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Σκοπός 
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλης της ενότητας Επεξεργασία Κειμένου. Η 
εξεταστέα ύλη περιγράφει, μέσα από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, την γνώση και τις 
ικανότητες που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος της ενότητας Επεξεργασία Κειμένου. 
Επιπλέον η εξεταστέα ύλη παρέχει/συνιστά το υπόβαθρο της θεωρίας και της πρακτικής 
εξέτασης για αυτή την ενότητας. 
 
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997 - 2016 Ίδρυμα ECDL 
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το Ίδρυμα ECDL. 
Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.  
 
Αποκήρυξη 
Παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της 
έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότη, για την πληρότητα 
των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή 
υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε, μεγέθους προκύψει λόγω 
πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αλλαγές μπορούν 
να γίνουν μόνο από το Ίδρυμα ECDL κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σε οποιοδήποτε 
χρονική περίοδο χωρίς προειδοποίηση.    
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Ενότητα Επεξεργασία Κειμένου 

 
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα 
χρήσης μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία καθημερινών εγγράφων. 
 

Στόχοι Ενότητας 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Εργάζεται με έγγραφα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά 
στο νέφος (cloud).  

• Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για την 
βελτίωση της παραγωγικότητάς.  

• Δημιουργεί και να επεξεργάζεται έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή. 

• Εφαρμόζει διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμει 
και να αναγνωρίζει καλές πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων. 

• Εισάγει πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα. 

• Προετοιμάζει έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας. 

• Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου και να ελέγχει και να διορθώνει ορθογραφικά 
λάθη προτού την τελική εκτύπωση ενός εγγράφου. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

1 Χρήση της 
Εφαρμογής 

1.1 Εργασία με 
Έγγραφα 

1.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής επεξεργασίας 
κειμένου. Άνοιγμα, κλείσιμο εγγράφων. 

Καμία αλλαγή 1.1.1  

  1.1.2 Δημιουργία ενός νέου εγγράφου βασισμένου στο 
προεπιλεγμένο ή άλλο διαθέσιμο πρότυπο 
(τοπικά ή διαδικτυακά). 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

1.1.2 Αφαίρεση των 
παραδειγμάτων, 
προσθήκη της 
αναφορά σε «τοπικά 
ή διαδικτυακά». 

  1.1.3 Αποθήκευση ενός εγγράφου σε μια θέση σε έναν 
τοπικό, διαδικτυακό δίσκο. Αποθήκευση ενός 
εγγράφου με άλλο όνομα σε μια θέση σε έναν 
τοπικό ή διαδικτυακό δίσκο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

1.1.3 Προσθήκη της 
αναφορά σε «τοπικό 
ή διαδικτυακό 
δίσκο». 

  1.1.4 Αποθήκευση ενός εγγράφου με άλλο τύπο 
αρχείου, όπως: αρχείο απλού κειμένου, φορητό 
μορφότυπο εγγράφου (.pdf - portable document 
format files), αρχείο με επέκταση συγκεκριμένης 
εφαρμογής. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

1.1.4 Προσθήκη της 
μορφής αρχείου 
«pdf», διαγραφή 
των «αρχείου 
εμπλουτισμένου 
κειμένου», 
«διαφορετική 
έκδοση της 
εφαρμογής» 

  1.1.5 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Καμία αλλαγή 1.1.5  

 1.2 Βελτίωση 
Παραγωγικότητας 

1.2.1 Μεταβολή των βασικών επιλογών/προτιμήσεων 
της εφαρμογής: όνομα χρήστη, 
προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα και 
αποθήκευση των εγγράφων. 

Καμία αλλαγή 1.2.1  

  1.2.2 Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών/πόρων Βοήθειας. Μικρή 
αναδιατύπωση 

1.2.2 Προσθήκη του όρου 
πόρων. 

  1.2.3 Χρήση εργαλείου μεγέθυνσης/σμίκρυνσης 
(zoom). 

Καμία αλλαγή 1.2.3  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  1.2.4 Εμφάνιση, απόκρυψη διαθέσιμων γραμμών 
εργαλείων. Επαναφορά, ελαχιστοποίηση της 
κορδέλας (ribbon). 

Καμία αλλαγή 1.2.4  

  1.2.5 Αναγνώριση καλών πρακτικών πλοήγησης εντός 
ενός εγγράφου:  χρήση συντομεύσεων 
πληκτρολογίου, χρήση του εργαλείου μετάβαση 
(go to). 

Νέα δεξιότητα   

  1.2.6 Χρήση του εργαλείου μετάβασης (go to) για 
πλοήγηση σε συγκεκριμένη σελίδα του 
εγγράφου. 

Νέα δεξιότητα   

2 Δημιουργία 
Εγγράφου 

2.1 Εισαγωγή Κειμένου 2.1.1 Κατανόηση των χρήσεων των διαθέσιμων 
προβολών ενός εγγράφου, όπως:  διάταξη 
εκτύπωσης (print), πρόχειρη (draft). 

Νέα δεξιότητα   

  2.1.2 Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων προβολών 
εγγράφου. 

Καμία αλλαγή 2.1.1  

  2.1.3 Εισαγωγή κειμένου σ’ ένα έγγραφο. Καμία αλλαγή 2.1.2  

  2.1.4 Εισαγωγή συμβόλων ή ειδικών χαρακτήρων, 
όπως: ©, ®, ™. 

Καμία αλλαγή 2.1.3  

 2.2 Επιλογή, 
Επεξεργασία 

2.2.1 Εμφάνιση, απόκρυψη μη εκτυπώσιμων 
χαρακτήρων όπως: κενά, σημάδια παραγράφων, 
σημάδια μη αυτόματων αλλαγών γραμμής, 
χαρακτήρες στηλοθετών. 

Καμία αλλαγή 2.2.1  

  2.2.2 Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραμμής, πρότασης, 
παραγράφου, ολόκληρου του κυρίως κειμένου. 

Καμία αλλαγή 2.2.2  

  2.2.3 Επεξεργασία περιεχομένου με την προσθήκη και 
διαγραφή χαρακτήρων, λέξεων, με 
πληκτρολόγηση επάνω σε υπάρχον κείμενο. 

Καμία αλλαγή 2.2.3  

  2.2.4 Χρήση απλής εντολής εύρεσης για τον εντοπισμό 
συγκεκριμένου χαρακτήρα, συγκεκριμένης λέξης 
ή φράσης. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

2.2.4 Προσθήκη του 
«χαρακτήρα»  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  2.2.5 Χρήση απλής εντολής αντικατάστασης ενός 
συγκεκριμένου χαρακτήρα, μιας συγκεκριμένης 
λέξης ή φράσης. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

2.2.5 Προσθήκη του 
«χαρακτήρα» 

  2.2.6 Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου εντός του ίδιου 
έγγραφου, μεταξύ ανοικτών εγγράφων. 

Καμία αλλαγή 2.2.6  

  2.2.7 Διαγραφή κειμένου. Καμία αλλαγή 2.2.7  

  2.2.8 Χρήση των λειτουργιών αναίρεσης (undo) και 
ακύρωσης αναίρεσης (redo). 

Καμία αλλαγή 2.2.8  

3 Μορφοποίηση 3.1 Κείμενο 3.1.1 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου: είδος 
γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.1.1 Αλλαγή σε 
«Εφαρμογή» 

  3.1.2 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου: έντονη, 
πλάγια, υπογραμμισμένη γραφή. 

Καμία αλλαγή 3.1.2  

  3.1.3 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου: εκθέτης, 
δείκτης. 

Καμία αλλαγή 3.1.3  

  3.1.4 Εφαρμογή χρώματος γραμματοσειράς σε 
κείμενο. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.1.4 Αλλαγή του 
«διαφορετικών 
χρωμάτων» σε 
«χρώματος 
γραμματοσειράς» 

  3.1.5 Apply case changes to text. Καμία αλλαγή 3.1.5  

  3.1.6 Εφαρμογή αυτόματου συλλαβισμού. Καμία αλλαγή 3.1.6  

  3.1.7 Εισαγωγή, επεξεργασία, απαλοιφή μιας 
υπερσύνδεσης. 

Νέα δεξιότητα   

 3.2 Παράγραφοι 3.2.1 Δημιουργία, συγχώνευση παραγράφου(-ων). Καμία αλλαγή 3.2.1  

  3.2.2 Προσθήκη, διαγραφή μη αυτόματης αλλαγής 
γραμμής (line break). 

Καμία αλλαγή 3.2.2  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  3.2.3 Αναγνώριση καλών πρακτικών διάταξης 
κειμένου: χρήση στοίχισης, εσοχών, στηλοθετών 
αντί εισαγωγής κενών χαρακτήρων. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.3 Αλλαγή σε «διάταξη 
κειμένου». 

  3.2.4 Στοίχιση κειμένου: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, 
πλήρης στοίχιση. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.4 Προσθήκη «:» 

  3.2.5 Δημιουργία εσοχών παραγράφων: αριστερή, 
δεξιά, πρώτης γραμμής (first line), προεξοχή 
πρώτης γραμμής (hanging). 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

3.2.5 Προσθήκη του 
«προεξοχή». 

  3.2.6 Ορισμός, διαγραφή και χρήση στηλοθετών: 
αριστερής, δεξιάς, κεντρικής, δεκαδικής 
στοίχισης. 

Καμία αλλαγή 3.2.6  

  3.2.7 Αναγνώριση καλής πρακτικής στις αποστάσεις 
παραγράφων: εφαρμογή καθορισμένων 
αποστάσεων παραγράφων αντί εισαγωγής κενών 
παραγράφων (χρήση πλήκτρου Enter). 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.7 Προσθήκη του 
«εισαγωγής κενών 
παραγράφων». 

  3.2.8 Εφαρμογή απόστασης πριν και μετά την 
παράγραφο.  Εφαρμογή μονού διάστιχου, 1,5 
γραμμής, διπλού διάστιχου μεταξύ των γραμμών 
της παραγράφου. 

Καμία αλλαγή 3.2.8  

  3.2.9 Προσθήκη, απαλοιφή κουκίδων και αρίθμησης σε 
λίστα ενός επιπέδου.  Εναλλαγή μεταξύ 
καθορισμένων στυλ κουκίδων και αρίθμησης σε 
λίστα ενός επιπέδου. 

Καμία αλλαγή 3.2.9  

  3.2.10 Εφαρμογή στυλ περιγράμματος, στυλ γραμμής 
περιγράμματος, χρώμα γραμμής περιγράμματος, 
και σκίασης/χρώματος φόντου σε μια 
παράγραφο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

3.2.10 Βελτίωση της 
σαφήνειας του 
αντικειμένου. 

 3.3 Στυλ 3.3.1 Εφαρμογή υπάρχοντος στυλ χαρακτήρα σε 
επιλεγμένο κείμενο. 

Καμία αλλαγή 3.3.1  

  3.3.2 Εφαρμογή υπάρχοντος στυλ παραγράφου σε μία 
ή περισσότερες παραγράφους. 

Καμία αλλαγή 3.3.2  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  3.3.3 Χρήση του εργαλείου αντιγραφής μορφής. Καμία αλλαγή 3.3.3  

4 Αντικείμενα 4.1 Δημιουργία 
Πινάκων 

4.1.1 Δημιουργία πίνακα έτοιμου για εισαγωγή 
δεδομένων, διαγραφή πίνακα. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

4.1.1  

  4.1.2 Εισαγωγή, επεξεργασία δεδομένων σε πίνακα. Καμία αλλαγή 4.1.2  

  4.1.3 Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών, ολόκληρου 
του πίνακα. 

Καμία αλλαγή 4.1.3  

  4.1.4 Εισαγωγή, διαγραφή γραμμών και στηλών. Καμία αλλαγή 4.1.4  

 4.2 Μορφοποίηση 
Πίνακα 

4.2.1 Μεταβολή πλάτους στηλών, ύψους γραμμών. Καμία αλλαγή 4.2.1  

  4.2.2 Αλλαγή του στυλ, του πλάτους, του χρώματος 
γραμμής περιγράμματος κελιού. 

Καμία αλλαγή 4.2.2  

  4.2.3 Προσθήκη σκίασης/χρώματος γεμίσματος σε 
κελί(-ά). 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

4.2.3 Αλλαγή σε «(-ά)» 

 4.3 Γραφικά Αντικείμενα 4.3.1 Εισαγωγή ενός αντικειμένου (εικόνα, αντικείμενο 
σχεδίασης) σε μια καθορισμένη θέση στο 
έγγραφο. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

4.3.1 Αλλαγή του « 
φωτογραφία, 
εικόνα» σε «εικόνα». 

  4.3.2 Επιλογή ενός αντικειμένου. Καμία αλλαγή 4.3.2  

  4.3.3 Αντιγραφή, μετακίνηση ενός αντικειμένου εντός 
του εγγράφου, μεταξύ ανοικτών εγγράφων. 

Καμία αλλαγή 4.3.3  

  4.3.4 Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου με, χωρίς 
διατήρηση αναλογιών. Διαγραφή ενός 
αντικειμένου. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

4.3.4 Προσθήκη του «με, 
χωρίς διατήρηση 
αναλογιών»  

5 Συγχώνευση 
Αλληλογραφίας 

5.1 Προετοιμασία 5.1.1 Άνοιγμα, προετοιμασία ενός εγγράφου ως κύριο 
έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας 
(επιστολές, ετικέτες). 

Καμία αλλαγή 5.1.1  
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  5.1.2 Επιλογή μιας λίστας παραληπτών, άλλο αρχείο 
δεδομένων για χρήση σε συγχώνευση 
αλληλογραφίας. 

Καμία αλλαγή 5.1.2  

  5.1.3 Εισαγωγή πεδίων δεδομένων σ’ ένα κύριο 
έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας. 

Καμία αλλαγή 5.1.3  

 5.2 Αποτελέσματα 5.2.1 Συγχώνευση μιας λίστας παραληπτών, άλλου 
αρχείου με ένα έγγραφο επιστολής ή ετικετών σε 
νέο αρχείο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου. 

5.2.1 Προσθήκη του 
«άλλου αρχείου» και 
αφαίρεση του «απ’ 
ευθείας στον 
εκτυπωτή» 

  5.2.2 Εκτύπωση αποτελεσμάτων συγχώνευσης Καμία αλλαγή 5.2.2  

6 Προετοιμασία 
Αποτελεσμάτων 

6.1 Διαμόρφωση 6.1.1 Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας εγγράφου: 
οριζόντια, κατακόρυφα. Αλλαγή μεγέθους 
χαρτιού. 

Καμία αλλαγή 6.1.1  

  6.1.2 Αλλαγή περιθωρίων ολόκληρου του εγγράφου: 
επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.2 Αλλαγή του «,» σε 
«:» 

  6.1.3 Αναγνώριση καλής πρακτικής για την εισαγωγή 
νέων σελίδων: εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής 
σελίδας αντί της εισαγωγής πολλαπλών 
παραγράφων (χρήση του πλήκτρου Enter). 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.3 Αλλαγή σε 
«εισαγωγής 
πολλαπλών 
παραγράφων». 

  6.1.4 Εισαγωγή, διαγραφή μη αυτόματων αλλαγών 
σελίδας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.4 Αφαίρεση του «σε 
ένα έγγραφο» 

  6.1.5 Προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή κειμένου 
στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.1.5 Προσθήκη του 
«διαγραφή» 

  6.1.6 Εισαγωγή, διαγραφή πεδίων σε κεφαλίδες και 
υποσέλιδα: ημερομηνίας, αρίθμησης σελίδων, 
όνομα εγγράφου, συντάκτης. 

Μικρή 
αναδιατύπωση, 
Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.1.6 Προσθήκη του 
«διαγραφή», αλλαγή 
σε «αρίθμησης 
σελίδων». 
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 6.2 Έλεγχος και 
Εκτύπωση 

6.2.1 Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου και 
διορθώσεις όπως: διόρθωση ορθογραφικών 
λαθών, αγνόηση συγκεκριμένων λέξεων, 
διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.2.1 Προσθήκη του « 
αγνόηση 
συγκεκριμένων 
λέξεων». 

  6.2.2 Προσθήκη λέξεων στο ενσωματωμένο και 
προσαρμοσμένο λεξικό χρήστη χρησιμοποιώντας 
τον ορθογραφικό έλεγχο της εφαρμογής. 

Καμία αλλαγή. 6.2.2  

  6.2.3 Προεπισκόπηση εκτύπωσης εγγράφου. Καμία αλλαγή 6.2.3  

  6.2.4 Εκτύπωση εγγράφου χρησιμοποιώντας επιλογές 
εκτύπωσης όπως: εκτύπωση ολόκληρου του 
εγγράφου, συγκεκριμένης (-ων) σελίδας (-ων), 
επιλεγμένου κειμένου, πλήθος αντιτύπων. 

Μικρή 
αναδιατύπωση, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

6.2.4 Αφαίρεση του « σε 
εγκατεστημένο 
εκτυπωτή», αλλαγή 
σε «(-ων)». 

 



 

 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ECDL 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 
Εξεταστέα Ύλη έκδοση 6.0 – Σύγκριση γνωστικών αντικειμένων με την εξεταστέα ύλη έκδοση 5.0 
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Σκοπός 
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλης της ενότητας Υπολογιστικά Φύλλα. Η 
εξεταστέα ύλη περιγράφει, μέσα από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, την γνώση και τις 
ικανότητες που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος της ενότητας Υπολογιστικά Φύλλα. Επιπλέον 
η εξεταστέα ύλη παρέχει/συνιστά το υπόβαθρο της θεωρίας και της πρακτικής εξέτασης για 
αυτή την ενότητας. 
 
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997 - 2016 Ίδρυμα ECDL 
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το Ίδρυμα ECDL. 
Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.  
 
Αποκήρυξη 
Παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της 
έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότη, για την πληρότητα 
των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή 
υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε, μεγέθους προκύψει λόγω 
πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αλλαγές μπορούν 
να γίνουν μόνο από το Ίδρυμα ECDL κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σε οποιοδήποτε 
χρονική περίοδο χωρίς προειδοποίηση.  
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Υπολογιστικά Φύλλα 

 
Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets) απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίζει την έννοια των 
υπολογιστικών φύλλων και να επιδείξει την ικανότητά του στη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου για να 
παράγει ακριβή αποτελέσματα εργασίας.  

 

Στόχοι της Ενότητας  

 

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να: 
 

• Εργάζεται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων. 

• Επιλέγει διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, 
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

• Εισάγει δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιεί καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Να 
επιλέγει, να ταξινομεί καθώς και να αντιγράφει, μετακινεί και να διαγράφει δεδομένα. 

• Επεξεργάζεται τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου να αντιγράφει, μετακινεί, 
διαγράφει και να μετονομάζει κατάλληλα τα φύλλα εργασίας. 

• Δημιουργεί μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των 
υπολογιστικών φύλλων. Χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει τις τιμές σφάλματος σε τύπους. 

• Μορφοποιεί αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο. 

• Επιλέγει, δημιουργεί και μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με 
τη σωστή τους σημασία. 

• Ρυθμίζει τις επιλογές σελίδας κατάλληλα καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο 
ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση. 
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Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

1 Χρήση της 
Εφαρμογής 

1.1 Εργασία με 
Υπολογιστικά 
Φύλλα 

1.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής 
υπολογιστικών φύλλων. Άνοιγμα, κλείσιμο 
υπολογιστικών φύλλων. 

Καμία αλλαγή 1.1.1  

  1.1.2 Δημιουργία νέου υπολογιστικού φύλλου 
βασισμένου στο προεπιλεγμένο ή άλλο 
διαθέσιμο πρότυπο (τοπικά ή διαδικτυακά). 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

1.1.2 Προσθήκη της 
αναφορά σε «τοπικά 
ή διαδικτυακά». 

  1.1.3 Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου σε μια 
θέση σε έναν τοπικό, διαδικτυακό δίσκο. 
Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου με 
άλλο όνομα σε μια θέση σε έναν τοπικό ή 
διαδικτυακό δίσκο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

1.1.3 Προσθήκη της 
αναφορά σε «τοπικό 
ή διαδικτυακό 
δίσκο». 

 

  1.1.4 Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου με 
άλλο τύπο αρχείου, όπως: αρχείο απλού 
κειμένου (.txt), φορητό μορφότυπο εγγράφου 
(.pdf - portable document format files), 
οριοθετημένου αρχείου (.csv), αρχείο με 
επέκταση συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

1.1.4 Προσθήκη των 
τύπων αρχείου 
«pdf», «csv», 
διαγραφή των 
«πρότυπο 
παρουσίασης», 
«διαφορετική 
έκδοση της 
εφαρμογής»” 

  1.1.5 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών υπολογιστικών 
φύλλων. 

Καμία αλλαγή 1.1.5  

 1.2 Βελτίωση 
Παραγωγικότητας 

1.2.1 Μεταβολή βασικών ρυθμίσεων/προτιμήσεων της 
εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος 
φάκελος για άνοιγμα, αποθήκευση των 
υπολογιστικών φύλλων. 

Καμία αλλαγή 1.2.1  

  1.2.2 Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών/πόρων Βοήθειας Μικρή 
αναδιατύπωση 

1.2.2 Προσθήκη του όρου 
πόρων 

  1.2.3 Χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης 
(zoom). 

Καμία αλλαγή 1.2.3  
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  1.2.4 Εμφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών 
εργαλείων. Επαναφορά, ελαχιστοποίηση της 
κορδέλας (ribbon). 

Καμία αλλαγή 1.2.4  

  1.2.5 Αναγνώριση καλών πρακτικών πλοήγησης εντός 
ενός υπολογιστικού φύλλου:  χρήση 
συντομεύσεων πληκτρολογίου, χρήση του 
εργαλείου μετάβαση (go to). 

Νέα δεξιότητα   

  1.2.6 Χρήση του εργαλείου μετάβασης (go to) για 
πλοήγηση σε συγκεκριμένο κελί του φύλλου 
εργασίας. 

Νέα δεξιότητα   

2 Κελιά 2.1 Εισαγωγή, Επιλογή 2.1.1 Κατανόηση ότι ένα κελί ενός φύλλου εργασίας θα 
πρέπει να περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων, 
πχ. η ποσότητα σ’ ένα κελί, η περιγραφή σε ένα 
άλλο κοντινό κελί. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.1.1 Αλλαγή του κειμένου 
του παραδείγματος. 

  2.1.2 Αναγνώριση καλών πρακτικών δημιουργίας 
λιστών: αποφυγή κενών γραμμών και στηλών 
στο κύριο σώμα της λίστας, επιβεβαίωση ότι τα 
όμορα κελιά της λίστας είναι κενά. 

Μικρή 
αναδιατύπωση, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

2.1.2 Αφαίρεση του 
«εισαγωγή κενής 
γραμμής πριν από 
τη γραμμή 
Συνόλου»  

  2.1.3 Εισαγωγή αριθμού, ημερομηνίας, κειμένου σε 
ένα κελί. 

Καμία αλλαγή 2.1.3  

  2.1.4 Επιλογή ενός κελιού, μιας περιοχής από 
γειτονικά ή μη γειτονικά κελιά, ολόκληρου του 
φύλλου εργασίας. 

Καμία αλλαγή 2.1.4  

 2.2 Επεξεργασία, 
Ταξινόμηση 

2.2.1 Επεξεργασία περιεχομένου κελιού, τροποποίηση 
υπάρχοντος περιεχομένου κελιού. 

Καμία αλλαγή 2.2.1  

  2.2.2 Χρήση της εντολής αναίρεσης, ακύρωση 
αναίρεσης. 

Καμία αλλαγή 2.2.2  

  2.2.3 Χρήση απλής εντολής εύρεσης για τον εντοπισμό 
συγκεκριμένου περιεχομένου σ’ ένα φύλλο 
εργασίας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.2.3 Προσθήκη του 
«απλής» 
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  2.2.4 Χρήση απλής εντολής αντικατάστασης 
συγκεκριμένου περιεχομένου σ’ ένα φύλλο 
εργασίας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.2.4 Προσθήκη του 
«απλής» 

  2.2.5 Ταξινόμηση περιοχής κελιών βάση ενός 
κριτηρίου με αύξουσα ή φθίνουσα αριθμητική 
σειρά ή με αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική 
σειρά. 

Καμία αλλαγή 2.2.5  

 2.3 Αντιγραφή, 
Μετακίνηση, Διαγραφή 

2.3.1 Αντιγραφή του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας 
περιοχής κελιών εντός του ίδιου φύλλου 
εργασίας, μεταξύ φύλλων εργασίας, μεταξύ 
ανοικτών υπολογιστικών φύλλων. 

Καμία αλλαγή 2.3.1  

  2.3.2 Χρήση του εργαλείου/χειριστηρίου αυτόματης 
συμπλήρωσης για την αντιγραφή ή τη 
συμπλήρωση διαδοχικών δεδομένων, τύπων, 
συναρτήσεων. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

2.3.2 Προσθήκη του 
«τύπων 
συναρτήσεων» 

  2.3.3 Μετακίνηση του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας 
περιοχής κελιών σε ένα άλλο σημείο μέσα στο 
ίδιο φύλλο εργασίας ή σε άλλα φύλλα εργασίας ή 
μεταξύ ανοικτών υπολογιστικών φύλλων. 

Καμία αλλαγή 2.3.3  

  2.3.4 Διαγραφή περιεχομένων κελιών. Καμία αλλαγή 2.3.4  

3 Διαχείριση Φύλλων 
Εργασίας 

3.1 Γραμμές και Στήλες 3.1.1 Επιλογή μιας γραμμής ή μιας περιοχής από 
γειτονικές ή μη γειτονικές γραμμές. 

Καμία αλλαγή 3.1.1  

  3.1.2 Επιλογή μιας στήλης ή μιας περιοχής από 
γειτονικές ή μη γειτονικές στήλες. 

Καμία αλλαγή 3.1.2  

  3.1.3 Εισαγωγή, διαγραφή κελιών, γραμμών, στηλών. Καμία αλλαγή 3.1.3  

  3.1.4 Τροποποίηση πλάτους στηλών, ύψους γραμμών 
σε συγκεκριμένη τιμή, στο βέλτιστο πλάτος ή 
ύψος. 

Καμία αλλαγή 3.1.4  

  3.1.5 Σταθεροποίηση/Αποσταθεροποίηση τίτλων 
γραμμής ή/και στήλης. 

Καμία αλλαγή 3.1.5  
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Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

 3.2 Φύλλα Εργασίας 3.2.1 Εναλλαγή μεταξύ φύλλων εργασίας ανοικτών 
βιβλίων εργασίας. 

Καμία αλλαγή 3.2.1  

  3.2.2 Εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας, διαγραφή 
ενός φύλλου εργασίας. 

Καμία αλλαγή 3.2.2  

  3.2.3 Αναγνώριση καλών πρακτικών κατά την 
ονομασία φύλλων εργασίας: χρήση ονομάτων με 
νόημα αντί για αποδοχή των προκαθορισμένων 
ονομάτων. 

Καμία αλλαγή 3.2.3  

  3.2.4 Αντιγραφή, μετακίνηση ενός φύλλου εργασίας 
μέσα στο ίδιο υπολογιστικό φύλλο, μεταξύ 
ανοικτών υπολογιστικών.  Μετονομασία ενός 
φύλλου εργασίας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.4 Προσθήκη του 
«μεταξύ ανοικτών 
υπολογιστικών». 
Διαχωρισμός σε δύο 
προτάσεις για 
βελτίωση της 
σαφήνειας. 

4 Τύποι και 
Συναρτήσεις 

4.1 Αριθμητικοί Τύποι 
Υπολογισμού 

4.1.1 Αναγνώριση καλών πρακτικών στη δημιουργία 
τύπων: χρήση αναφορών σε κελιά αντί 
πληκτρολόγησης αριθμών στους τύπους. 

Καμία αλλαγή 4.1.1  

  4.1.2 Δημιουργία τύπων υπολογισμού με χρήση 
αριθμών, αναφορών κελιών και αριθμητικών 
τελεστών (πρόσθεσης, αφαίρεσης, 
πολλαπλασιασμού, διαίρεσης). 

Καμία αλλαγή 4.1.2  

  4.1.3 Αναγνώριση και κατανόηση βασικών 
μηνυμάτων/τιμών λάθους που σχετίζονται με τη 
χρήση τύπων υπολογισμού: #ΟΝΟΜΑ? 
(#NAME?), #ΔΙΑΙΡ/0! (#DIV/0!), #ΑΝΑΦ! 
(#REF!), #ΤΙΜΗ (#VALUE). 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

4.1.3 Προσθήκη του 
“#VALUE!” 

  4.1.4 Κατανόηση και χρήση των σχετικών, απόλυτων 
αναφορών κελιών σε τύπους. 

Καμία αλλαγή 4.1.4  
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Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

 4.2 Συναρτήσεις 4.2.1 Χρήση των συναρτήσεων του αθροίσματος 
(sum), του μέσου όρου (average), του ελάχιστου 
(min), του μέγιστου (max), της καταμέτρησης 
αριθμών (count), της καταμέτρησης μη κενών 
κελιών (counta), της στρογγυλοποίησης (round). 

Καμία αλλαγή 4.2.1  

  4.2.2 Χρήση της λογικής συνάρτησης if (που να 
αποδίδει μια από δύο συγκεκριμένες τιμές) με 
χρήση τελεστών σύγκρισης: =, >, <. 

Καμία αλλαγή 4.2.2  

5 Μορφοποίηση 5.1 Αριθμοί/ 
Ημερομηνίες 

5.1.1 Μορφοποίηση κελιών ώστε να εμφανίζουν 
αριθμούς με ορισμένο πλήθος δεκαδικών 
ψηφίων, να εμφανίζουν αριθμούς με ή χωρίς 
σύμβολο διαχωριστικού χιλιάδων. 

Καμία αλλαγή 5.1.1  

  5.1.2 Μορφοποίηση κελιών έτσι ώστε να εμφανίζουν 
κάποιο στυλ ημερομηνίας, σύμβολο νομισματικής 
μονάδας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

5.1.2 Αναδιατύπωση σε « 
στυλ ημερομηνίας, 
σύμβολο 
νομισματικής 
μονάδας». 

  5.1.3 Μορφοποίηση κελιών έτσι ώστε να εμφανίζουν 
αριθμούς ως ποσοστά.. 

Καμία αλλαγή 5.1.3  

 5.2 Περιεχόμενα 5.2.1 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου σε 
περιεχόμενα κελιών: μέγεθος γραμματοσειράς, 
τύπος γραμματοσειράς. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

5.2.1 Αλλαγή από 
«Αλλαγή» σε « 
Εφαρμογή 
μορφοποίησης 
κειμένου σε 
περιεχόμενα 
κελιών»  

  5.2.2 Εφαρμογή μορφοποίησης σε περιεχόμενα 
κελιών:  έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη, διπλά 
υπογραμμισμένη γραφή. 

Καμία αλλαγή 5.2.2  

  5.2.3 Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων στα 
περιεχόμενα κελιού, στο φόντο κελιού. 

Καμία αλλαγή 5.2.3  
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Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  5.2.4 Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης/στυλ 
πίνακα σε μια περιοχή κελιών. 

Νέα δεξιότητα   

  5.2.5 Αντιγραφή της μορφοποίησης ενός κελιού ή 
περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή άλλη περιοχή 
κελιών. 

Καμία αλλαγή 5.2.4  

 5.3 Στοίχιση, Εφέ 
Περιγράμματος 

5.3.1 Εφαρμογή, κατάργηση αναδίπλωσης στα 
περιεχόμενα ενός κελιού ή περιοχής κελιών. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

5.3.1 Προσθήκη του 
«κατάργηση» 

  5.3.2 Στοίχιση περιεχομένων κελιών: οριζόντια, 
κατακόρυφα.  Προσαρμογή προσανατολισμού 
περιεχομένων κελιών. 

Καμία αλλαγή 5.3.2  

  5.3.3 Συγχώνευση κελιών και στοίχιση στο κέντρο ενός 
τίτλου σε ένα συγχωνευμένο κελί.  Κατάργηση 
συγχώνευσης κελιών. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

5.3.3 Προσθήκη του 
«Κατάργηση 
συγχώνευσης 
κελιών» 

  5.3.4 Εφαρμογή, κατάργηση εφέ περιγράμματος σε 
κελί, περιοχή κελιών: γραμμές, χρώματα. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

5.3.4 Αλλαγή σε 
«εφαρμογή, 
κατάργηση» 

6 Γραφήματα 6.1 Δημιουργία 6.1.1 Κατανόηση των χρήσεων διάφορων τύπων 
γραφημάτων:  γράφημα στήλης, ράβδων, 
γραμμής, πίτας. 

Νέα δεξιότητα   

  6.1.2 Δημιουργία διαφόρων τύπων γραφημάτων από 
τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου: 
γραφήματα στήλης, ράβδων, γραμμής, πίτας. 

Καμία αλλαγή 6.1.1  

  6.1.3 Επιλογή ενός γραφήματος. Καμία αλλαγή 6.1.2  

  6.1.4 Αλλαγή του τύπου γραφήματος. Καμία αλλαγή 6.1.3  

  6.1.5 Μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, διαγραφή 
γραφήματος. 

Καμία αλλαγή 6.1.4  

 6.2 Επεξεργασία 6.2.1 Προσθήκη, απαλοιφή, επεξεργασία τίτλου σε 
γράφημα. 

Καμία αλλαγή 6.2.1  
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  6.2.2 Προσθήκη, απαλοιφή υπομνήματος (legend) σε 
γράφημα. 

Νέα δεξιότητα   

  6.2.3 Προσθήκη, απαλοιφή ετικετών δεδομένων σε 
γράφημα: τιμές/αριθμοί, ποσοστά. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.2.2 Προσθήκη του 
«κατάργηση» 

  6.2.4 Αλλαγή του χρώματος του φόντου ενός 
γραφήματος, του χρώματος φόντου του 
υπομνήματος. 

Καμία αλλαγή 6.2.3  

  6.2.5 Αλλαγή του χρώματος των στηλών, ράβδων, 
γραμμών, τμημάτων πίτας ενός γραφήματος. 

Καμία αλλαγή 6.2.4  

  6.2.6 Αλλαγή μεγέθους και χρώματος γραμματοσειράς 
κειμένου του τίτλου, των αξόνων, του 
υπομνήματος ενός γραφήματος. 

Καμία αλλαγή 6.2.5  

7 Προετοιμασία 
Εκτυπώσεων 

7.1 Διαμόρφωση 7.1.1 Αλλαγή περιθωρίων σελίδας ενός φύλλου 
εργασίας: πάνω, κάτω, αριστερό, δεξί 

Καμία αλλαγή 7.1.1  

  7.1.2 Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας ενός 
φύλλου εργασίας: οριζόντιος, κατακόρυφος. 
Αλλαγή του μεγέθους του χαρτιού. 

Καμία αλλαγή 7.1.2  

  7.1.3 Προσαρμογή των ρυθμίσεων σελίδας ώστε το 
περιεχόμενο ενός φύλλου εργασίας να χωράει σε 
μία σελίδα ή σε συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. 

Καμία αλλαγή 7.1.3  

  7.1.4 Προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή κειμένου 
κεφαλίδας και υποσέλιδου ενός φύλλου 
εργασίας. 

Καμία αλλαγή 7.1.4  

  7.1.5 Εισαγωγή, διαγραφή πεδίων στην 
Κεφαλίδα/Υποσέλιδο ενός φύλλου εργασίας: 
αρίθμηση σελίδας, ημερομηνία, ώρα, όνομα 
αρχείου, όνομα φύλλου εργασίας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

7.1.5 Αλλαγή σε 
«εισαγωγή, 
διαγραφή» και 
«αρίθμηση σελίδας»  

 7.2 Έλεγχος και 
Εκτύπωση 

7.2.1 Έλεγχος και διόρθωση υπολογισμών και 
κειμένου του υπολογιστικού φύλλου. 

Καμία αλλαγή 7.2.1  
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  7.2.2 Εμφάνιση, απόκρυψη των γραμμών πλέγματος, 
εμφάνιση των επικεφαλίδων στηλών και 
γραμμών για τις ανάγκες εκτύπωσης του φύλλου 
εργασίας. 

Καμία αλλαγή 7.2.2  

  7.2.3 Εφαρμογή αυτόματης εκτύπωσης της γραμμής 
τίτλου σε κάθε σελίδα ενός εκτυπωμένου φύλλου 
εργασίας. 

Καμία αλλαγή 7.2.3  

  7.2.4 Προεπισκόπηση ενός φύλλου εργασίας. Καμία αλλαγή 7.2.4  

  7.2.5 Εκτύπωση μιας επιλεγμένης περιοχής κελιών 
ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του φύλλου 
εργασίας, πλήθους αντιτύπων ενός φύλλου 
εργασίας, ολόκληρου του υπολογιστικού φύλλου, 
επιλεγμένου γραφήματος. 

Καμία αλλαγή 7.2.5  
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Σκοπός 
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλης της ενότητας Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Η 
εξεταστέα ύλη περιγράφει, μέσα από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, την γνώση και τις 
ικανότητες που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος της ενότητας Χρήση Βάσεων Δεδομένων. 
Επιπλέον η εξεταστέα ύλη παρέχει/συνιστά το υπόβαθρο της θεωρίας και της πρακτικής 
εξέτασης για αυτή την ενότητας. 
 
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997 - 2016 Ίδρυμα ECDL 
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το Ίδρυμα ECDL. 
Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.  
 
Αποκήρυξη 
Παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της 
έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότη, για την πληρότητα 
των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή 
υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε, μεγέθους προκύψει λόγω 
πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αλλαγές μπορούν 
να γίνουν μόνο από το Ίδρυμα ECDL κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σε οποιοδήποτε 
χρονική περίοδο χωρίς προειδοποίηση.  
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Ενότητα Χρήση Βάσεων Δεδομένων 

 
Η ενότητα Χρήση Βάσεων Δεδομένων απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοήσει την έννοια της βάσης 
δεδομένων και να επιδείξει ικανότητα στη χρήση μιας βάσης δεδομένων.  

 

Module Goals  

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Κατανοεί τι είναι μια βάση δεδομένων, πώς είναι οργανωμένη και πώς λειτουργεί. 

• Δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλει τα δεδομένα της βάσης με διάφορες 
μεθόδους. 

• Δημιουργεί έναν πίνακα, να ορίζει και να τροποποιεί πεδία και τις ιδιότητές τους, να εισάγει και να 
επεξεργάζεται δεδομένα σ’ έναν πίνακα. 

• Ταξινομεί και να φιλτράρει έναν πίνακα ή μια φόρμα; Να δημιουργεί, τροποποιεί και εκτελεί 
ερωτήματα για να ανακτά συγκεκριμένες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. 

• Κατανοεί τι είναι μια φόρμα και να δημιουργεί μια φόρμα για να εισάγει, τροποποιεί και να διαγράφει 
εγγραφές και δεδομένα από τις εγγραφές. 

• Δημιουργεί συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζει αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

1 Κατανόηση Βάσεων 
Δεδομένων 

1.1 Βασικές Έννοιες 1.1.1 Κατανόηση του τι είναι μια βάση δεδομένων. Καμία αλλαγή 1.1.1  

  1.1.2 Κατανόηση ότι η πληροφορία είναι το 
επεξεργασμένο αποτέλεσμα δεδομένων. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

1.1.2 Αναδιατύπωση 
αντικειμένου 

  1.1.3 Κατανόηση του τρόπου που είναι οργανωμένη 
μια βάση δεδομένων όσον αφορά τους πίνακες, 
τις εγγραφές και τα πεδία. 

Καμία αλλαγή 1.1.3  

  1.1.4 Κατανόηση ότι όλα τα δεδομένα μιας βάσης 
αποθηκεύονται σε πίνακες.  Κατανόηση της 
αυτόματης αποθήκευσης αλλαγών σε μια βάση 
δεδομένων. 

Νέα δεξιότητα   

  1.1.5 Γνώση μερικών κοινών χρήσεων μεγάλης 
κλίμακας βάσεων δεδομένων, όπως: κοινωνικά 
δίκτυα, συστήματα κρατήσεων, κυβερνητικά 
μητρώα, εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών, 
πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

1.1.4 Προσθήκη του 
«κοινωνικά 
δίκτυα», αφαίρεση 
του 
«αερογραμμών». 

 1.2 Οργάνωση Βάσεων 
Δεδομένων 

1.2.1 Κατανόηση ότι κάθε πίνακας σε μια βάση 
δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά 
με έναν μοναδικό τύπο αντικειμένου. 

Καμία αλλαγή 1.2.1  

  1.2.2 Κατανόηση ότι κάθε εγγραφή σε μια βάση 
δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα μόνο 
για ένα μοναδικό αντικείμενο. 

Νέα δεξιότητα   

  1.2.3 Κατανόηση ότι κάθε πεδίο ενός πίνακα πρέπει να 
περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. 

Καμία αλλαγή 1.2.2  

  1.2.4 Κατανόηση ότι το περιεχόμενο ενός πεδίου 
συσχετίζεται μ’ έναν κατάλληλο τύπο δεδομένων, 
όπως: κείμενο, αριθμό, ημερομηνία/ώρα, ναι/όχι 

Καμία αλλαγή 1.2.3  
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  1.2.5 Κατανόηση ότι τα πεδία έχουν συσχετιζόμενες 
ιδιότητες πεδίων, όπως: μέγεθος πεδίου, μορφή, 
προεπιλεγμένη τιμή. 

Καμία αλλαγή 1.2.4  

  1.2.6 Κατανόηση του τι είναι το πρωτεύον κλειδί. Καμία αλλαγή 1.2.5  

  1.2.7 Κατανόηση του τι είναι το ευρετήριο πίνακα και 
ότι ο κύριος σκοπός ύπαρξής του είναι η 
γρηγορότερη αναζήτηση στα δεδομένα. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

1.2.6 Αναδιατυπωμένο 
αντικείμενο 

 1.3 Σχέσεις 1.3.1 Κατανόηση ότι ο κύριος σκοπός της συσχέτισης 
πινάκων σε μια βάση δεδομένων είναι η 
ελαχιστοποίηση της επανάληψης των 
δεδομένων. 

Καμία αλλαγή 1.3.1  

  1.3.2 Κατανόηση σχέσης που βασίζεται στο ταίριασμα 
ενός μοναδικού πεδίου ενός πίνακα με ένα πεδίο 
ενός άλλου πίνακα. 

Καμία αλλαγή 1.3.2  

  1.3.3 Κατανόηση της σημασίας της διατήρησης 
ακεραιότητας αναφορών στις σχέσεις μεταξύ 
πινάκων. 

Καμία αλλαγή 1.3.3  

2 Χρήση της 
Εφαρμογής 

2.1 Εργασία με Βάσεις 
Δεδομένων 

2.1.1 Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής βάσεων 
δεδομένων. 

Καμία αλλαγή 2.1.1  

  2.1.2 Άνοιγμα και κλείσιμο μιας βάσης δεδομένων. Καμία αλλαγή 2.1.2  

  2.1.3 Δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων και 
αποθήκευσή της σε συγκεκριμένη θέση σε μια 
μονάδα δίσκου. 

Καμία αλλαγή 2.1.3  

  2.1.4 Εμφάνιση και απόκρυψη των διαθέσιμων 
γραμμών εργαλείων.  Επαναφορά και 
ελαχιστοποίηση της κορδέλας (ribbon). 

Καμία αλλαγή 2.1.4  

  2.1.5 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών/πόρων 
Βοήθειας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.1.5 Καμία αλλαγή 
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 2.2 Συνήθεις Εργασίες 2.2.1 Άνοιγμα, αποθήκευση και κλείσιμο πίνακα, 
ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης/αναφοράς. 

Καμία αλλαγή 2.2.1  

  2.2.2 Εναλλαγές μεταξύ των προβολών πίνακα, 
ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης. 

Καμία αλλαγή 2.2.2  

  2.2.3 Διαγραφή πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, 
έκθεσης/αναφοράς. 

Καμία αλλαγή 2.2.3  

  2.2.4 Πλοήγηση μεταξύ εγγραφών σε πίνακα, 
ερώτημα, φόρμα.  Πλοήγηση μεταξύ των σελίδων 
μιας έκθεσης/αναφοράς. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

2.2.4 Προσθήκη του 
«Πλοήγηση 
μεταξύ των 
σελίδων μιας 
έκθεσης/αναφορά
ς». 

  2.2.5 Ταξινόμηση δεδομένων σ’ έναν πίνακα ή φόρμα, 
ταξινόμηση των αποτελεσμάτων ερωτήματος 
κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή 
αριθμητική 

Καμία αλλαγή 2.2.5  

3 Πίνακες 3.1 Εγγραφές 3.1.1 Προσθήκη και διαγραφή εγγραφών σε έναν 
πίνακα. 

Καμία αλλαγή 3.1.1  

  3.1.2 Εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή 
δεδομένων σε μια εγγραφή. 

Καμία αλλαγή 3.1.2  

 3.2 Σχεδίαση 3.2.1 Δημιουργία και ονομασία ενός πίνακα και 
καθορισμός των πεδίων και των τύπων τους, 
όπως: κείμενο, αριθμός, ημερομηνία/ώρα, 
ναι/όχι. 

Καμία αλλαγή 3.2.1  

  3.2.2 Εφαρμογή ρυθμίσεων ιδιοτήτων πεδίων: μέγεθος 
πεδίου, μορφή αριθμού, μορφή 
ημερομηνίας/ώρας, προεπιλεγμένη τιμή. 

Καμία αλλαγή 3.2.2  

  3.2.3 Κατανόηση των επιπτώσεων της μεταβολής του 
τύπου και των ιδιοτήτων των πεδίων σε έναν 
πίνακα. 

Καμία αλλαγή 3.2.4  
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  3.2.4 Δημιουργία απλού κανόνα επικύρωσης για 
αριθμούς. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.3 Προσθήκη του 
«απλού», 
αφαίρεση των 
«ημερομηνία/ώρα, 
νομισματική 
μονάδα».  

  3.2.5 Ορισμός πεδίου ως πρωτεύοντος  κλειδιού. Καμία αλλαγή 3.2.5  

  3.2.6 Δημιουργία ευρετηρίου (με ή χωρίς ύπαρξη 
διπλότυπων εγγραφών). 

Καμία αλλαγή 3.2.6  

  3.2.7 Προσθήκη πεδίου σε υπάρχοντα πίνακα. Καμία αλλαγή 3.2.7  

  3.2.8 Μεταβολή του πλάτους των στηλών ενός πίνακα. Καμία αλλαγή 3.2.8  

 3.3 Σχέσεις 3.3.1 Δημιουργία μιας σχέσης τύπου ή «ένα - προς 
πολλά» (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου 
«ένα - προς ένα») μεταξύ πινάκων. 

Νέα δεξιότητα   

  3.3.2 Διαγραφή μιας σχέσης τύπου ή «ένα - προς 
πολλά» (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου 
«ένα - προς ένα») μεταξύ πινάκων 

Νέα δεξιότητα   

  3.3.3 Εφαρμογή ακεραιότητας αναφορών μεταξύ 
σχέσεων πινάκων. 

Νέα δεξιότητα   

4 Ανάκτηση 
Πληροφοριών 

4.1 Κύριες Λειτουργίες 4.1.1 Χρήση της εντολής αναζήτησης για συγκεκριμένη 
λέξη, αριθμό, ημερομηνία σε κάποιο πεδίο. 

Καμία αλλαγή 4.1.1  

  4.1.2 Εφαρμογή φίλτρου σε πίνακα ή φόρμα. Καμία αλλαγή 4.1.2  

  4.1.3 Απαλοιφή της εφαρμογής φίλτρου από πίνακα ή 
φόρμα. 

Καμία αλλαγή 4.1.3  

 4.2 Ερωτήματα 4.2.1 Κατανόηση ότι ένα ερώτημα χρησιμοποιείται για 
εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων. 

Καμία αλλαγή 4.2.1  
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  4.2.2 Δημιουργία και ονομασία ενός ερωτήματος 
βασισμένο σ’ έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής. 

Καμία αλλαγή 4.2.2  

  4.2.3 Δημιουργία και ονομασία ενός ερωτήματος 
βασισμένο σε δύο πίνακες, χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής. 

Καμία αλλαγή 4.2.3  

  4.2.4 Προσθήκη κριτηρίων σ’ ένα ερώτημα 
χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τελεστές  = (Ίσο), <> 
(Διάφορο), < (Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή 
ίσο του), > (Μεγαλύτερο από), >= (Μεγαλύτερο ή 
ίσο του). 

Καμία αλλαγή 4.2.4  

  4.2.5 Προσθήκη κριτηρίων σ’ ένα ερώτημα για την 
ταξινόμηση εγγραφών κατά αύξουσα ή φθίνουσα 
αλφαβητική ή αριθμητική σειρά και αντίστροφη 
αλφαβητική σειρά. 

Νέα δεξιότητα   

  4.2.6 Προσθήκη κριτηρίων σ’ ένα ερώτημα 
χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους λογικούς τελεστές:  AND 
(Λογικό ΚΑΙ), OR (Λογικό Ή), NOT (Λογικό Όχι). 

Καμία αλλαγή 4.2.5  

  4.2.7 Χρήση χαρακτήρα μπαλαντέρ (wildcard) σ’ ένα 
ερώτημα: * ή %, ? ή _. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

4.2.6 “_” αντί για “__” 

  4.2.8 Επεξεργασία ερωτήματος: 
προσθήκη/τροποποίηση, απαλοιφή κριτηρίων. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

4.2.7 «προσθήκη/τροπο
ποίηση» αντί για 
«προσθήκη, 
τροποποίηση» 

  4.2.9 Επεξεργασία ερωτήματος: προσθήκη, διαγραφή, 
μετακίνηση, απόκρυψη, επανεμφάνιση πεδίων. 

Καμία αλλαγή 4.2.8  

  4.2.10 Εκτέλεση ενός ερωτήματος. Καμία αλλαγή 4.2.9  
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5 Φόρμες 5.1 Χρήση Φόρμας 5.1.1 Κατανόηση ότι μια φόρμα χρησιμοποιείται για να 
προβάλλονται και να προστίθενται ή να 
τροποποιούνται εγγραφές. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

5.1.1 Αλλαγή σε « 
προστίθενται ή να 
τροποποιούνται»  

  5.1.2 Δημιουργία και ονομασία μιας απλής φόρμας. Μικρή 
αναδιατύπωση 

5.1.2 Προσθήκη του 
όρου «απλή»  

  5.1.3 Χρήση φόρμας για εισαγωγή νέων εγγραφών. Καμία αλλαγή 5.1.3  

  5.1.4 Χρήση φόρμας για διαγραφή εγγραφών. Καμία αλλαγή 5.1.4  

  5.1.5 Χρήση μιας φόρμας για την καταχώριση, 
μεταβολή, διαγραφή δεδομένων σε μια εγγραφή. 

Καμία αλλαγή 5.1.5  

  5.1.6 Προσθήκη, μεταβολή κειμένου σε 
Κεφαλίδα/Υποσέλιδο μιας φόρμας. 

Καμία αλλαγή   5.1.6  

6 Αποτελέσματα 6.1 Εκθέσεις/Αναφορές, 
Εξαγωγή 
Δεδομένων 

6.1.1 Κατανόηση του ότι μια έκθεση/αναφορά 
χρησιμοποιείται για την παρουσίαση 
επιλεγμένων πληροφοριών ενός πίνακα ή ενός 
ερωτήματος. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.1 Αλλαγή σε 
«παρουσίαση» 

  6.1.2 Δημιουργία και ονομασία μιας απλής 
έκθεσης/αναφοράς βασισμένη σ’ έναν πίνακα ή 
ερώτημα. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.2 Προσθήκη του 
όρου «απλή» 

  6.1.3 Δημιουργία και ονομασία μιας ομαδοποιημένης 
έκθεσης/αναφοράς.  Ταξινόμηση εγγραφών και 
υπολογισμός συνοπτικών τιμών , όπως:  
άθροισμα, ελάχιστο, μέγιστον, μέσος όρος. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

6.1.4 Προσθήκη του « 
Δημιουργία και 
ονομασία μιας 
ομαδοποιημένης 
έκθεσης/αναφορά
ς», αφαίρεση του 
«καταμέτρησης με 
τα κατάλληλα 
σημεία 
διακοπής/αλλαγής
» 
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  6.1.4 Επεξεργασίας έκθεσης/αναφοράς:  μεταβολή της 
διευθέτησης των πεδίων δεδομένων και των 
επικεφαλίδων στη διάταξη μιας 
έκθεσης/αναφοράς. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.3 Αναδιατυπωμένο 
αντικείμενο 

ιυ  6.1.5 Επεξεργασίας έκθεσης/αναφοράς: προσθήκη, 
τροποποίηση κειμένου στην Κεφαλίδα ή το 
Υποσέλιδο. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.5 Αναδιατυπωμένο 
αντικείμενο 

  6.1.6 Εξαγωγή ενός πίνακα, των αποτελεσμάτων ενός 
ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων, 
αρχείο κειμένου (.txt, .csv), μορφή XML σε μια 
συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. 

Καμία αλλαγή 6.1.6  

  6.1.7 Εξαγωγή μιας έκθεσης/αναφοράς σε μορφή 
φορητού μορφότυπου εγγράφου (.pdf - portable 
document format) σε μια συγκεκριμένη θέση στον 
δίσκο. 

Νέα δεξιότητα   

 6.2 Εκτύπωση 6.2.1 Αλλαγή στον προσανατολισμό (οριζόντιος, 
κατακόρυφος) πίνακα, φόρμας, αποτελεσμάτων 
ερωτήματος, έκθεσης/αναφοράς. Αλλαγή του 
μεγέθους του χαρτιού εκτύπωσης. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.2.1 Αναδιατυπωμένο 
αντικείμενο 

  6.2.2 Εκτύπωση και προεπισκόπηση μιας σελίδας, 
επιλεγμένων εγγραφών ή συνολικού πίνακα. 

Καμία αλλαγή 6.2.2  

  6.2.3 Εκτύπωση και προεπισκόπηση όλων των 
εγγραφών ή συγκεκριμένων σελίδων 
χρησιμοποιώντας μια διάταξη φόρμας. 

Καμία αλλαγή 6.2.3  

  6.2.4 Εκτύπωση και προεπισκόπηση των 
αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος. 

Καμία αλλαγή 6.2.4  

  6.2.5 Εκτύπωση και προεπισκόπηση συγκεκριμένων 
σελίδων μιας έκθεσης/αναφοράς ή ολόκληρης 
της έκθεσης/αναφοράς. 

Καμία αλλαγή 6.2.5  
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Πνευματικά Δικαιώματα © 1997 - 2016 Ίδρυμα ECDL 
Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το Ίδρυμα ECDL. 
Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.  
 
Αποκήρυξη 
Παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της 
έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότη, για την πληρότητα 
των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή 
υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε, μεγέθους προκύψει λόγω 
πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αλλαγές μπορούν 
να γίνουν μόνο από το Ίδρυμα ECDL κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σε οποιοδήποτε 
χρονική περίοδο χωρίς προειδοποίηση.  
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Ενότητα Παρουσιάσεις 

 
Η ενότητα Παρουσιάσεις απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει ικανότητα στη χρήση λογισμικού 
παρουσιάσεων.  

 

Στόχοι Ενότητας  

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Εργάζεται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων.  
• Επιλέγει διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

• Κατανοεί τις διάφορες προβολές παρουσίασης και πότε να τις χρησιμοποιεί, να επιλέγει διάφορες 
διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών. 

• Εισάγει, να τροποποιεί και να μορφοποιεί το κείμενο μιας παρουσίασης.  Να αναγνωρίζει την καλή 
πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια. 

• Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα 
και με τη σωστή τους σημασία. 

• Εισάγει και να τροποποιεί εικόνες, γραφικά και αντικείμενα σχεδίασης. 

• Εφαρμόζει εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχει και να 
διορθώνει το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίαση της. 



 

ECDL Foundation is a registered business name of The European Computer Driving Licence Foundation Limited. European Computer Driving Licence, ECDL and related logos are all registered Trade Marks of ECDL Foundation.  All rights 
reserved. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

1 Χρήση της 
Εφαρμογής 

1.1 Εργασία με 
Παρουσιάσεις 

1.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής 
παρουσιάσεων. Άνοιγμα, κλείσιμο 
παρουσιάσεων. 

Καμία αλλαγη 1.1.1  

  1.1.2 Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης βασισμένης 
στο προεπιλεγμένο πρότυπο ή άλλο διαθέσιμο 
πρότυπο (τοπικά ή διαδικτυακά). 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

1.1.2 Προσθήκη της 
αναφορά σε 
«τοπικά ή 
διαδικτυακά». 

  1.1.3 Αποθήκευση μιας παρουσίασης σε μια θέση σε 
έναν τοπικό, διαδικτυακό δίσκο.  Αποθήκευση 
παρουσίασης με άλλο όνομα σε μια θέση σε έναν 
τοπικό ή διαδικτυακό δίσκο. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

1.1.3 Προσθήκη της 
αναφορά σε 
«τοπικό ή 
διαδικτυακό δίσκο». 

  1.1.4 Αποθήκευση μιας υπάρχουσας παρουσίασης με 
άλλη μορφή αρχείου: φορητό μορφότυπο 
εγγράφου (.pdf - portable document format files), 
προβολή παρουσίασης,  αρχείο εικόνας. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

1.1.4 Προσθήκη της 
μορφής αρχείου 
«pdf», διαγραφή 
των «αρχείου 
εμπλουτισμένου 
κειμένου», 
«πρότυπο 
παρουσίασης», 
«διαφορετική 
έκδοση της 
εφαρμογής» 

  1.1.5 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων. Καμία αλλαγή 1.1.5  

 1.2 Βελτίωση 
Παραγωγικότητας 

1.2.1 Μεταβολή βασικών ρυθμίσεων/επιλογών της 
εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος 
φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση των 
παρουσιάσεων. 

Καμία αλλαγή 1.2.1  

  1.2.2 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών/πόρων 
Βοήθειας. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

1.2.2 Προσθήκη του όρου 
πόρων 

  1.2.3 Χρήση εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης 
(zoom). 

Καμία αλλαγή 1.2.3  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  1.2.4 Εμφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών 
εργαλείων. Επαναφορά, ελαχιστοποίηση της 
κορδέλας (ribbon). 

Καμία αλλαγή 1.2.4  

2 Ανάπτυξη μιας 
Παρουσίασης 

2.1 Προβολές 
Παρουσίασης 

2.1.1 Κατανόηση της χρήσης των διαφορετικών 
καταστάσεων προβολής μιας παρουσίασης: 
κανονική προβολή, προβολή ταξινόμησης 
διαφανειών, προβολή υποδείγματος διαφανειών, 
προβολή σελίδας σημειώσεων, προβολή 
διάρθρωσης, προβολή παρουσίασης. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

2.1.1 Προσθήκη των 
προβολών 
«υποδείγματος», 
«σελίδας 
σημειώσεων»  

  2.1.2 Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων προβολής 
μιας παρουσίασης:  κανονική προβολή, προβολή 
ταξινόμησης διαφανειών, προβολή υποδείγματος 
διαφανειών, προβολή σελίδας σημειώσεων, 
προβολή διάρθρωσης, προβολή παρουσίασης. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

2.1.3 Προσθήκη των 
προβολών 
«υποδείγματος», 
«σελίδας 
σημειώσεων», 
«διάρθρωσης». 

  2.1.3 Αναγνώριση καλής πρακτικής κατά την 
προσθήκη διαφανειών τίτλων: χρήση 
διαφορετικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια για 
διάκριση των διαφανειών στην προβολή 
διάρθρωσης και κατά την πλοήγηση στην 
προβολή παρουσίασης. 

Καμία αλλαγή 2.1.2  

 2.2 Διαφάνειες 2.2.1 Εφαρμογή διαφορετικής διαθέσιμης διάταξης σε 
μια διαφάνεια. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.2.1 Αλλαγή σε 
«Εφαρμογή» 

  2.2.2 Εφαρμογή ενός διαθέσιμου προτύπου 
σχεδίασης, θέματος σε μια παρουσίαση. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.2.2 Αλλαγή σε 
«Εφαρμογή ενός 
διαθέσιμου 
προτύπου 
σχεδίασης, 
θέματος…» 

  2.2.3 Αλλαγή χρώματος φόντου σε επιλεγμένη 
διαφάνεια ή σε όλες τις διαφάνειες μιας 
παρουσίασης. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.2.3 Προσθήκη του 
κειμένου «μιας 
παρουσίασης» 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  2.2.4 Εισαγωγή νέας διαφάνειας με συγκεκριμένη 
διάταξη, όπως: διαφάνεια τίτλου, τίτλος και 
περιεχόμενο, μόνο τίτλος, κενή. 

Προσθήκη 
περιεχομένου, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

2.2.4 Αλλαγή της 
διάταξης λίστας 
κουκίδων . 

  2.2.5 Αντιγραφή, μετακίνηση διαφανειών εντός της 
παρουσίασης, μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων. 

Καμία αλλαγή 2.2.5  

  2.2.6 Διαγραφή διαφάνειας(-ών). Καμία αλλαγή 2.2.6  

 2.3 Υπόδειγμα 
Διαφανειών 

2.3.1 Αναγνώριση καλών πρακτικών σχετικά με τη 
συνέπεια σχεδίασης και μορφοποίησης 
περιεχόμενο σε μία παρουσίαση 
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών. 

Νέα δεξιότητα   

  2.3.2 Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου (εικόνα, 
αντικείμενο σχεδίασης) στο υπόδειγμα 
διαφανειών. Απαλοιφή γραφικού αντικειμένου 
από το υπόδειγμα διαφανειών. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

2.3.1 Αφαίρεση της 
«εικόνας» 
(συγχώνευση 
εικόνας, εικόνα). 

  2.3.3 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου στο 
υπόδειγμα διαφανειών:  μέγεθος 
γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς, χρώμα 
γραμματοσειράς. 

Νέα δεξιότητα   

3 Κείμενο 3.1 Χειρισμός Κειμένου 3.1.1 Αναγνώριση καλών πρακτικών δημιουργίας 
περιεχομένου διαφανειών: χρήση σύντομων και 
περιεκτικών φράσεων, λιστών με κουκίδες, 
αριθμημένων λιστών. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.1.1 Αλλαγή σε 
«Αναγνώριση»  

  3.1.2 Προσθήκη κειμένου σε μια θέση κράτησης μιας 
διαφάνειας σε κανονική προβολή, προβολή 
διάρθρωσης. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.1.2 Βελτίωση της 
ακρίβειας της 
διατύπωσης  

  3.1.3 Επεξεργασία κειμένου μιας παρουσίασης. Καμία αλλαγή 3.1.3  

  3.1.4 Αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου εντός μιας 
παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων 

Καμία αλλαγή 3.1.4  

  3.1.5 Διαγραφή κειμένου. Καμία αλλαγή 3.1.5  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  3.1.6 Χρήση της αναίρεσης, ακύρωσης αναίρεσης. Καμία αλλαγή 3.1.6  

  3.1.7 Εφαρμογή, τροποποίησης, απαλοιφή εσοχών σε 
κείμενο, λίστα με κουκίδες, αριθμημένη λίστα. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

3.3.1 Βελτίωση της 
ακρίβειας της 
διατύπωσης 

 3.2 Μορφοποίηση 3.2.1 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου: μέγεθος 
γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.2.1 Αλλαγή σε 
«Εφαρμογή» 

  3.2.2 Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου: έντονη, 
πλάγια, υπογραμμισμένη γραφή, σκιά. 

Καμία αλλαγή 3.2.2  

  3.2.3 Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων κειμένου. Καμία αλλαγή 3.2.3  

  3.2.4 Εφαρμογή αλλαγών πεζών/κεφαλαίων σε 
κείμενο. 

Καμία αλλαγή 3.2.4  

  3.2.5 Στοίχιση κειμένου: αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά  
σε ένα πλαίσιο κειμένου. 

Καμία αλλαγή 3.2.5  

  3.2.6 Εφαρμογή απόστασης γραμμών πριν και μετά  
από λίστα με κουκίδες ή αριθμημένη λίστα.  
Εφαρμογή διάστιχου σε κείμενο, λίστα με 
κουκίδες ή αριθμημένη λίστα:  μονό, 1.5 
γραμμές, διπλό. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

3.3.2 Προσθήκη του 
«Εφαρμογή 
διάστιχου σε 
κείμενο…»  

  3.2.7 Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων βασικών στυλ 
κουκίδων και στυλ αρίθμησης σε μια λίστα. 

Καμία αλλαγή 3.3.3  

  3.2.8 Εισαγωγή, επεξεργασίας, απαλοιφή μιας 
υπερσύνδεσης (hyperlink). 

Νέα δεξιότητα   

 3.3 Πίνακες 3.3.1 Δημιουργία, διαγραφή πίνακα. Νέα δεξιότητα   

  3.3.2 Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου σε πίνακα. Μικρή 
αναδιατύπωση 

3.4.1 Αφαίρεση του 
«διαφάνειας»  

  3.3.3 Επιλογή κελιών, γραμμών, στηλών ή ολόκληρου 
πίνακα. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

3.4.2 Προσθήκη του 
«κελιών»  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  3.3.4 Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών. Καμία αλλαγή 3.4.3  

  3.3.5 Μεταβολή πλάτους στηλών και ύψους γραμμών. Καμία αλλαγή  3.4.4  

4 Γραφήματα 4.1 Χρήση Γραφημάτων 4.1.1 Εισαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία 
γραφήματος από τα διαθέσιμα γραφήματα της 
εφαρμογής σε μια παρουσίαση: στηλών, 
ράβδων, γραμμής, πίτας. 

Καμία αλλαγή 4.1.1  

  4.1.2 Επιλογή γραφήματος Καμία αλλαγή 4.1.2  

  4.1.3 Αλλαγή του τύπου γραφήματος. Καμία αλλαγή 4.1.3  

  4.1.4 Προσθήκη, απαλοιφή, τροποποίηση του τίτλου 
ενός γραφήματος. 

Καμία αλλαγή 4.1.4  

  4.1.5 Προσθήκη ετικετών δεδομένων σε ένα γράφημα: 
τιμές/αριθμοί, ποσοστά. 

Καμία αλλαγή 4.1.5  

  4.1.6 Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός γραφήματος Καμία αλλαγή 4.1.6  

  4.1.7 Μεταβολή των χρωμάτων των στηλών, ράβδων, 
γραμμών, τμημάτων πίτας σε ένα γράφημα. 

Καμία αλλαγή 4.1.7  

 4.2 Οργανογράμματα 4.2.1 Δημιουργία οργανογράμματος με συγκεκριμένη 
ιεραρχία και περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την 
ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας 
οργανογράμματος της εφαρμογής 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

4.2.1  

  4.2.2 Αλλαγή της ιεραρχικής δομής ενός 
οργανογράμματος. 

Καμία αλλαγή 4.2.2  

  4.2.3 Προσθήκη, διαγραφή συνεργατών και 
υφισταμένων σε ένα οργανόγραμμα. 

Καμία αλλαγή 4.2.3  

5 Γραφικά Αντικείμενα 5.1 Εισαγωγή, 
Χειρισμός 

5.1.1 Προσθήκη ενός γραφικού αντικειμένου (εικόνας, 
αντικειμένου σχεδίασης) σε μια διαφάνεια 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

5.1.1 Αφαίρεση της 
«εικόνας» 
(συγχώνευση 
εικόνας, εικόνα). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατάσταση   
               στην ΕΥ5.0 

Αρχική ΕΥ5.0 
   Αναφ. 

Σχόλιο 

  5.1.2 Επιλογή γραφικού αντικειμένου. Καμία αλλαγή 5.1.2  

  5.1.3 Αντιγραφή, μετακίνηση γραφικών αντικειμένων 
και γραφημάτων/διαγραμμάτων εντός της 
παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων 

Καμία αλλαγή 5.1.3  

  5.1.4 Αλλαγή μεγέθους γραφικών αντικειμένων μιας 
παρουσίασης διατηρώντας, ή όχι την αναλογία 
μεγέθους.  Αλλαγή μεγέθους 
γραφημάτων/διαγραμμάτων. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

5.1.4 Προσθήκη του 
«διατηρώντας, ή όχι 
την αναλογία 
μεγέθους»  

  5.1.5 Διαγραφή ενός γραφικού αντικειμένου, 
γραφήματος/διαγράμματος. 

Διαχωρισμός και 
μικρή 
αναδιατύπωση 

5.1.4 Διαχωρισμό από το 
5.1.4 και εισαγωγή 
του «ενός»  

  5.1.6 Περιστροφή, αναστροφή ενός γραφικού 
αντικειμένου. 

Καμία αλλαγή 5.1.5  

  5.1.7 Στοίχιση γραφικών αντικειμένων σε σχέση με τη 
διαφάνεια: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, 
κάτω. 

Καμία αλλαγή 5.1.6  

  5.1.8 Στοίχιση γραφικών αντικειμένων σε σχέση μεταξύ 
τους: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, κάτω, 
μέσο. 

Νέα δεξιότητα   

 5.2 Σχεδίαση 5.2.1 Προσθήκη διαφόρων τύπων αντικειμένων 
σχεδίασης σε μια διαφάνεια: γραμμή, βέλος, 
βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, 
έλλειψη, κύκλος, πλαίσιο κειμένου. 

Καμία αλλαγή 5.2.1  

  5.2.2 Εισαγωγή κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, 
βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, 
έλλειψη ή κύκλο. 

Καμία αλλαγή 5.2.2  

  5.2.3 Αλλαγή του χρώματος του φόντου γεμίσματος, 
του χρώματος γραμμής, του πάχους και του στυλ 
της γραμμής των αντικειμένων σχεδίασης. 

Καμία αλλαγή 5.2.3  

  5.2.4 Αλλαγή του στυλ έναρξης και λήξης ενός βέλους Καμία αλλαγή 5.2.4  
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  5.2.5 Εφαρμογή σκιάς σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. Καμία αλλαγή 5.2.5  

  5.2.6 Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης 
αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια. 

Καμία αλλαγή 5.2.6  

  5.2.7 Μεταφορά ενός αντικειμένου ένα επίπεδο 
μπροστά, ένα επίπεδο πίσω, σε πρώτο πλάνο, 
στο φόντο μιας διαφάνειας, πίσω από άλλα 
αντικείμενα σχεδίασης. 

Καμία αλλαγή 5.2.7  

6 Προετοιμασία 
Αποτελεσμάτων 

6.1 Προετοιμασία 6.1.1 Προσθήκη και απαλοιφή διαθέσιμων εφέ 
εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.1.1 Προσθήκη των 
«διαθέσιμων» 

  6.1.2 Προσθήκη και απαλοιφή προκαθορισμένης 
κίνησης σε διάφορα στοιχεία μιας διαφάνειας. 

Καμία αλλαγή 6.1.2  

  6.1.3 Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στις διαφάνειες 
μιας παρουσίασης. 

Καμία αλλαγή 6.1.3  

  6.1.4 Απόκρυψη και επανεμφάνιση διαφανειών. Καμία αλλαγή 6.1.5  

  6.1.5 Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο 
συγκεκριμένων ή όλων των διαφανειών μιας 
παρουσίασης. 

Καμία αλλαγή 2.3.2  

  6.1.6 Εφαρμογή αυτόματης αρίθμησης διαφανειών, 
ημερομηνίας με αυτόματη ή μη αυτόματη 
ενημέρωση στο υποσέλιδο συγκεκριμένων ή 
όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης. 

Καμία αλλαγή 2.3.3  

 6.2 Έλεγχος και 
Παρουσίαση 

6.2.1 Ορθογραφικός έλεγχος της παρουσίασης και 
διορθώσεις όπως: ορθογραφικά λάθη, αγνόηση 
συγκεκριμένων λέξεων, διαγραφή 
επαναλαμβανόμενων λέξεων. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.2.1 Added “ignoring 
specific words” 
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  6.2.2 Αλλαγή διαμόρφωσης διαφάνειας και 
προσανατολισμού διαφάνειας σε οριζόντιο ή 
κατακόρυφο, μεγέθους χαρτιού.  Επιλογή της 
μορφής παρουσίασης:  χαρτί, παρουσίαση σε 
οθόνη. 

Μικρή 
αναδιατύπωση, 
απαλοιφή 
περιεχομένου 

6.2.2 / 6.1.4 Συγχώνευση 
δεξιοτήτων και 
αναδιατύπωση. 
Αφαίρεση της 
«ρύθμισης 
διαφανειών» 

  6.2.3 Εκτύπωση παρουσίασης χρησιμοποιώντας τις 
επιλογές εκτύπωσης όπως:  ολόκληρης 
παρουσίασης, συγκεκριμένων διαφανειών, 
σημειώσεων ακροατηρίου και ομιλητή, 
διάρθρωσης διαφανειών, πολλαπλών αντιτύπων 
μιας παρουσίασης. 

Μικρή 
αναδιατύπωση 

6.2.3 Προσθήκη του « 
παρουσίασης 
χρησιμοποιώντας 
τις επιλογές 
εκτύπωσης όπως:» 

  6.2.4 Εκκίνηση της προβολής παρουσίασης  από την 
πρώτη ή την τρέχουσα διαφάνεια.  Τερματισμός 
μια προβολής παρουσίασης. 

Προσθήκη 
περιεχομένου 

6.2.4 Προσθήκη του 
«Τερματισμός μια 
προβολής 
παρουσίασης» 

  6.2.5 Μετάβαση στην επόμενη, προηγούμενη ή σε 
συγκεκριμένη διαφάνεια κατά την προβολή 
παρουσίασης. 

Καμία αλλαγή  6.2.5  

 



 



 

 
 

 
 
 




