; "Κενό"; Α1) 1096 

    

 

Η συνάρτηση AND 

Σύνταξη AND (συνθήκη1; συνθήκη 2; …) 

Η συνάρτηση AND εξετάζει δυο ή περισσότερες συνθήκες. Αν όλες είναι πραγματικές η συνάρτηση AND 

γίνεται αληθής, διαφορετικά αν έστω και μία είναι ψευδής γίνεται ψευδής. 
 

Κελί Α1 Κελί Β1 Συνάρτηση Αποτέλεσμα 
55  =ΑΝD(Α1>=40;Α1<70) Αληθής 

69  =AND (A1>=4O;A1<5O) Ψευδής 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2004 =AND(A1=" ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ";B1="2004") Αληθής 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2004 =AND(A1=" ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ";B1="2003") Ψευδής 

Η συνάρτηση OR 

Σύνταξη ΟR (συνθήκη1; συνθήκη 2; …) 

Η συνάρτηση OR εξετάζει δυο ή περισσότερες συνθήκες. Εάν μία από αυτές είναι πραγματική, η 

συνάρτηση OR γίνεται αληθής. Εάν όλες οι  συνθήκες είναι ψευδείς, το OR γίνεται ψευδές. 
 

Κελί Α1 Κελί Β1 συνάρτηση Αποτέλεσμα 

35  =OR(A1<30;A1>=40) Ψευδής 

69  =OR(A1>=50;A1<61) Αληθής 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2004 =OR(A1=" ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ";B1="2004") Αληθής 

 

Οι συναρτήσεις AND και OR  μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά είτε η μία μέσα στην άλλη. 

Επιπλέον μπορούν να βρίσκονται μέσα στην συνάρτηση IF. 

AND(OR(A1=1;A2>2);OR(B1<9;B2=3)) 

IF(OR(A6=100;B6>100);100;C6) 

IF(OR(A6=100;AND(D1>=1000;D3<500));100;C6) 
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Τιμές Σφάλματος 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα μηνύματα λάθους και οι ερμηνείες τους.  

ΜΗΝΥΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

##### Η αριθμητική τιμή που πρόκειται να καταχωρηθεί σε ένα κελί έχει μεγάλο μήκος και 
δεν μπορεί εμφανιστεί μέσα στο κελί. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της στήλης. 

#ΤΙΜΗ! Παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείται λάθος όρισμα ή τελεστής(πράξης). Πιθανόν να 
χρησιμοποιείτε κείμενο εκεί που απαιτείται αριθμητική ή λογική τιμή. 

#ΔΙΑΙΡ/0! Παρουσιάζεται όταν διαιρούμε με το 0 (μηδέν) 
 
#ΟΝΟΜΑ? Παρουσιάζεται, όταν το Microsoft Excel δεν αναγνωρίζει τον τύπο (λάθος σύνταξη 

τύπου), π.χ. όταν χρησιμοποιούμε λάθος περιοχή κελιών ή δεν τοποθετήσαμε άνω-
κάτω τελεία σε μια περιοχή κελιών ή να χρησιμοποιήσουμε Ελληνικούς αντί 
Λατινικούς χαρακτήρες σε διευθύνσεις κελιών. 

#Δ/Υ Παρουσιάζεται, όταν μια τιμή δεν είναι διαθέσιμη σε μια συνάρτηση ή σε έναν 
τύπο,π.χ. εάν είναι κενά περιεχομένου στο Φύλλο Εργασίας και συμμετέχουν τα 
κελιά σε τύπο τότε εμφανίζεται το #Δ/Υ σε αυτά τα κελιά. Οι τύποι που αναφέρονται 
σε αυτά τα κελιά θα αποδίδουν #Δ/Υ αντί να επιχειρήσουν να υπολογίσουν μια τιμή. 

#ΑΝΑΦ! Παρουσιάζεται, όταν μια αναφορά κελιού δεν είναι έγκυρη. Η τιμή σφάλματος 

αναφέρεται σε κελιά που διαγράφηκαν ή επικολλήθηκαν σε αυτά άλλα. 

#ΑΡΙΘ! Παρουσιάζεται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα με έναν αριθμό στον τύπο ή στη 

συνάρτηση. Συνήθως αναφέρετε σε κελί που έπρεπε να περιείχε αριθμό, αλλά 

περιέχει κείμενο ή όταν δίνουμε αρνητική τιμή ενώ ο τύπος απαιτεί θετικό όρισμα. 

 

Συνεργασία μεταξύ βιβλίων Excel 

Όταν δουλεύουμε σε  ένα φύλλο εργασίας ενός βιβλίου εργασίας (έστω με το όνομα βιβλιο1.xls) και 

θέλουμε να περάσουμε ως όρισμα σε μία συνάρτηση κάποια τιμή η οποία βρίσκεται σε άλλο βιβλίο 

(έστω με το όνομα βιβλιο2.xls) αν μπροστά στο όρισμα που αντιπροσωπεύει το πεδίο αναφοράς 

προσθέσουμε το όνομα του βιβλίου. 

Π.χ  =Α9+ [Βιβλίο2]Φύλλο1!C1 

Αν δεν θυμόμαστε που βρίσκετε η τιμή στα δεύτερο βιβλίο το ανοίγουμε παράλληλα με το πρώτο. Όντας 

στο βιβλίο1 αρχίζουμε να γράφουμε την συνάρτηση =Α9+ και μετά πηγαίνουμε στο βιβλίο2 και κάνουμε 

κλικ πάνω στο κελί C1. Αν επιστρέψουμε στο πρώτο βιβλίο θα διαπιστώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η 

συνάρτηση. 
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Συνεργασία Excel & Word 

Εισαγωγή κειμένου από έγγραφο του Word 

Σε περίπτωση που θέλετε να συμπεριλάβετε σε κάποιο φύλλο εργασίας, ένα έγγραφο που έχετε 

αποθηκευμένο έστω στη δισκέτα σας, θα πρέπει να κάνετε τα εξής 

• Μετακινείστε στο κελί όπου επιθυμείτε να ενσωματωθεί το κείμενο 

• Επιλέγετε από το μενού Εισαγωγή και μετά Αντικείμενο 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται ενεργοποιείτε την δεύτερη καρτέλα (Δημιουργία από 

αρχείο) 

• Κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και εντοπίζεται το επιθυμητό αρχείο και πατάτε Εισαγωγή 

• Επιστρέφετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου και πατάτε ΟΚ 

Διαπιστώνετε πλέον ότι εμφανίστηκε ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο περιέχει το κείμενο που ζητήσατε. 

Για να κάνετε αλλαγές επί του κειμένου από το μενού επιλέγω Επεξεργασία, Αντικείμενο Έγγραφο, 

Επεξεργασία 

 



 

Ασκήσεις 

 

Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας. Εισάγ

παρακάτω σχήμα (μόνο τα στοιχεία σε έντονη γραφή

 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 1 να υπολογιστεί  η αξία (

εξαγωγής είναι μεγαλύτερο του 50% της συνολικής παραγωγής ανά

απόλυτης διεύθυνσης κελιού Μ.Ο.). Όταν είναι μικρότερο του 50% βάζετε 0.

 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 2 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν το ποσοστό εξαγωγής είναι 

μικρότερο του 50% της συνολικής παραγωγής ανά έτος  

(χρήση συνάρτησης IF και AND). Σε αντίθετη περίπτωση βάζετε 0.

 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 3 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν η συνολική παραγωγή είναι πάνω 

από 1400 τον. ή οι εξαγωγές είναι μικρότερες  από  700 τον. 

 

Αν οι τύποι εισαχθούν χωρίς λάθη πρέπει να δείτε τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 7

1.65

Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας. Εισάγετε τα στοιχεία στο φύλλο1 όπως τα βλέπετε στο 

παρακάτω σχήμα (μόνο τα στοιχεία σε έντονη γραφή 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 1 να υπολογιστεί  η αξία (€)  των εξαγωγών (ΕΞΑΓΩΓΕΣ * Μ.Ο.)

εξαγωγής είναι μεγαλύτερο του 50% της συνολικής παραγωγής ανά έτος (χρήση συνάρτησης 

κελιού Μ.Ο.). Όταν είναι μικρότερο του 50% βάζετε 0. 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 2 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν το ποσοστό εξαγωγής είναι 

μικρότερο του 50% της συνολικής παραγωγής ανά έτος  και οι εξαγωγές είναι μικρότερες από 700 τον. 

). Σε αντίθετη περίπτωση βάζετε 0. 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 3 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν η συνολική παραγωγή είναι πάνω 

οι εξαγωγές είναι μικρότερες  από  700 τον. (χρήση συνάρτησης 

Αν οι τύποι εισαχθούν χωρίς λάθη πρέπει να δείτε τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 7 

1.65 

33 

ετε τα στοιχεία στο φύλλο1 όπως τα βλέπετε στο 

(ΕΞΑΓΩΓΕΣ * Μ.Ο.)  εάν το ποσοστό 

έτος (χρήση συνάρτησης IF και 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 2 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν το ποσοστό εξαγωγής είναι 

αγωγές είναι μικρότερες από 700 τον. 

Στη στήλη Αποτέλεσμα 3 να υπολογιστεί η εγχώρια κατανάλωση  εάν η συνολική παραγωγή είναι πάνω 

(χρήση συνάρτησης IF και OR) 

Αν οι τύποι εισαχθούν χωρίς λάθη πρέπει να δείτε τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα  
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

   

Ενότητα 5 

 

 

Στόχος : Εισαγωγή Αντικειμένων από Εξωτερικές εφαρμογές – Πηγές 

      Συνεργασία Excel με Internet και Power Point 

 

 

Εισαγωγή αντικειμένων 

 

 

 

Το Excel μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα είτε από βοηθητικά προς αυτό 

προγράμματα, όπως το Clip art, είτε από εξωτερικές πηγές π.χ. μια εικόνα που έχουμε σαρώσει με 

το scanner ή ένα κείμενο που έχουμε γράψει στο word ή ακόμα και ένα clip ήχου. Αυτή η 

δυνατότητα του Excel μας παρέχει περισσότερες επιλογές για να διαμορφώσουμε ένα φύλλο 

έργου ανάλογα με τις ανάγκες μας. 

Για να εισάγετε clips, επιλέξτε το Έτοιμες εικόνες Clip Art...  

Το παράθυρο Εισαγωγή ClipArt εμφανίζεται. 
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Επιλέξτε το clip που 

επιθυμείτε 

Πατήστε το Εισαγωγή Clip  

 

 

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εικόνα, την μουσική, τον 

ήχο ή το κινούμενο clip που  χρειάζεστε, πατήστε το 

Eικόνες Clip Art στο Microsoft Office για να  με μία 

ιστοσελίδα όπου μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε 

επιπλέον clips. 

 

 

 

 

 

Την εικόνα που έχουμε εισάγει μπορούμε να την επεξεργαστούμε περισσότερο π.χ. να της 

αλλάξουμε το μέγεθος αναλόγως με τον τύπο της (vector, bitmap). 
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Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εισάγουμε και διάφορα εφέ κειμένου που μας παρέχει το 

Excel: WordArt… 

 

Βεβαίως μπορούμε να εισάγουμε αντικείμενα εικόνας, ήχου, video clip που έχουν επεξεργαστεί 

από άλλα προγράμματα πιο εξειδικευμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εισαγωγή τέτοιων 

αντικειμένων γίνεται από: 

Αντικείμενο.  Στο παράθυρο που ανοίγει έχουμε δύο επιλογές είτε να διαλέξουμε κάποιο υπάρχον 

αρχείο (Δημιουργία από αρχείο) είτε να φτιάξουμε ένα καινούργιο αρχείο από την επιλογή 

(Δημιουργία νέου) με τα προγράμματα που έχουμε εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας. Σε αυτή 

την περίπτωση μπορούμε να δουλέψουμε παράλληλα το Excel με κάποιο άλλο πρόγραμμα 

Σχεδιασμός Αντικειμένων 

Η υποενότητα Απεικονίσεις παρέχει μια παλέτα εργαλείων και χαρακτηριστικών που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια και διαγράμματα. 

Α. εργαλεία για να επιλέξετε και να περιστρέψετε αντικείμενα και να προσδιορίσετε την θέση 

και τον προσανατολισμό τους 

Β. εργαλεία για να δημιουργήσετε αντικείμενα 

Γ. εργαλεία για να αλλάξετε την εμφάνιση των αντικειμένων που δημιουργείτε 
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Για να σχεδιάσετε γραμμές και βέλη 

Πατήστε το κουμπί Γραμμή   ή το κουμπί Βέλος  

Τοποθετείστε το δείκτη στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει το αντικείμενο  

Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει  

Κάντε κλικ-και-μεταφορά στο δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε το αντικείμενο      

Αφήστε το κουμπί του ποντικιού για να τελειώσει την γραμμή 

Η γραμμή έχει σχεδιαστεί, και λευκές λαβές εμφανίζονται στις άκρες του αντικειμένου 

δείχνοντας το αντικείμενο που έχει επιλεχθεί. 

 

Excel και Internet 

 

Το Excel μας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την εργασία μας με την μορφή 

ιστοσελίδας χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διεργασία. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε σχετικά 

απλά να κοινοποιήσουμε τη δουλεία μας μέσω του internet και να γίνει διαθέσιμη σε όλους αν 

αυτό επιθυμούμε. 

Για να μετατρέψουμε ένα βιβλίο του Excel σε ιστοσελίδα, δεν έχουμε παρά να το αποθηκεύσουμε 

σε μορφή HTML 
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Σε αυτό το στάδιο μας δίνεται η επιλογή αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ολόκληρο το βιβλίο ή 

μόνο κάποιο από τα φύλλα του βιβλίου σε μορφή HTML. 

 

Δημοσίευση ως PDF 

Όταν θέλετε να στείλετε πληροφορίες σε άλλους που δεν έχουν Excel ή Word, μπορείτε να 

δημοσιεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή Adobe Acrobat PDF, η οποία απαιτεί μόνο το 

πρόγραμμα Adobe Reader, που διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση www.adobe.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Excel και Power Point 

Το Excel επιτρέπει την εισαγωγή αντικειμένων που έχουν επεξεργαστεί διαφορετικά προγράμματα 

του Microsoft Office. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε την εισαγωγή σε ένα φύλλο εργασίας ενός 

κειμένου του Word. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να εισάγουμε και μια παρουσίαση Power Point: 

Εισαγωγή>Αντικείμενο στο μενού επιλέγουμε Δημιουργία από αρχείο και να εισάγουμε μια 

έτοιμη παρουσίαση από Power Point στο φύλλο εργασίας. Η παρουσίαση μένει αδρανής στο 

φύλλο μας και μπορούμε να την ξεκινήσουμε κάνοντας απλά δεξί κλικ πάνω της και επιλέγοντας 

Αντικείμενο παρουσίαση>Εμφάνιση  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power Point θα 

δοθούν στα επόμενα μαθήματα. 
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Ασκήσεις 

1α) Δημιουργήστε τον παρακάτω πίνακα και διαμορφώστε τον προσθέτοντας περίγραμμα, 

στοίχιση, σκίαση και εισάγετε κάποιο αντικείμενο που πιστεύεται  ότι θα βελτίωνε το τελικό 

αποτέλεσμα.  

 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο ως Άσκηση 8 

 

 1β) Το αποτέλεσμα της προηγούμενης άσκησης να μετατραπεί σε ιστοσελίδα και αρχείο pdf 
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Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

  

Ενότητα 6 

 

Στόχος : Δημιουργία Γραφημάτων  

 

 

1. Γραφήματα 

 

Τα γραφήματα παρουσιάζουν, µε έναν ξεχωριστό τρόπο, τα δεδομένα του φύλλου εργασίας από 

το οποίο δημιουργήθηκαν και ενημερώνονται κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα αυτά. Οι 

τύποι γραφημάτων παρουσιάζουν και τονίζουν διαφορετικές όψεις των δεδομένων σας, 

προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων και τάσεων. 

 

Δημιουργία ενός γραφήματος 

 

Για να δημιουργήσουμε ένα γράφηµα, ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Επιλέγουµε τα δεδοµένα του φύλλου εργασίας που θέλουµε να απεικονίσουµε στο γράφηµα.  

2. Επιλέγουµε τον τύπο του γραφήµατος που είναι πιο κατάλληλος για τα στοιχεία που θέλουµε 

να παρουσιάσουµε.  

3. Αποφασίζουµε αν θέλουµε το γράφηµα να ενσωµατωθεί στο ίδιο φύλλο εργασίας µαζί µε τα 

δεδοµένα ή σε ξεχωριστό φύλλο γραφήµατος.  

4. Χρησιµοποιούµε τον οδηγό γραφηµάτων, για να δηµιουργήσουµε αρχικά το γράφηµα.  

5. Επιλέγουµε το γράφηµα, για να το µορφοποιήσουµε σύµφωνα µε τις προτιµήσεις µας.  

 



 41 

Ας δούμε ένα παράδειγμα, για να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα γράφημα.  

 

Παράδειγμα: 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας. 

 

 

 

1. Επιλέξτε τα κελιά τα οποία περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο γράφημα (ή 

διαλέξτε ένα κελί και το Excel αυτόματα επιλέγει όλα τα κελιά με δεδομένα γύρω από αυτό το κελί) 

 

2. Πατήστε την καρτέλα Εισαγωγή και επιλέξτε έναν τύπο γραφή- ματος (για παράδειγμα Στήλη) από την 

ομάδα Γραφήματα 

3. Επιλέξτε τον δευτερεύοντα τύπο γραφήματος 

4. Το γράφημα τοποθετείται πάνω από τα δεδομένα του φύλλου εργασίας ενώ τα Εργαλεία γρα- φήματος 

(καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή) προστίθενται στην Κορδέλα 

 

 

 

Κάντε κλικ στη Μετακίνηση γραφήματος στην ομάδα Θέση της καρτέλας Σχεδίαση και διαλέξτε πού 

θέλετε να τοποθετηθεί το γράφημα, π.χ. σε ξεχωριστό φύλλο με γραφήματα 
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❙ 

                   

 

 

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα βάσει του προεπιλεγμένου τύπου γραφήματος, επιλέξτε τα 

δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά πατήστε είτε ALT+F1 ή F11. 

Όταν πατάτε ALT+F1 το γράφημα ενσωματώνεται στο τρέχον φύλλο εργασίας 

Όταν πατάτε F11, το γράφημα εμφανίζεται σε ξεχωριστό φύλλο γραφήματος που ονομάζεται Γράφημα1 

(ή Γράφημα2, κλπ) 

 

 

 

Αλλαγή Διάταξης Γραφήματος 

 

Μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη στα Εργαλεία γραφήματος για να τροποποιήσετε το γράφημα 

 

 

Πατήστε Ετικέτες, Τίτλοι άξονα, Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα, επιλέξτε τη θέση και εισάγονται 

οι λέξεις Τίτλος άξονα 
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❙ 

 

Επεξεργαστείτε τον τίτλο. Μετά προσθέστε τον Τίτλο πρωτεύοντα οριζόντιου άξονα και τον Τίτλο 

γραφήματος και επεξεργαστείτε τους 

Κάντε δεξί κλικ στο κείμενο για να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς ή το στυλ από τη Μικρή γραμμή 

εργαλείων 

 

 

 

 

Υπόμνημα και Πίνακας Δεδομένων 

 

 

 

Από την καρτέλα Διάταξη, μεταβείτε στις Ετικέτες, πατήστε Υπόμνημα και επιλέξτε τη θέση και τη 

στοίχισή του στο γράφημα. Πατήστε Κανένα για να απενεργοποιήσετε το Υπόμνημα. Πατήστε τον Πίνακα 

δεδομένων στην ομάδα Ετικέτες και διαλέξτε τη θέση του πίνακα και εάν θα εμφανίζεται το κλειδί. 
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Αλλαγή Τύπου Γραφήματος 

 

Πατήστε την περιοχή του γραφήματος για να εμφανιστούν τα Εργαλεία Γραφήματος 

 

 

 

 

Επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση και πατήστε Αλλαγή τύπου γραφήματος από την ομάδα Τύπος 

 

 

 

Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος επιλέξτε τον τύπο γραφήματος και τον δευτερεύοντα 

τύπο (π.χ. τύπος Περιοχή, δευτερεύον τύπος Σωρευμένη περιοχή) και πατήστε ΟΚ 
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Τα µέρη ενός γραφήματος  

 

Ας γνωρίσουµε από κοντά τα µέρη ενός τυπικού γραφήµατος (βλ. προηγούμενο γράφημα) 

 

Τίτλος γραφήµατος  

Περιγράφει τι απεικονίζει το γράφηµα. Ο τίτλος συνήθως στοιχίζεται στο κέντρο του επάνω 

µέρους ενός γραφήµατος.  

 

 

Περιοχή σχεδίασης γραφήµατος  

Σε ένα γράφηµα 2Δ είναι η περιοχή που ορίζεται από τους άξονες και περιλαµβάνει όλες τις 

σειρές δεδοµένων. Σε γράφηµα 3Δ είναι η περιοχή που ορίζεται από τους άξονες και 

περιλαµβάνει τις σειρές δεδοµένων, τα ονόµατα των κατηγοριών, τις ετικέτες υποδιαίρεσης και 

τους τίτλους των αξόνων.  

 

Άξονες 

Ο άξονας είναι µια γραµµή που διαγράφεται σε µια πλευρά της περιοχής σχεδίασης και παρέχει 

ένα πλαίσιο αναφοράς για µετρήσεις ή συγκρίσεις σε ένα γράφηµα. Για τα περισσότερα 

γραφήµατα, οι τιµές δεδοµένων είναι σχεδιασµένες κατά µήκος του άξονα τιµών (y), ο οποίος 

είναι συνήθως κατακόρυφος, ενώ οι κατηγορίες είναι σχεδιασµένες κατά µήκος του άξονα 

κατηγοριών (x), ο οποίος είναι συνήθως οριζόντιος.  

 

Σηµάδια υποδιαίρεσης άξονα  

Τα σηµάδια υποδιαίρεσης του άξονα είναι µικρές γραµµές µετρήσεων που τον τέµνουν, όµοιες µε 

ΕΞΟ∆Α 1ου ΤΡΙΜΗΝΟ

0,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 €

∆ΕΝ∆ΡΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Ε
Ξ
Ο

∆
Α

ΕΥΡΩ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

Τίτλος 
Γραφήµατος 

Άξονας Υ Τίτλος Άξονα 
Υ 
 

Τίτλος Άξονα Χ 

 

Άξονας Χ Ετικέτες άξονα 
 

Υπόµνηµα 
 



 46 

τις υποδιαιρέσεις ενός χάρακα. Οι ετικέτες υποδιαίρεσης άξονα προσδιορίζουν τις κατηγορίες, τις 

τιµές ή τις σειρές στο γράφηµα. Οι ετικέτες υποδιαίρεσης προέρχονται από τα κελιά του φύλλου 

δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του γραφήµατος.  

 

Γραµµές πλέγµατος γραφήµατος  

Είναι οι γραµµές που µπορείτε να προσθέσετε σε ένα γράφηµα, για ευκολότερη προβολή και 

εκτίµηση δεδοµένων. Οι γραµµές πλέγµατος εκτείνονται διαµέσου της περιοχής σχεδίασης, 

ξεκινώντας από τα σηµάδια υποδιαίρεσης ενός άξονα. 

 

Υπόµνηµα 

Είναι ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τα χρώµατα που έχουν δοθεί στις σειρές δεδοµένων ή στις 

κατηγορίες ενός γραφήµατος. 

 

Ετικέτες δεδοµένων 

Η ετικέτα παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε ένα δείκτη δεδοµένων, ο οποίος αναπαριστά 

ένα σηµείο δεδοµένων ή µια τιµή που προέρχεται από ένα κελί του φύλλου εργασίας. Οι ετικέτες 

δεδοµένων µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα δείκτη δεδοµένων, µια σειρά δεδοµένων ή σε όλους 

τους δείκτες δεδοµένων ενός γραφήµατος. Ανάλογα µε τον τύπο του γραφήµατος, οι ετικέτες 

δεδοµένων µπορεί να εµφανίζουν τιµές, ονόµατα σειρών δεδοµένων ή κατηγοριών, ποσοστά ή 

ένα συνδυασµό από όλα αυτά. 

 

Πίνακας δεδοµένων σε γραφήµατα 

Είναι ένας πίνακας µέσα στο γράφηµα, ο οποίος περιέχει τα αριθµητικά δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του γραφήµατος. Κάθε γραµµή του πίνακα δεδοµένων 

αναπαριστά µια σειρά δεδοµένων. Ο πίνακας δεδοµένων συνήθως επισυνάπτεται στον άξονα 

κατηγοριών του γραφήµατος και αντικαθιστά τις ετικέτες υποδιαίρεσης του άξονα αυτού. 

 

Τύποι γραφηµάτων 

Παρακάτω παρατίθενται μερικοί βασικοί τύποι των γραφημάτων, για να µπορέσετε να επιλέξετε 

αυτό που χρειάζεστε κάθε φορά. 

 

Ένα γράφηµα στηλών εμφανίζει αλλαγές σε δεδομένα για µια χρονική περίοδο ή απεικονίζει 

συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων. Οι κατηγορίες οργανώνονται οριζόντια, οι τιμές κάθετα, για να 

τονιστεί η απόκλιση σε σχέση µε το χρόνο. Παρακάτω βλέπετε ένα γράφημα στηλών. 
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Ένα γράφηµα ράβδων απεικονίζει συγκρίσεις µεταξύ µεµονωµένων στοιχείων. Οι κατηγορίες 

οργανώνονται κάθετα, οι τιµές οριζόντια, για επικέντρωση στη σύγκριση τιµών και µικρότερη 

έµφαση στο χρόνο. Παρακάτω βλέπετε ένα γράφημα ράβδων. 

 

 

 

Ένα γράφηµα πίτας εµφανίζει το αναλογικό µέγεθος των στοιχείων, που διαµορφώνουν µια σειρά 

δεδοµένων, προς το άθροισµα των στοιχείων. Εµφανίζει µόνο µια σειρά δεδοµένων και είναι 

χρήσιµο, όταν τονίζεται ένα σηµαντικό στοιχείο. Παρακάτω βλέπετε ένα γράφημα πίτας. 

 

 

 

Ένα γράφηµα γραµµών εµφανίζει την τάση σε ένα σύνολο δεδοµένων. Για παράδειγµα, η τάση της 

προόδου των µαθητών είναι ανοδική από το 1ο προς το 2ο τρίµηνο και καθοδική από το 2ο στο 3ο 

τρίµηνο. Παρακάτω βλέπετε ένα γράφημα γραμμών. 

 

 

Τα δεδοµένα σε µορφή κώνων, κυλίνδρων ή και πυραµίδων µπορεί να προσδώσουν καταπληκτικά 

εφέ στο γράφηµα στηλών 3Δ και στο γράφηµα ράβδων.  

 

Σειρές δεδοµένων  

 

Σειρά δεδομένων είναι κάθε ομάδα σχετιζοµένων δεδομένων που θα απεικονιστεί σε ένα 
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γράφημα. Σχεδιάζεται µε ένα χρώμα ή µοτίβο που την αναπαριστά στο υπόµνηµα του 

γραφήματος. Μπορείτε να απεικονίσετε περισσότερες από µια σειρές δεδομένων (π.χ λιπάσματα, 

σπόροι), ταυτόχρονα σε ένα γράφημα, εκτός από το γράφημα πίτας που απεικονίζει µόνο µια 

σειρά δεδομένων.  

 

 

 

 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ 

1999 70000 48900 

2000 84500 74800 

2001 65000 92000 

 

 

 

Για την επιλογή των δεδοµένων πρέπει να προσδιορίσετε σε ποιο τµήµα των δεδοµένων θέλετε να 

δώσετε µεγαλύτερη έµφαση. Για παράδειγµα, αν έχετε ένα πίνακα µε τα έξοδα για λιπάσματα και 

φάρμακα τριών ετών, η δηµιουργία ενός γραφήµατος στηλών θα µας δείξει από προεπιλογή ως 

σειρά δεδοµένων ό,τι υπάρχει σε µικρότερο πλήθος (σειρές ή στήλες), δηλαδή θα δοθεί έµφαση 

στη σύγκριση των εξόδων ανά έτος. Τα δεδοµένα σχεδιάζονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στο 

Φ.Ε. αλλά µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αυτή.  

 

 

Προσθήκη δεδοµένων σε υπάρχον γράφηµα  

 

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα δεδοµένα σε υπάρχον γράφηµα. Αν είναι εφικτό στον 

πίνακα δεδοµένων του γραφήµατος να εισαγάγετε µια νέα στήλη ή µια νέα γραµµή, τότε θα 

µετακινηθεί το γράφηµα για να χωρέσει και αυτή η νέα οµάδα δεδοµένων. Για κάθε στοιχείο που 

θα πληκτρολογείτε στη συνέχεια το γράφηµα θα ενηµερώνεται άµεσα. Ίσως κάποια στοιχεία 
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χρειαστούν διόρθωση, οπότε τα διορθώνετε στη συνέχεια και πάλι το γράφηµα θα ενηµερωθεί 

αµέσως. 

 

Εάν θέλετε να προσθέσετε νέα δεδοµένα στο τέλος του πίνακα, κάντε δεξί κλικ σε µια άκρη του 

γραφήµατος και στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην εντολή Δεδοµένα 

προέλευσης….  

 

Θα εµφανισθεί το παράθυρο Αρχείο προέλευσης δεδοµένων, όπου θα αναβοσβήνει η διάστικτη 

γραµµή γύρω από τα δεδοµένα του γραφήµατος. Για να τα αλλάξετε, κάντε κλικ στο κουµπί  της 

θυρίδας Περιοχή δεδοµένων, επιλέξτε την περιοχή που περιλαµβάνει και τα νέα δεδοµένα και 

κάντε κλικ στο κουµπί  για να επιστρέψετε στο φύλλο σας.  

 

Προεπισκόπηση  –  Εκτύπωση ενός γραφήµατος  

Εάν τη στιγµή που αποφασίσετε να δείτε σε προεπισκόπηση ή να εκτυπώσετε την εργασία σας, 

είναι επιλεγµένο το γράφηµα, τότε θα εµφανισθεί στην προεπισκόπηση ή θα εκτυπωθεί άµεσα, 

µόνο το γράφηµα σε ολόκληρη τη σελίδα εκτύπωσης, διαφορετικά θα εκτυπωθεί το φύλλο 

εργασίας, όπως ακριβώς είναι δοµηµένο µαζί µε το γράφηµα.  

 

Διαγραφή ενός γραφήµατος  

Κάντε κλικ επάνω του, για να το επιλέξετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Delete>. Το 

γράφηµα θα διαγραφεί αµέσως χωρίς επιβεβαίωση.  

 

Μετακίνηση γραφήματος 

Όπως και στο Word, για να µετακινήσετε ένα αντικείµενο, όπως το γράφηµα, µπορείτε να κάνετε 

κλικ επάνω του για να το επιλέξετε και µε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο να το σύρετε σε µια νέα 

θέση.  

Παρατηρήστε ότι κατά τη µετακίνηση ο δείκτης σας είναι τετρακέφαλο βέλος, γεγονός που δείχνει 

ότι µπορείτε να το µετακινήσετε προς κάθε κατεύθυνση. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Αντλώντας δεδομένα από τον παρακάτω πίνακα δημιουργήστε τα παρακάτω γραφήματα 
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2. Να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας που να περιέχει τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες 

μιας ημέρας (23/5/2004) σε μια αγροτική περιοχή και το σχετικό μήνυμα αν η θερμοκρασία 

περάσει έξω από τα ορισθέντα όρια (βλέπε πίνακα) . Στη συνέχει να γίνει ένα γράφημα σαν το 

παρακάτω 
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ.Γ.Ε. – Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

 

Ενότητα 7 

Γνωρίζετε, ίσως, ήδη ότι το PowerPoint είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο σας βοηθά να 

δημιουργήσετε επαγγελματικές παρουσιάσεις όσο το δυνατόν ευκολότερα και κυκλοφορεί εδώ και 

κάποια χρόνια. 

 

Η πιο πρόσφατη έκδοση, το PowerPoint 2007, συνεχίζει την παράδοση παρέχοντάς σας όλα τα εργαλεία 

που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε και να διανείμετε τις παρουσιάσεις σας, ενώ προχωρά ένα βήμα 

παραπάνω, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά νέων και συναρπαστικών λειτουργιών που καθιστούν ακόμη 

πιο επαγγελματικές τις παρουσιάσεις σας και βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την ποιότητά τους. Το 

PowerPoint 2007 σας επιτρέπει να: 

 

● Δημιουργείτε επαγγελματικές παρουσιάσεις 

 

● Μοιράζεστε παρουσιάσεις με οποιονδήποτε, από συναδέλφους έως πελάτες 

 

● Προσθέτετε ήχους, βίντεο, εικόνες και άλλα στοιχεία σε παρουσιάσεις 

 

● Δημιουργείτε αυτόνομες παρουσιάσεις για χρήση σε περίπτερα και πάγκους εκθεμάτων σε 

εμπορικές εκθέσεις 

 

● Επιτρέπετε σε άλλους να ελέγχουν και να σχολιάζουν τις παρουσιάσεις σας, χρησιμοποιώντας ακόμη 

και διαδικασίες ροής εργασιών 

 

● Προστατεύετε τις παρουσιάσεις σας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πληροφοριών 
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Νέες και Βελτιωμένες Λειτουργίες 

 

Το PowerPoint 2007 εισάγει μια πληθώρα νέων και βελτιωμένων λειτουργιών που σας βοηθούν να 

δημιουργήσετε επαγγελματικές παρουσιάσεις και να αξιοποιήσετε στο έπακρο το προϊόν χωρίς να είστε 

αναγκασμένοι να ασχοληθείτε με κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. 

 

Ορισμένες από αυτές τις νέες και βελτιωμένες λειτουργίες είναι οι εξής: 

 

Ένα νέο διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη που ονομάζεται 

Κορδέλα 

 

● Βελτιωμένα εφέ, θέματα και βελτιωμένες επιλογές μορφοποίησης 

● Η δυνατότητα χρήσης προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο που σας δείχνει το αποτέλεσμα αυτών 

που μπορείτε να επιλέξετε χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα επιλέξετε στην πραγματικότητα 

● Μια σειρά προκαθορισμένων γρήγορων στυλ που περιλαμβάνουν διατάξεις, πίνακες, μορφές, εφέ 

και άλλα 

● Η δυνατότητα έναρξης διαδικασιών ροής εργασιών 

● Γραφικά SmartArt που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία 

επαγγελματικών γραφικών υψηλής ποιότητας 

● Η νέα μορφή αρχείου XML που μειώνει το μέγεθος του αρχείου και ταυτόχρονα παρέχει 

βελτιωμένες δυνατότητες ανάκτησης 

● Αναβαθμίσεις και βελτιώσεις για πίνακες και διαγράμματα 

● Μια νέα προβολή παρουσιαστή που σας επιτρέπει να εκτελείτε την παρουσίασή σας σε μια οθόνη 

ενώ προβάλλετε κάτι διαφορετικό σε μια άλλη οθόνη, καθιστώντας πολύ ευκολότερη την 

πραγματοποίηση της παρουσίασής σας 

● Βιβλιοθήκες διαφανειών που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε και να ξαναχρησιμοποιείτε περιεχόμενο 

από τις διαφάνειές σας. Για τις βιβλιοθήκες διαφανειών απαιτείται Microsoft Office SharePoint 

Server 2007 

● Η δυνατότητα αποθήκευσης των παρουσιάσεών σας με τη μορφή PDF 

● Μια σειρά λειτουργίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης Διαχείρισης 

Δικαιωμάτων Πληροφοριών, και η δυνατότητα εύρεσης και κατάργησης κρυφών μεταδεδομένων 
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από τις παρουσιάσεις σας. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ψηφιακές υπογραφές στις 

παρουσιάσεις σας 

● Διαγνωστικά του Office που σας βοηθούν στη διάγνωση, την επίλυση και την επιδιόρθωση 

προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με οποιαδήποτε εφαρμογή του Microsoft Office 

2007 

 

Εκκίνηση του PowerPoint 2007 
 

Προτού μπορέσετε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε τις παρουσιάσεις σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 

εκκίνηση του PowerPoint 2007. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνετε αυτό. 

 

Το μενού   Έναρξη 

Όπως και οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του PowerPoint επιλέγοντάς 

το από το μενού Έναρξη 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη 2. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα 3. Κάντε κλικ στο Microsoft Office 

 

4 Κάντε διπλό κλικ στο Microsoft Office 

 

Δημιουργία συντόμευσης 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασία σας ώστε να μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε γρήγορη εκκίνηση του PowerPoint. 

1  Από το μενού  Έναρξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο του Microsoft Office 

PowerPoint 2007 

2  Σύρετε το ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας και αφήστε το κουμπί για να δημιουργήσετε τη 

συντόμευση 

 

Δημιουργία νέας  παρουσίασης 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση και έπειτα να την εκτελέσετε. 
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❙ 
1 Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού και πατήστε Δημιουργία 

και έπειτα Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint 

2 Ονομάστε το νέο αρχείο, έπειτα κάντε διπλό κλικ επάνω του για να 

το ανοίξετε και αρχίστε να δημιουργείτε τις διαφάνειές σας 

 

Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης 

Η Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης είναι μια γραμμή εργαλείων που είναι απολύτως προσαρμόσιμη από 

εσάς, ώστε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε εντολή μπορεί να χρησιμοποιείτε σε τακτική βάση, όπως Αποθήκευση ή 

Εκτύπωση. Αντί να ψάχνετε στα μενού, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στη σχετική εντολή στη Γραμμή εργαλείων 

γρήγορης πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε την εντολή. 

 

 

 

 

Ο χώρος εργασίας 

Ο χώρος εργασίας είναι η περιοχή στην οποία θα εργάζεστε με το PowerPoint 

2007 και επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς ονομάζεται κάθε τμήμα και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. 

 

Το παράθυρο Διαφάνειες 

Σε αυτό το παράθυρο θα πραγματοποιήσετε το σύνολο της εργασίας σας για να δημιουργήσετε τις παρουσιάσεις 

σας. 

 

Θέσεις αντικειμένου 

Οι θέσεις αντικειμένου είναι πλαίσια με διάστικτα περιγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσθήκη 
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κειμένου, γραφικών και άλλων στοιχείων στην παρουσίασή σας. 

 

 

 

 

 

Η καρτέλα  Διαφάνειες 

Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει προβολές των διαφανειών σας με επισήμανση της τρέχουσας διαφάνειας. 

 

Το παράθυρο  Σημειώσεις 

Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στις παρουσιάσεις σας. 
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Εκκίνηση Παρουσίασης 

Όταν ανοίγετε το PowerPoint 2007 εμφανίζεται η σελίδα τίτλου μιας κενής παρουσίασης, την οποία μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να αρχίσετε να δημιουργείτε τη δική σας παρουσίαση. 

 

Για να προσθέσετε τίτλο, πατήστε επάνω στη θέση αντικειμένου Κάντε κλικ για τίτλο και πληκτρολογήστε τον τίτλο 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

 

 

Για να προσθέσετε υπότιτλο, πατήστε επάνω στη θέση αντικειμένου Κάντε κλικ για να γράψετε υπότιτλο και 

πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε σημειώσεις πατώντας επάνω στο πλαίσιο κειμένου Κάντε κλικ για να προσθέσετε 

σημειώσεις και πληκτρολογώντας ότι θέλετε να εμφανίζεται αργότερα στην προβολή σημειώσεων. Μπορείτε να 

αλλάξετε τη θέση των "θέσεων αντικειμένου" πατώντας επάνω τους και σύροντας τις σε μια νέα θέση. Μπορείτε, 

επίσης, να αλλάξετε το φόντο ή το θέμα, να προσθέσετε γραφικά, σχήματα, περισσότερο κείμενο και άλλα στοιχεία, 

τα οποία θα καλυφθούν σε αυτό το βιβλίο. 
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Διατάξεις διαφάνειας 

Όταν ανοίγετε το PowerPoint βλέπετε τη διάταξη Διαφάνειας τίτλου, αλλά υπάρχει μια σειρά άλλων 

προκαθορισμένων διατάξεων από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις 

παρουσιάσεις σας σε οποιαδήποτε διαφάνεια. 

 

Μερικές από αυτές τις προκαθορισμένες διατάξεις είναι οι εξής: 

 

● Τίτλος και Αντικείμενο 

● Μόνο τίτλος 

● Κενή 

● Εικόνα με λεζάντα 

 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές ανά πάσα στιγμή. Απλώς κάντε κλικ στις θέσεις αντικειμένου που 

παρέχονται για να δημιουργήσετε εύκολα μια διαφάνεια, με εξαίρεση την Κενή διάταξη η οποία σας επιτρέπει να 

ξεκινήσετε ουσιαστικά από το μηδέν και να δημιουργήσετε οποιαδήποτε εμφάνιση θέλετε να έχει η διαφάνεια. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα 

Από την ομάδα Διαφάνειες, κάντε κλικ στο κουμπί Διάταξη 

 

Επιλέξτε τη διάταξη που επιθυμείτε 
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Προσθήκη διαφανειών 

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια ανά πάσα στιγμή, πατώντας απλώς το κουμπί Δημιουργία διαφάνειας 

στην ομάδα Διαφάνειες. 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα 

Από την ομάδα Διαφάνειες, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία διαφάνειας 

Επιλέξτε τη διάταξη που επιθυμείτε κάνοντας κλικ επάνω της 
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Προβολές 

 

Έχετε στη διάθεσή σας πολλές διαφορετικές προβολές τις οποίες μπορεί να βρείτε πολύ χρήσιμες. 

Κανονική  προβολή 

Η Κανονική προβολή είναι η τυπική προβολή του PowerPoint 2007 που εμφανίζεται όποτε ανοίγετε το PowerPoint. 

Στην Κανονική προβολή μπορείτε επίσης να δείτε είτε την προβολή Διαφάνειες είτε την προβολή Διάρθρωση σε 

συνδυασμό με το κύριο παράθυρο της παρουσίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή προβολών 

Μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες προβολές κάνοντας κλικ στα κουμπιά προβολής που βρίσκονται στο κάτω μέρος 

του παράθυρου παρουσίασης. 
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Ξεκινήστε το Power Point. Ανοίξτε την παρουσίαση που έχετε αποθηκεύσει στην άσκηση 1 (Αρχείο - 

Άνοιγμα). Εισάγεται κάποιο κείμενο στο πρώτο πλαίσιο και κάντε το ίδιο για το δεύτερο. Γράψτε τα στοιχεία 

που βλέπεται παρακάτω: 

 

 

 

Από το ένα πλαίσιο κειμένου στο άλλο μπορείτε να μεταφέρεται ή ακόμα και να αντιγράψετε κάποιο 

κείμενο. 

Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα: Άσκηση 2 

Βγείτε από το Power Point. 
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

 

 

Ενότητα 8 

 

 

Στόχος: Εισαγωγή στην Μορφοποίηση 

 

Πρότυπα και Θέματα 

 

Το PowerPoint 2007 διατίθεται με μια πληθώρα προτύπων και θεμάτων που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Μπορεί- τε κατόπιν να 

προσθέσετε ή να αλλάξετε την παρουσίαση καθώς ξεκινάτε να τη δημιουργείτε. 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Office 

2. Πατήστε Δημιουργία από το μενού 

3. Για να ξεκινήσετε από μια κενή παρουσίαση ή να επιλέξετε από πρότυπα και θέματα 

που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, πατήστε Κενό και πρόσφατο και επιλέξτε την 

παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
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4. Για να επιλέξετε ένα από τα πολλά εγκατεστημένα θέματα, πατήστε Εγκατεστημένα 

θέματα και επιλέξτε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε  

 

 

 

5. Για να επιλέξετε ένα από τα πολλά εγκατεστημένα πρότυπα, πατήστε 

Εγκατεστημένα πρότυπα και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε 

 



 

Μορφοποίηση παραγράφων

 

Μπορεί να θέλετε να μορφοποιήσετε το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει αλλάζοντας τη 

στοίχιση, την εσοχή, το διάστιχο, την κατεύθυνσή του και πολλά άλλα. Μπορείτε να κάνετε 

όλες αυτές τις αλλαγές μορφοποίησης από την ομά

καρτέλα Κεντρική. Το PowerPoint μας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου που 

περιέχεται στις διαφάνειες μιας παρουσίασης, όπως σχεδόν και ένα πρόγραμμα 

κειμενογράφου (π.χ. Word). 

Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε

Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική

Εάν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο εσοχής, πατήστε τα κουμπιά εσοχής

Κάντε κλικ στα κουμπιά στοίχισης για να αλλάξετε τη στοίχιση ή να 

πλήρη στοίχιση του κειμένου 

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το διάστιχο, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο 

κουμπί Διάστιχο και να επιλέξετε μια τιμή είτε να επιλέξετε Επιλογές διάστιχου 

για να ορίσετε τις δικές σας τιμές

Μορφοποίηση παραγράφων 

Μπορεί να θέλετε να μορφοποιήσετε το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει αλλάζοντας τη 

στοίχιση, την εσοχή, το διάστιχο, την κατεύθυνσή του και πολλά άλλα. Μπορείτε να κάνετε 

ορφοποίησης από την ομάδα Παράγραφος που βρίσκεται στην 

Το PowerPoint μας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου που 

περιέχεται στις διαφάνειες μιας παρουσίασης, όπως σχεδόν και ένα πρόγραμμα 

κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε 

Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική 

Εάν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο εσοχής, πατήστε τα κουμπιά εσοχής

 

Κάντε κλικ στα κουμπιά στοίχισης για να αλλάξετε τη στοίχιση ή να κά

 

άν θέλετε να προσαρμόσετε το διάστιχο, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο 

κουμπί Διάστιχο και να επιλέξετε μια τιμή είτε να επιλέξετε Επιλογές διάστιχου 

για να ορίσετε τις δικές σας τιμές 

 

Κάντε τις προσαρμογές στις Γενικές επιλογές, τις 

Εσοχές και το Διάστημα και κατόπιν πατήστε ΟΚ 

για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
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Μπορεί να θέλετε να μορφοποιήσετε το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει αλλάζοντας τη 

στοίχιση, την εσοχή, το διάστιχο, την κατεύθυνσή του και πολλά άλλα. Μπορείτε να κάνετε 

δα Παράγραφος που βρίσκεται στην 

Το PowerPoint μας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου που 

περιέχεται στις διαφάνειες μιας παρουσίασης, όπως σχεδόν και ένα πρόγραμμα 

Εάν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο εσοχής, πατήστε τα κουμπιά εσοχής 

κάνετε 

άν θέλετε να προσαρμόσετε το διάστιχο, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο 

κουμπί Διάστιχο και να επιλέξετε μια τιμή είτε να επιλέξετε Επιλογές διάστιχου 

Κάντε τις προσαρμογές στις Γενικές επιλογές, τις 

ημα και κατόπιν πατήστε ΟΚ 

να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
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Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου 

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου επιλέγοντας μια από τις 

προκαθορισμένες επιλογές από το μενού Κατεύθυνση κειμένου. 

 

1 Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική 

3 Από την ομάδα Παράγραφος πατήστε το κουμπί Κατεύθυνση 

κειμένου 

4 Επιλέξτε την κατεύθυνση του κειμένου από τις διαθέσιμες επιλογές 

 

Στοίχιση του κειμένου 

Αυτή τη φορά επιλέξτε το κουμπί Στοίχιση κειμένου από την ομάδα 

Παράγραφος 

Επιλέξτε τη στοίχιση του κειμένου από τις διαθέσιμες επιλογές 

 

 

Γραμματοσειρές 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην 

παρουσίασή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά για μια μόνο λέξη, μια 

διαφάνεια ή ολόκληρη την παρουσίαση. 

1 Επιλέξτε τη λέξη ή το κείμενο που θέλετε να 

αλλάξετε 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική εάν δεν 

βρίσκεστε ήδη σε αυτήν 
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3 Πατήστε το βέλος της λίστας Γραμματοσειρά στην ομάδα 

Γραμματοσειρά για να εμφανίσετε όλες τις διαθέσιμες 

γραμματοσειρές 

4 Μετακινηθείτε στη λίστα γραμματοσειρών και επιλέξτε εκείνη που 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

 

Θα παρατηρήσετε ότι το κείμενο που επιλέξατε αλλάζει αυτόματα 

καθώς μετακινήστε στις διάφορες γραμματοσειρές. 

 

Σύμβολα 

Το PowerPoint 2007 διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τύπους συμβόλων που μπορείτε να 

εισάγετε στην παρουσίασή σας. Έτσι η παρουσίαση αποκτά όσο το δυνατόν πιο 

επαγγελματική εμφάνιση και μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο για κάτι όπως ένα 

εμπορικό σήμα. 

 

Μετακινηθείτε στη λίστα διαθέσιμων συμβόλων έως ότου βρείτε το σύμβολο που 

επιθυμείτε να προσθέσετε στη διαφάνειά σας. Κάντε κλικ στο σύμβολο και έπειτα πατήστε 

Εισαγωγή για να το προσθέσετε 
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Κουκκίδες και Αρίθμηση 

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια λίστα στην παρουσίασή σας, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να 

είναι λίστα με κουκκίδες ή αριθμημένη λίστα. Το PowerPoint 2007 διαθέτει μια σειρά 

ενσωματωμένες λίστες με κουκκίδες και αριθμημένες λίστες που μπορείτε εύκολα να 

επιλέξετε για να προσδώσετε πιο επαγγελματική εμφάνιση στη λίστα σας. 

1 Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη 

3 Από την ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε είτε το κουμπί Κουκκίδες είτε το κουμπί Αρίθμηση 

 

4 Κάντε κλικ στο απαιτούμενο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης 

5 Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τον τύπο κουκκίδων ή αρίθμησης, πατήστε 

Κουκκίδες και αρίθμηση 

6 Πατήστε την καρτέλα Με κουκκίδες για να προσαρμόσετε τις Κουκκίδες 

7 Πατήστε την καρτέλα Με αρίθμηση για να προσαρμόσετε την Αρίθμηση 

 

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σας επιτρέπουν να προσθέτετε πληροφορίες στις 

διαφάνειές σας, τις σημειώσεις ακροατηρίου και τις σημειώσεις. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 
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• Την ημερομηνία και/ή ώρα 

 

• Τον αριθμό διαφάνειας 

 

• Τίτλους, για παράδειγμα τον τίτλο της παρουσίασης 

 

• Και πολλά περισσότερα 

 

Προσθήκη υποσέλιδου σε μια διαφάνεια 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή 

2  Πατήστε το εικονίδιο Κεφαλίδα και υποσέλιδο από την ομάδα Κείμενο 

 

 

3 Επιλέξτε το πλαίσιο Υποσέλιδο και πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε 

4 Πατήστε Εφαρμογή για αυτήν τη διαφάνεια ή Εφαρμογή σε όλες για όλες τις διαφάνειες 

5 Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα ή τον αριθμό διαφάνειας στις 

διαφάνειες, επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια 

 

 

 

Στυλ φόντου 

 

Τα στυλ φόντου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα θέματα και τα εφέ για να 

προσδώσετε στην παρουσίασή σας λίγο πιο επαγγελματική εμφάνιση. Ένα στυλ φόντου 

δημιουργείται από ένα συνδυασμό χρωμάτων θέματος και το τρέχον επιλεγμένο θέμα 

εγγράφου. 

 



 69 

❙ 

Προσθήκη στυλ  φόντου 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση 

 

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ φόντου από την ομάδα Φόντο για να 

εμφανίσετε μια λίστα των διαθέσιμων στυλ  

 

 

 

3 Μόλις αποφασίσετε ποιο στυλ να επιλέξετε, κάντε δεξί κλικ και κατόπιν πατήστε 

Εφαρμογή σε επιλεγμένες διαφάνειες (εάν έχετε επιλέξει μεμονωμένες διαφάνειες για 

αλλαγή) ή πατήστε Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες για να εφαρμόσετε το νέο στυλ σε 

ολόκληρη την παρουσίασή σας. 
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

Δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση και επιλέξτε ως διάταξη της νέας διαφάνειας τη «Λίστα 

με κουκκίδες». 

Επεξεργαστείτε τη νέα διαφάνεια ώστε να εμφανίζεται όπως η παρακάτω.  

Σημειώνεται ότι η γραμματοσειρά του τίτλου είναι Times New Roman (36), ενώ η βασική 

γραμματοσειρά του κειμένου είναι Arial (18).  

Αποθηκεύστε την παρουσίαση. 

Αποσύνδεση Επιδότησης - Παραγωγής

• Ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρµόδιος για θέµατα Γεωργίας, σχεδιάζει να
προωθήσει σχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο θα αποσυνδεθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η επιδότηση από την παραγωγή στους τοµείς:

– Ελαιολάδου

– Βαµβακιού

– Καπνού

• Σχεδιάζεται η επανάληψη της "νικηφόρας φόρµουλας" µε την οποία η
ΕΕ συµφώνησε στην αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τον
περασµένο Ιούνιο, για τρία προϊόντα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
µεσογειακές χώρες όπως:

– Ελλάδα

– Ιταλία

– Ισπανία

– Πορτογαλία

 

Άσκηση 2 

Στην ίδια παρουσίαση προσθέστε στην αρχή (1η διαφάνεια) μια νέα διαφάνεια διάταξης 

«Διαφάνεια τίτλου». 

 Ως τίτλο θέστε «ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ» και ως υπότιτλο «Η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο θέμα των επιδοτήσεων των γεωργικών προϊόντων».  

Προσθέστε κάτω αριστερά ως σταθερή την τρέχουσα ημερομηνία η οποία να εμφανίζεται 

σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης. 

Δημιουργήστε κάτω δεξιά ένα πλαίσιο κειμένου με το ονοματεπώνυμό σας. 

Εφαρμόστε σε όλες τις διαφάνειες ένα συνδυασμό χρωμάτων που περιλαμβάνει 

χρωματιστό φόντο. 

Αποθηκεύστε το νέο αρχείο παρουσίασης. 
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ.Γ.Ε. – Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

 

 

Ενότητα 9 

 

 

Στόχος: Εισαγωγή αντικειµένων, γραφηµάτων, Οργανογράµµατα, 

σύνδεση µε άλλες εφαρµογές Ms Office. 

 

 

Γραμμές και Βέλη 

 

Οι περισσότερες παρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν κάποια στιγμή μια γραμμή ή ένα βέλος. Είναι πολύ 

εύκολο να προσθέσετε μια απλή γραμμή και κατόπιν να τη μορφοποιήσετε ώστε να εξυπηρετεί τους 

σκοπούς σας, ακόμη και να προσθέσετε κεφαλή βέλους σε αυτήν τη γραμμή. 

 

Σχεδίαση  γραμμής 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρική 

2 Πατήστε το κουμπί της ομάδας Σχεδίαση 

3 Επιλέξτε ένα σχήμα Γραμμές ή Βέλη από τη διαθέσιμη λίστα. Ο δείκτης του ποντικιού θα μετατραπεί σε 

σταυρό 

 

 

4 Πατήστε στο σημείο της διαφάνειας που έχετε επιλέξει να μπει η γραμμή και σύρετε τον δείκτη του 

ποντικιού μέχρι εκεί που θέλετε να δημιουργηθεί η γραμμή στην παρουσίασή σας (μπορείτε να κάνετε τη 

γραμμή όσο μεγάλη θέλετε και σε ό,τι γωνία θέλετε) 

5 Αφήστε το κουμπί του ποντικιού για να σχεδιάσετε τη γραμμή. Στο τέλος της γραμμής για Ο δείκτης του 

ποντικιού θα επανέλθει στην κανονική του μορφή 
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Μορφοποίηση γραμμής 

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε αλλαγές μορφοποίησης στις γραμμές. 

 

Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να μορφοποιήσετε και κάντε 

κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση 

 

1 Κάντε κλικ στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχεδίου  

στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ σχήματος 

  

2 Προσαρμόστε τις διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις 

ανάγκες σας και πατήστε Κλείσιμο 

 

 

Προσθήκη σχημάτων 

Το PowerPoint 2007 διαθέτει μια σειρά έτοιμων σχημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις 

παρουσιάσεις σας. Αυτά τα σχήματα περιλαμβάνουν ορθογώνια, κύκλους, βέλη, γραμμές και 

πολλά άλλα. 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή 

2 Πατήστε Σχήματα από την ομάδα Απεικονίσεις 

 

 

3 Επιλέξτε το σχήμα που επιθυμείτε να προσθέσετε από τη λίστα 

διαθέσιμων σχημάτων 

 

4 Μπορείτε κατόπιν απλώς να κάνετε κλικ στην περιοχή της διαφάνειας 

όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα, και το σχήμα θα προστεθεί στο 

τυπικό μέγεθός του το οποίο μπορείτε έπειτα να αλλάξετε 

 

5 Επίσης, θα μπορούσατε να επιλέξετε να κρατήσετε πατημένο το αριστερό 

κουμπί του ποντικιού σε μια περιοχή της οθόνης και να σύρετε το πλαίσιο 

έως ότου μείνετε ικανοποιημένοι με το μέγεθος του νέου σχήματος και 

όταν αφήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού το σχήμα θα έχει 

δημιουργηθεί σε αυτό το μέγεθος 

 

6 Εάν θέλετε να προσθέσετε κείμενο στο σχήμα, απλώς κάντε διπλό κλικ 
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στο σχήμα και πληκτρολογήστε στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται μέσα σε αυτό 

 

Αλλαγή σχημάτων 

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος οποιουδήποτε σχήματος έχετε σχεδιάσει ή να το προσαρμόσετε 

χρησιμοποιώντας τους διάφορους δείκτες χειρισμού που θα εμφανιστούν όταν επιλέγεται ένα σχήμα. 

Αυτοί οι δείκτες χειρισμού μπορεί να εμφανίζονται ως πράσινοι κύκλοι, γαλάζιοι κύκλοι και κίτρινοι 

ρόμβοι, ανάλογα με τη λειτουργία τους. 

 

 

Εφέ Σχημάτων 

Άλλη μια νέα λειτουργία του PowerPoint 2007 είναι η δυνατότητα εφαρμογής εφέ σε σχήματα, όπως 

Περιστροφή 3-Δ, Σκιά, Αντανάκλαση και άλλα. Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ γρήγορα και εύκολα, 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διάφορα προκαθορισμένα εφέ ή μπορείτε να επιλέξετε 

μεμονωμένα εφέ εσείς οι ίδιοι. 

Προκαθορισμένα εφέ 

1 Επιλέξτε το σχήμα που επιθυμείτε να ορίσετε για το εφέ 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εάν δεν έχει επισημανθεί ήδη 
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3 Από την ομάδα Στυλ σχήματος, πατήστε Εφέ σχήματος 

4 Επιλέξτε Προκαθορισμένα για να εμφανίσετε το μενού Προκαθορισμένα 

 

5 Επιλέξτε το προκαθορισμένο εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε στο σχήμα 

 

Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε οποιοδήποτε προκαθορισμένο εφέ κάνοντας κλικ στην επιλογή Χωρίς 

υποδείγματα από τη λίστα 

 

Περιστροφή και αναστροφή αντικειμένων 

1 Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση 

3 Πατήστε Περιστροφή από την ομάδα Τακτοποίηση 
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4 Πατήστε Περιστροφή για να περιστρέψετε το αντικείμενο 

κατά 90 μοίρες είτε αριστερά είτε δεξιά 

5  Πατήστε Αναστροφή για να αναστρέψετε το αντικείμενο 

είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια 

 

WordArt 

Το PowerPoint 2007 διαθέτει μια συλλογή διαφορετικών στυλ κειμένου που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας, που ονομάζονται WordArt. 

Προσθήκη WordArt 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή 

2 Πατήστε το εικονίδιο WordArt από την ομάδα Κείμενο 

 
 

3 Επιλέξτε το στυλ WordArt που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τις διαθέσιμες επιλογές που 

εμφανίζονται 

4 Ένα πλαίσιο κειμένου WordArt θα εμφανιστεί με τη φράση Το 

κείμενό σας εδώ - κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο για να το ενεργο- 

ποιήσετε 

 

 

5 Αντικαταστήστε το δείγμα κειμένου με το δικό σας κείμενο 

6 Μετακινήστε το πλαίσιο κειμένου στη σωστή θέση στη διαφάνεια 
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ΜορφοποίησηWordArt 

Μόλις προσθέσετε WordArt, μπορείτε εύκολα να κάνετε μορφοποιήσεις, όπως αλλαγή του αρχείου, του 

περιγράμματος και οποιουδήποτε από τα εφέ. 

1 Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου WordArt για να εμφανίσετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης- 

Μορφοποίησης 

2 Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές από την ομάδα Στυλ WordArt, όπως γρήγορα στυλ 

 

3 Εάν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος είτε δίπλα στο Γέμισμα κειμένου είτε 

δίπλα στο Περίγραμμα κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά 

επιπρόσθετων επιλογών, όπως χρώμα και γέμισμα 

 

4 Εάν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο Εφέ κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε 

από μια σειρά διαφορετικών εφέ κειμένου, όπως σκιά, λάμψη και αντανάκλαση 

5 Επισημάνετε το Εφέ κειμένου που επιθυμείτε και κατόπιν επιλέξτε από τις 

διαθέσιμες εναλλακτικές που εμφανίζονται ανάλογα με το εφέ που επισημάνατε 

6  Επαναλάβετε για κάθε πλαίσιο κειμένου WordArt που θέλετε να 

μορφοποιήσετε 
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SmartArt 

Το SmartArt είναι μια εντελώς νέα λειτουργία που εισάγεται με το PowerPoint 

2007. Ένα γραφικό SmartArt σας επιτρέπει να προβάλετε εύκολα τις πληροφορίες ή τα δεδομένα σας 

χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα περίπλοκο διάγραμμα από την αρχή. Μόλις δημιουργήσετε 

ένα γραφικό SmartArt, είναι πολύ εύκολο να τροποποιήσετε το περιεχόμενο, καθώς και την εμφάνιση και 

την αίσθηση. 

Υπάρχει μια σειρά ενσωματωμένων γραφικών SmartArt για να ξεκινήσετε, όπως λίστες, διεργασίες, 

ιεραρχίες και σχέσεις. Η επιλογή του κατάλληλου εξαρτάται από τα δεδομένα που προσπαθείτε να 

προβάλετε με το γραφικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επιλέξετε Ιεραρχία εάν θέλετε να 

δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα γραφικό SmartArt και να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας, ή μπορείτε να 

μετατρέψετε υπάρχον κείμενο σε ένα γραφικό SmartArt. 

 

Δημιουργία γραφικού SmartArt (Οργανόγραμμα) 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και επιλέξτε το κουμπί SmartArt από την ομάδα Απεικονίσεις 

 

2 Επιλέξτε την κατηγορία και έπειτα το στυλ του γραφικού 
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3 Δείτε την προεπισκόπηση για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με την 

επιλογή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK 

4 Πληκτρολογήστε το κείμενο στα σχετικά πλαίσια [κειμένου] για να εμφανιστεί 

στο επιλεγμένο γραφικό σας 

5 Κάντε κλικ έξω από το γραφικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 

 

Τώρα που έχετε δημιουργήσει το γραφικό SmartArt, μπορείτε να το τροποποιήσετε ώστε να ταιριάζει με 

την παρουσίασή σας. Αυτές οι τροποποιήσεις μπο- ρεί να περιλαμβάνουν αλλαγή της διάταξης, του στυλ, 

του χρώματος και άλλων στοιχείων εάν είναι απαραίτητο. 

Αλλαγή της διάταξης 

Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μια διαφορετική διάταξη, επιλέγοντας μια διαθέσιμη από την ομάδα 

Διατάξεις. 

1❙Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε 

2 Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Σχεδίαση είναι ενεργή στα Εργαλεία SmartArt 

3 Στο πλαίσιο Διατάξεις επιλέξτε τη νέα διάταξη ή κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα για να εμφανίσετε 

επιπρόσθετες διατάξεις 

 



79 

❙ 

Αλλαγή του στυλ 

Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε ένα διαφορετικό στυλ, επιλέγοντας ένα διαθέσιμο από την ομάδα 

Γρήγορα στυλ. 

1 Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε 

2 Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Σχεδίαση είναι ενεργή στα Εργαλεία SmartArt 

3 Στο πλαίσιο Στυλ SmartArt επιλέξτε το νέο στυλ ή κάντε κλικ στο βέλος. Περισσότερα για να εμφανίσετε 

επιπρόσθετα στυλ 

 

Εάν θέλετε να αλλάξετε την παραλλαγή χρώματος που εφαρμόζεται στο γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο 

κουμπί Αλλαγή χρωμάτων 

 

 

Μετακινηθείτε στη λίστα των χρωμάτων και επιλέξτε εκείνο που ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας 
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Επεξήγηση Επιλογών  SmartArt 

 

Τύπος Χρήση 

Λίστα Προβολή  μη διαδοχικών  πληροφοριών 

Διεργασία Εμφανίζει βήματα μιας διαδικασίας ή προόδου 

Κύκλος Εμφανίζει μια συνεχή διαδικασία 

Ιεραρχία Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία  ενός οργανογράμματος  ή ενός δέντρου 

αποφάσεων. 

Σχέση Απεικονίζει συνδέσεις 

Πίνακας Εμφανίζει πώς σχετίζονται τα στοιχεία ως προς ένα σύνολο 

Πυραμίδα Εμφανίζει αναλογικές σχέσεις με το μεγαλύτερο στοιχείο στην κορυφή  ή τη 

βάση 
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Άσκηση 

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση με 3 διαφάνειες 

1η διαφάνεια: 

 

Φόντο με συνδυασμό 2 χρωμάτων 

Εισαγωγή εικόνας από clip-art (κατηγορία βιομηχανία) 

2η διαφάνεια: 
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Εφαρμόστε ένα στυλ σχεδίασης 

σχεδιάστε το οργανόγραμμα 

3η διαφάνεια: 

 

 

4η διαφάνεια(Λίστα με κουκίδες) 

 

Καλλιέργειες Συνεταιρισµού

• 250 στρέµµατα ελιές

• 320 στρέµµατα καλαµπόκι

• 290 στρέµµατα Βαµβάκι

• 500 στρέµµατα καπνό

– Ποικιλία Βιρτζίνια(350 στρέµµατα)

– Ποικιλία Μπασµάς(150 στρέµµατα)

• 650 στρέµµατα σιτάρι

• 200 στρέµµατα µηδική
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5η διαφάνεια: Εισαγωγή Γραφήματος excel  
 

Ολοκληρώστε την άσκηση που ακολουθεί στο EXCEL και μετά εισάγετε το γράφημα στην διαφάνεια 

       

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

       

 

α/α Μήνες 

Κατανάλωση 

Πετρελαίου σε 

λίτρα 

Κατανάλωση 

Λιπασμάτων σε 

λίτρα 

Συνολική 

Δαπάνη         σε 

ευρώ  

 1 Ιανουάριος 258,560 150,000 344,71  

 2 Φεβρουάριος 182,500 165,255 323,47  

 3 Μάρτιος 224,400 185,500 373,85  

 4 Απρίλιος 206,750 135,000 295,96  

       

 1. Η τιμή λιπάσματος ανά λίτρο είναι 1,35 €    

 2. Η τιμή πετρελαίου ανά τόνο είναι 550 €    

 3. Στη Στήλη Συνολική Δαπάνη σε ευρώ υπολογίστε τη συνολική δαπάνη πετρελαίου και λιπάσματος. 

 4. Να φτιάξετε γράφημα γραμμής που να δείχνει την πορεία της συνολικής δαπάνης για τους 

τέσσερις μήνες  

 5. Αποθηκεύεστε το αρχείο στη δισκέτα σας με όνομα "ΔΑΠΑΝΕΣ"   

       

 

 

 

 

6η διαφάνεια: Τίτλος με Wordart, «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ», Εισαγωγή εικόνας από clip-art. 

  

 

Στο υποσέλιδο όλων των διαφανειών (εκτός από την πρώτη) να εμφανίζεται η ημερ/νια (αυτόματη) και ο 

αριθμός σελίδας. Επίσης στο υποσέλιδο να φαίνεται το όνομα σας 
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ.Γ.Ε. – Φ.Π. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Στόχος: 

 

Θέματα 
 

Εάν θέλετε να προσδώσετε στην παρουσίασή σας μια επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση, 

χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσετε πολύ χρόνο μορφοποιώντας την, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα από τα πολλά θέμα

Ένα θέμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρώματα και γραμματοσειρές, καθώς και εφέ.

Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τα δικά σας θέματα, εάν δεν υπάρχει κάποιο που 

ταιριάζει στις ανάγκες σας, και μπορείτε κατόπιν να τα 

Εφαρμογή Θέματος 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση

2 Στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα για να εμφανιστούν όλα τα 

διαθέσιμα θέματα 
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ενότητα 10 

 

 

Στόχος: Βελτιστοποίηση διαφανειών. 

Εάν θέλετε να προσδώσετε στην παρουσίασή σας μια επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση, 

χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσετε πολύ χρόνο μορφοποιώντας την, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα από τα πολλά θέματα του PowerPoint. 

Ένα θέμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρώματα και γραμματοσειρές, καθώς και εφέ.

Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τα δικά σας θέματα, εάν δεν υπάρχει κάποιο που 

ταιριάζει στις ανάγκες σας, και μπορείτε κατόπιν να τα χρησιμοποιήσετε ξανά 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση 

Στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα για να εμφανιστούν όλα τα 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

Εάν θέλετε να προσδώσετε στην παρουσίασή σας μια επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση, 

χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσετε πολύ χρόνο μορφοποιώντας την, μπορείτε να 

Ένα θέμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρώματα και γραμματοσειρές, καθώς και εφέ. 

Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τα δικά σας θέματα, εάν δεν υπάρχει κάποιο που 

ποιήσετε ξανά αργότερα. 

Στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα για να εμφανιστούν όλα τα 
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Κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

Όπως μπορείτε να δείτε από τα παρακάτω παραδείγματα, επιλέγοντας απλώς ένα 

διαφορετικό θέμα η παρουσίασή σας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. 

Τα θέματα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ολόκληρη παρουσίαση ή σε μεμονωμένες 

διαφάνειες. Η επιλογή είναι αποκλειστικά δική σας. Μπορείτε ακόμη να ορίσετε ένα θέμα ως 

προεπιλεγμένο. Κάντε δεξί κλικ στο θέμα για αυτές τις επιλογές. 

Εφέ 

Τα Εφέ θέματος είναι συλλογές γραμμών και γεμισμάτων που είναι μέρος κάθε θέματος. Σε 

αντίθεση με τα χρώματα και τις γραμματοσειρές, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας 

εφέ. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ποιο εφέ θέλε- τε να χρησιμοποιήσετε στο θέμα σας. 

Στην ομάδα Θέματα πατήστε το κουμπί Εφέ για να εμφανίσετε τη λίστα εφέ 

Μετακινηθείτε στη λίστα εφέ και κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε για το θέμα σας 

 

Όπως μπορείτε να δείτε, κάθε εφέ είναι ελαφρώς διαφορετικό και επομένως μπορεί να 

χρειαστεί να τα δοκιμάσετε όλα έως ότου βρείτε ένα που ταιριάζει με την παρουσίασή σας. 
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Κινήσεις 

Μπορείτε να προσθέσετε κινήσεις σε διάφορα στοιχεία στην παρουσίασή σας, όπως κείμενο, 

ήχοι, γραφικά, γραφήματα SmartArt και άλλα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε 

σημαντικά την παρουσίαση και είναι γρήγορο και εύκολο, αφήνοντάς σας περισσότερο χρόνο 

να εστιάσετε στο περιεχόμενο. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ενσωματωμένες κινήσεις ή μπορεί- τε να 

δημιουργήσετε  τη δική σας και μπορείτε να εφαρμόσετε τις κινήσεις σε ολόκληρη τη 

διαφάνεια ή σε διαφορετικά στοιχεία έτσι ώστε το κάθε στοιχείο να έχει διαφορετικό εφέ. 

Επίσης, οι κινήσεις έχουν συγκεκριμένα εφέ που συνδέονται με αυτές. Μπορείτε επιπλέον να 

προσθέσετε μετάβαση στη διαφάνεια για να βελτιώσετε 

ακόμη περισσότερο το εφέ. Θα καλύψουμε τη μετάβαση διαφανειών αργότερα. 

1 Επιλέξτε τη λέξη, το γράμμα ή όποιο αντικείμενο θέλετε να κινείται 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κινήσεις και στην ομάδα Κινήσεις πατήστε 

επάνω στη λίστα Κίνηση για να δείτε τις διαθέσιμες κινήσεις ανάλογα με το 

αντικείμενο που επιλέγετε  

3 Επιλέξτε το εφέ από τη λίστα Βαθμιαία, Σβήσιμο ή Εμφάνιση με κίνηση και 

θα δείτε μια σύντομη προεπισκόπηση της κίνησης  

 

 

4 Επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ και 

επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 

5 Εάν θέλετε να δείτε πώς φαίνεται το σύνολο, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση 
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Προσαρμοσμένες κινήσεις 

Χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες κινήσεις όταν θέλετε να ελέγχετε ακριβώς τι συμβαίνει και 

πότε. 

1 Επιλέξτε τη λέξη, το γράμμα ή όποιο αντικείμενο θέλετε να κινείται 

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κινήσεις και στην ομάδα Κινήσεις πατήστε το κουμπί 

Προσαρμοσμένη κίνηση 

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εφέ για να εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων εφέ 

                    

4 Κάντε κλικ στον τύπο εφέ που θέλετε να προσθέσετε, για παράδειγμα, επιλέξτε Διαδρομές 

κίνησης εάν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας διαδρομή για το αντικείμενο 

5 Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε Σχεδίαση προσαρμοσμένης 

διαδρομής και επιλέξτε τον τύπο της προσαρμοσμένης διαδρομής, για 

παράδειγμα, Καμπύλη 

6 Κάντε κλικ στο σημείο έναρξης με το ποντίκι σας και μετακινηθείτε 

στην οθόνη, κάνοντας κλικ σε κάθε σημείο και πατώντας Enter μόλις 
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ολοκληρώσετε ώστε να δείτε μια επισκόπηση της κίνησης 

 

Κάθε εφέ που προσθέτετε θα αριθμείται και μπορείτε να δείτε το σημείο έναρξης, τη 

διαδρομή και το σημείο τερματισμού για κάθε εφέ από τον αριθμό που εμφανίζεται στη 

διαφάνεια. 

Για κάθε κίνηση, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα ξεκινά, τη διαδρομή της και την ταχύτητα με 

την οποία θα κινείται από το μενού 

 

Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε ήχο στην κίνηση κάνοντας δεξί κλικ στην κίνηση στη λίστα και 

επιλέγοντας Επιλογές εφέ 

 

 

Κάντε οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε στο Εφέ, το Χρονισμό και την Κίνηση κειμένου και πατήστε 

ΟΚ 
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Ενέργειες 

 

Ένα κουμπί ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίασή σας για την επιτέλεση μιας 

λειτουργίας, όπως η σύνδεση με κάτι ή ακόμη και η εκτέλεση ενός ξεχωριστού προγράμματος 

ή μιας μακροεντολής. 

Τα κουμπιά ενέργειας μπορεί να είναι προκαθορισμένα κουμπιά, σχήματα και βέλη - για 

παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιηθεί ένα κουμπί ενέργειας για τη μετάβαση στην 

επόμενη διαφάνεια σε μια παρουσίαση που εκτελείται μόνη της, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα δεξί βέλος για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας. 

Προσθήκη κουμπιού ενέργειας 

Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά ενέργειας που ενεργοποιούν την ενέργεια όταν τα 

πατήσετε ή ακόμη όταν κινήσετε το ποντίκι επάνω από αυτά. 

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και πατήστε το βέλος Περισσότερα στην ομάδα Σχήματα 

2 Μετακινηθείτε στην ομάδα εικονιδίων Κουμπιά ενεργειών 

 

Υπάρχουν αρκετά προκαθορισμένα κουμπιά ενέργειας από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, 

όπως εμπρός και πίσω, πληροφορίες, ταινία, ήχος ή ακόμη και προσαρμογή. Αυτά τα κουμπιά 

δεν έχουν συσχετισμένες ενέργειες, αλλά είναι χρήσιμα εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι 

καινούριο. 

3 Κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας που θέλετε να προσθέσετε 

4 Πατήστε και σύρετε στη διαφάνεια για να προσθέσετε το κουμπί ενέργειας και να ανοίξει το 

πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας 

5 Εάν θέλετε η ενέργεια να εκτελείται όταν πατάτε το κουμπί, βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Κλικ 



90 

❙ 

ποντικιού είναι ενεργή. Εάν θέλετε η ενέργεια να εκτελείται όταν ο δείκτης κινείται επάνω από 

το κουμπί, κάντε κλικ στην καρτέλα Διέλευση ποντικιού 

 

6 Κάντε κλικ στο κουμπί που αντιπροσωπεύει την ενέργεια που θέλετε να επιτελείται, για 

παράδειγμα, εάν θέλετε να συνδεθείτε με μια άλλη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί 

Υπερσύνδεση 

 
 
7 Επιλέξτε τη διαφάνεια σύνδεσης ή αναζητήστε το πρόγραμμα που θα εκτελείται, εάν αυτό 

επιλέξατε 

8 Κάντε κλικ στο OK 

Το κουμπί ενέργειας θα εμφανιστεί κατόπιν στην οθόνη και μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος 

και το σχήμα ή να προσθέσετε κείμενο σε αυτό, κάνοντας διπλό κλικ στο κουμπί και 

επιλέγοντας από τις επιλογές μορφοποίησης. 
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Βασικές Αρχές για μία Προφορική παρουσίαση 

 

Ο βαθμός επιτυχίας μιας προφορικής παρουσίασης είναι συνάρτηση της ποιότητας της κατ΄ 

οίκον ενασχόλησης με το συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα και από τις απαιτήσεις του θέματος. 

Η τήρηση των ακόλουθων γενικών κανόνων υπόσχεται την αποτελεσματική στήριξη μιας 

προφορικής παρουσίασης ενός συγκεκριμένου επιστημονικού θέματος που φιλοδοξεί να είναι 

επιτυχημένη: 

Πολλοί άνθρωποι είναι προικισμένοι με τις ικανότητες που απαιτούνται για μια καλή ομιλία, 

αλλά όλοι μπορούμε με την συνεχή εξάσκηση να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλοί ομιλητές. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής ομιλίας/παρουσίασης είναι: (α) καλή προετοιμασία και 

γνώση του θέματος, (β) δυνατή φωνή που να ακούγεται σε ολόκληρο το ακροατήριο, (γ) όσο 

το δυνατό λιγότερα συντακτικά λάθη και (δ) τήρηση του ορίου χρόνου.  Το τελευταίο 

χαρακτηριστικό είναι ουσιώδες όσο καλή και ενδιαφέρουσα να είναι μια παρουσίαση, είναι 

σίγουρο ότι κάποιοι από τους ακροατές θα δυσανασχετήσουν αν αυτή υπερβεί τα χρονικά 

όρια που έχουν τεθεί. 

 

Η προετοιμασία και η παρουσίαση 

 

• Η παρουσίαση γίνεται ελεύθερα «από στήθους» και όχι ως ανάγνωση κειμένου. 

Επιτρέπεται η χρήση διαφανειών επιδιασκοπίου και διαγραμμάτων ροής της 

παρουσίασης, καθώς και σημειωμάτων ή συγκεκριμένων καρτών. Στην περίπτωση των 

διαφανειών συνιστάται η χρήση της γραμματοσειράς Arial μεγέθους όχι κάτω του 15, 

στην περίπτωση δε των μαθηματικών συμβόλων και των δεικτών αυτών το μέγεθος δεν 

επιτρέπεται να είναι κάτω του 12.  

• Η παρουσίαση σε PowerPoint ή με τη βοήθεια πολυμέσων αξιολογείται επί πλέον 

θετικά, υπό τον όρο ότι αυτή δεν παίρνει τη θέση της ανάγνωσης.  

• Η ανάγνωση αξιολογείται αρνητικά.  

• Στην αρχή της παρουσίασης δίνεται η διάρθρωση η οποία θα ακολουθηθεί, είτε με τη 

μορφή σκελετού είτε με τη μορφή διαγράμματος ροής, και η επισήμανση των επί 

μέρους σημείων που αυτή κυρίως θα καλύψει.  
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• Τόσο στην περίπτωση της χρήσης διαφανειών επιδιασκοπίου όσο και στην περίπτωση 

του PowerPoint, το κείμενο επί αυτών περιορίζεται αυστηρά σε επιγραμματικές λέξεις 

που βοηθούν:  

• αφ΄ ενός τον φοιτητή στην διατήρηση της συνοχής των επί μέρους σημείων που αυτός 

επιθυμεί να τονίσει ή να αναπτύξει και  

• αφ΄ ετέρου τον ακροατή για την υποβοήθησή του στην ολοκληρωμένη κατανόηση του 

θέματος, μέσα από την βήμα προς βήμα παρουσίαση – ανάπτυξη αυτού από τον 

φοιτητή.  

• . Στην περίπτωση του PowerPoint ή των πολυμέσων μπορεί να είναι αρκετά 

μεγαλύτερος λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας ροής και εναλλαγής των διαφανειών.  

 

Ειδικότερα στις παρουσιάσεις είναι καλό να δίνετε σημασία στα ακόλουθα σημεία: 

 

• Εξωτερική εμφάνιση: να φοράτε ρούχα ανάλογα με την περίσταση (π.χ. αν η 

παρουσίαση γίνεται σε μια προσωπική συνέντευξη για εργασία ή σε ένα διεθνές 

συνέδριο τότε είναι καλό να φοράτε κοστούμι, ενώ αν πρόκειται περί μιας 

παρουσίασης στην τάξη τότε μια πιο ανεπίσημη ενδυμασία είναι αρκετή). 

• Οι τεχνικές παρουσιάσεις κατά κανόνα απαιτούν τη χρήση διαφανειών. 

• Να μην χρησιμοποιούνται διαφάνειες οι οποίες έχουν γραφτεί με το χέρι. 

• Προσοχή στη χρήση χιούμορ κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.  Μπορεί αυτό να 

είναι προσβλητικό για κάποια μέλη του ακροατηρίου.  Συνήθως η χρήση ανεκδότων 

κατά τη διάρκεια τεχνικών παρουσιάσεων αφαιρεί από την αξία της παρουσίασης. 

• Εξάσκηση (όσες φορές είναι απαραίτητο) και χρονομέτρηση της παρουσίασης. 

• Να μην βασίζεστε σε άλλους για να φέρουν τον υπολογιστή ή τον προβολέα 

διαφανειών. Να αναλάβετε εσείς την μεταφορά του στην αίθουσα παρουσίασης και να 

γνωρίζετε από πριν πως συνδέονται και πως λειτουργούν όλες οι συσκευές που θα 

χρησιμοποιήσετε. 

 

Διαφάνειες 

• Προετοιμασία των διαφανειών όσο το δυνατό πιο επαγγελματικά.   

• Προσοχή στη χρήση φόντων (backgrounds).  Πολύχρωμα φόντα αφαιρούν συνήθως 

από την ποιότητα των τεχνικών παρουσιάσεων, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
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στην επιλογή του χρώματος ανάλογα με το χώρο και το φωτισμό ούτως ώστε να είναι 

ευδιάκριτες οι διαφάνειες. 

• Αποφυγή υπερβολικών κινουμένων σχεδίων, εικόνων ή χαρακτήρων (animation).  Αυτό 

μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα προβληματικό στις περιπτώσεις όπου πρέπει να 

επιστρέψετε σε μια προηγούμενη διαφάνεια. 

• Αφήστε την αρχική διαφάνεια που περιέχει τον τίτλο για ένα μικρό χρονικό διάστημα 

ούτως ώστε το ακροατήριο να μπορέσει να διαβάσει τον τίτλο και να καταλάβει το 

θέμα της παρουσίασης.  

 

Γραμματοσειρές 

• Χρήση κοινών γραμματοσειρών (π.χ. Times New Roman και Arial).  Χρήση άλλων 

γραμματοσειρών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμφάνιση των διαφανειών 

ιδίως εάν χρησιμοποιηθεί παλιός υπολογιστής ή παλιός προβολέας. 

 

Πυκνότητα πληροφοριών στις διαφάνειες 

• Αποφυγή συγκέντρωσης πολλών πληροφοριών σε κάθε διαφάνεια.  Μια διαφάνεια με 

μεγάλη πυκνότητα πληροφοριών είναι κουραστική για τον ακροατή και δε θα μπορέσει 

να αντιληφθεί το κεντρικό νόημα της συγκεκριμένης διαφάνειας.   

• Σε περίπτωση που πρέπει να παρουσιαστεί ένας πίνακας δεδομένων, αυτός πρέπει να 

είναι μικρός, με μεγάλα γράμματα και όχι πολύ πυκνός.  Ένας πίνακας που δεν μπορεί 

να αναγνωστεί από το ακροατήριο είναι καλύτερα να μην παρουσιαστεί καθόλου. 

 

Προβολείς διαφανειών 

 Παρόλο που οι καινούριοι προβολείς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μεγάλες 

δυνατότητες, συχνά δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία τους εάν ένα από τα δύο 

αυτά συστατικά είναι παλαιότερης τεχνολογίας.  Επιβάλλεται ο έλεγχος τόσο του προβολέα 

όσο και του υπολογιστή πολύ πριν την παρουσίαση ώστε να επιβεβαιωθεί ότι μπορούν να 

λειτουργήσουν μαζί και να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις όταν πλησιάσει η ώρα της 

παρουσίασης.  Είναι καλό να γνωρίζετε που βρίσκεται κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει σε 

περίπτωση τεχνικών προβλημάτων. 

 Αν χρησιμοποιείτε εξισώσεις στην παρουσίαση σας βεβαιωθείτε ότι όλα τα σύμβολα 

φαίνονται κανονικά μέσω του προβολέα.  Πολλές φορές συμβαίνει να αντικαθίστανται τα 

σύμβολα των εξισώσεων από περίεργα σύμβολα (όπως τετραγωνάκια και το σύμβολο &).  
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Αυτό δε δίνει και την καλύτερη εντύπωση στο ακροατήριο. 

 Σε περίπτωση που η παρουσίαση σας δε γίνει με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων 

όπως το Microsoft PowerPoint, αλλά με τη χρήση κανονικών διαφανειών, βεβαιωθείτε ότι 

γνωρίζετε πως να τοποθετείτε τις διαφάνειες στον προβολέα.   

 

Γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράμματα 

• Χρήση μεγάλων και ευκρινών γραμμάτων στις γραφικές παραστάσεις και στα 

σχεδιαγράμματα. 

• Χρήση τίτλων και μονάδων στους άξονες των γραφικών παραστάσεων ούτως ώστε το 

ακροατήριο να καταλαβαίνει αμέσως τι είναι αυτό που παρουσιάζεται. 

• Προσοχή στη μεταφορά γραφικών παραστάσεων από άλλα προγράμματα.  Είναι πολύ 

πιθανό να χρειαστεί να γίνει κάποια επεξεργασία του σχεδιαγράμματος ούτως ώστε να 

είναι πιο ευκρινές και παρουσιάσιμο. 

 

Δείκτες 

 Η χρήση δεικτών είτε με λέιζερ είτε τύπου αντένας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη 

ιδιαίτερα όταν πρέπει να εξηγηθούν γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράμματα.  Πρέπει 

όμως να δοθεί προσοχή στη χρήση των δεικτών.  Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται ένας 

δείκτης λέιζερ, τότε πρέπει να μην ξεχνιέται ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης 

και ιδιαίτερα να μην κατευθύνεται προς το ακροατήριο. 

 

Χρονομέτρηση παρουσίασης 

 Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το επιτρεπόμενο χρονικό μήκος της παρουσίασης και να 

εξασκηθείτε μερικές μέρες πριν για να είσαστε σίγουροι/ες ότι η παρουσίαση σας βρίσκεται 

μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.  Μια καλή πρακτική είναι να ζητήσετε από ένα 

γνωστό σας πρόσωπο στο ακροατήριο να σας κάνει νόημα δύο ή τρία λεπτά πριν τη λήξη του 

καθορισμένου χρόνου. Για μια 20λεπτη παρουσίαση ο αριθμός των διαφανειών 

επιδιασκοπίου κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 

 

Γλώσσα, ορθογραφία και σύνταξη, Τελικός έλεγχος 

• Τυχόν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στις διαφάνειες των παρουσιάσεων έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρουσίασης.  Είναι καλό να ζητήσετε από 
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κάποιο τρίτο άτομο να κοιτάξει την παρουσίαση για να εντοπίσει τυχόν ορθογραφικά ή 

τυπογραφικά λάθη.   

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ή σχεδιαγράμματα κοντά στις άκρες κάθε 

διαφάνειας.  Μερικοί προβολείς τείνουν να αποκόπτουν τις άκρες των διαφανειών. 

 

Η συζήτηση.  

• Μετά την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με συντονιστή φοιτητή από το ακροατήριο.  

• Ερωτήσεις διευκρινιστικές ή άλλες κρίσεως κλπ τίθενται είτε από τους φοιτητές του 

ακροατηρίου  

• Τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις διέπονται από τον κανόνα της σαφήνειας και 

της συντομίας.  

Ο φοιτητής πρέπει να έχει εργασθεί επάνω στο θέμα κατά την κατ΄ οίκον προετοιμασία σε 

βαθμό που να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στια ερωτήσεις που του τίθενται. 
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Here are the secrets to giving an engaging 

presentation 

2nd September 2012 by Mike Vardy 

 

Giving a presentation is as much an art as it is a craft. And it’s becoming increasingly important 

in today’s world of startups that those who are going to pitch and present need to have a sense of 

what to do not just when they’re up in front of everyone, but what to do before and afterward as 

well. There’s much to do when putting together a presentation that just can’t be covered up by 

the passion the speaker feels for their subject matter, and I’ve seen plenty of presentations and 

pitches both in large and small settings. Whether you’re going to present at a large conference or 

in front of a small group of venture capitalists in a board room, knowing how to give a 

presentation is going to give you a big leg up on your competition. 

I’ve not only seen plenty of presentations in my time, but I’ve given many. Having spoken in 

front of hundreds of people at an event to facilitating a workshop with a small group of health 

care workers on how to be more productive, I’ve had to adapt and deliver on several occasions in 

differing speaking environments. In order to help you get the most out of yourself (and your 

audience) at your next presentation, I’ve come up with this guide to giving presentations. I’ve 

included a bunch of things to do and things to avoid, and by heeding this advice you should have 

a much better chance of connecting the next time you step up in front of a crowd and deliver the 

goods. 

So let’s get started… 

Be prepared on every level 

Whenever you’re booked to give a presentation, make sure you go in prepared. That doesn’t just 

mean knowing your material and speaking points, either. You need to put yourself in a position 

that allows you to deliver what you’ve got to say with as little friction as possible. 

What does that mean exactly? 

First off, don’t rely on the gear. That means that you had best be ready in the event that there are 

compatibility issues with the devices available, or that you wind up in a room that has unreliable 

wireless access. While I’ve heard from other speakers that they like to bring their own gear, I’ve 
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found that even if you do that there’s a chance that one dongle you don’t have is the one that will 

work on their projector (yes, it’s happened to me). And even if you’ve verified what equipment 

needs you have and what is available, things can change between that verification and the day of 

the presentation. 

By preparing a talk that can connect with your audience whether delivered with our without the 

use of technology, you’re putting yourself in a position to succeed – and you actually end up 

focusing more on the content of the presentation than the context as a result. What I do is prepare 

a Keynote of my presentation for when I know that a Mac is available for use (PowerPoint for 

Windows), I prepare a version of my presentation on Prezi in the event that I don’t want to be 

platform-dependant (and know there’s a reliable Internet connection), and I also have a one-sheet 

to hand out at the end of my presentation that contains important points and URLs that serve to 

give the audience a chance to review my presentation at their own leisure later on. This way, I’ve 

got myself covered no matter what surprises may await. 

Other ways to prepare yourself are more obvious, but just as important. Things like limiting the 

number of words per slide (as recommended by Garr Reynolds in the highly regarded book 

Presentation Zen) and making sure you know your material inside and out. Notice that I didn’t 

say “memorize” your material, which brings me to the next major area of focus…. 

Rehearse liberally 

Sir Ken Robinson has said that while it’s important to know your material, there’s a danger in 

over-rehearsing it. 

“…the danger in rehearsal is that it is possible to seem too rehearsed when you present. That is, 

we may seem too perfect, too inflexible, too unnatural, and though technically perfect, we may 

lose the ever important natural connection with the audience. And I say if there is no connection, 

there is no communication.” 

By rehearsing liberally you are not only soaking in your material, but you are also keeping your 

presentation in a better state of “freshness”. Knowing your material and not being married to 

how it is going to come out of your mouth is freeing. It lets you be more relaxed and 

conversational (another key public speaking tip that Robinson has offered), so you’ll genuinely 

appear that way to your audience. 

Give yourself some breathing room in your presentation, or you’ll find that you won’t be able to 

breathe very well during your presentation at all. 

Be accessible 

I remember doing a Pecha Kucha talk in front of a general audience on the topic of productivity a 

few years ago, and I decided to try to be really clever about it. The problem was that I was too 

clever. The audience wasn’t into productivity as much as I was and my entire talk didn’t resonate 

with them. I watched as the audience tried to get on board with me, but simply couldn’t because I 

took the wrong approach. I wasn’t accessible enough, and the talk flopped. 

You have to remember that not everyone will know (or be as passionate) about what you’re 

presenting on as you are. Make sure that your talk is accessible to as many people as possible. 

Whether that means using a ton of layman’s terms or adding in touches of humour throughout, 

it’s important to make sure that what you’re saying is as engaging as it is informative. No matter 

how hard you try, without having a healthy dose of both of those qualities, you won’t have a 
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successful presentation. 

The focus is you 

This leads back a bit to Reynolds’s point about limiting the words on a slidedeck: people should 

be focusing on you and your presentation, not your presentation alone. If you prepare 

accordingly and know your stuff, then the technology and slideshows you use will simply 

augment the presentation rather than overshadow it. You won’t have to worry about asking your 

audience if they can read the text on the screen (or, worse, have to read it out loud for them), 

they’ll be free to focus on you and what you’re saying. No matter how hard you try, people will 

filter your presentation, and each person will do it differently. Some filtering will be intentional, 

and some won’t. That’s why people take notes – to help them with both types of filtering (and 

it’s also why you should have a one-sheet at the ready for them when you wrap things up). 

If you focus on you, then your audience will be able to do so that much better. How do you 

improve your chances of having the focus on you? Through preparation and rehearsal, that’s 

how. 

Control yourself 

Since the focus is on you, the control defaults to you as well. You don’t need to concern yourself 

with messing up lines and then apologizing for them during your presentation because no one 

will know that you did unless you tell them. As a former actor and comedian, I’ve dropped my 

share of lines during live performances. Rather than dwell on them and circle back, I just kept 

going…because that’s what professionals do. The audience is never the wiser unless you fill 

them in. So don’t. 

Being as prepared as possible allows for more focus and control. Being mindful of the content of 

your presentation keeps you focused on what’s important and also lends itself to a sense of more 

control. You cannot control anything else in these situations other than yourself. How you 

prepare, how you perform, how you react – that’s all on you. 

 


