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Microsoft Excel 

Θεωρία που μπορεί να ζητηθεί στις Εξετάσεις 

1. Τα αρχεία του Microsoft Excel ονομάζονται Βιβλία Εργασίας (Workbooks). Ένα Βιβλίο Εργασίας περιέχει 

Φύλλα Εργασίας (Worksheets). 

 

2. Καλές πρακτικές στην ονομασία των φύλλων εργασίας 

Είναι καλό να δίνουμε στα φύλλα εργασίας ένα όνομα που να έχει σχέση με το περιεχόμενο των φύλλων 

εργασίας και να μην αφήνουμε τα αρχικά ονόματα Sheet1, Sheet2 κ.λπ. 

 

3. Βοήθεια (Help): Πλήκτρο F1 ή ?  

 

4. Τι μπορούμε να γράψουμε σε ένα κελί: 

(α) Κείμενο  

(β) Αριθμούς – ημερομηνίες  

(γ) Σύμβολα  

(δ) Μαθηματικούς τύπους 

 

5. Καλές πρακτικές στη δημιουργία λίστας δεδομένων 

Κατά τη δημιουργία μιας λίστας δεδομένων είναι καλό να ακολουθούμε τους ακόλουθους κανόνες:  

 

• Γράφουμε μόνο ένα είδος πληροφορίας σε κάθε κελί. Για παράδειγμα, αν έχουμε να γράψουμε ένα 

ονοματεπώνυμο, θα πρέπει να βάλουμε σε άλλο κελί το όνομα και σε άλλο το επώνυμο.  

 

• Να μην αφήνουμε κενές γραμμές ή στήλες ανάμεσα στα δεδομένα μιας λίστας.  

 

• Αν από τα στοιχεία μιας λίστας θα υπολογίσουμε άθροισμα, μέσο όρο κ.λπ. τότε είναι καλό να 

αφήνουμε κενή γραμμή πάνω από αυτά.  

 

• Τα κελιά γύρω από μια λίστα πρέπει να είναι άδεια. 

 

6. Καλές πρακτικές στη δημιουργία τύπων 

 Όταν δημιουργούμε τύπους με αριθμούς που περιέχονται σε κελιά, χρησιμοποιούμε πάντα τις 

διευθύνσεις των κελιών στους τύπους και όχι τους ίδιους τους αριθμούς. 

Π.χ. Sum(A1:A4) και όχι Sum(15;25;35;400) 
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7. Μηνύματα λάθους-σφάλματα (Errors)  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο μήνυμα λάθους (σφάλμα) στον υπολογισμό ενός τύπου, 

τότε θα εμφανιστεί μια από τις ακόλουθες τιμές σφάλματος αντί για το αποτέλεσμα του τύπου: 

Τιμή 
σφάλματος 

Πότε εμφανίζεται Παράδειγμα 

#REF! Ο τύπος αναφέρεται σε κελιά 
που έχουν διαγραφεί 

=A1+A2, όπου το Α2 δεν υπάρχει 
πλέον διότι διαγράψαμε τη 
γραμμή 2 

#NAME? Ο τύπος χρησιμοποιεί ένα 
λανθασμένο ή ανύπαρκτο 
όνομα 

=A1+A2, όπου η αναφορά Α1 ή Α2 
δεν είναι γραμμένη με ελληνικό 
γράμμα 

#VALUE! Έχετε χρησιμοποιήσει τελεστές 
ακατάλληλου τύπου δεδομένων 

=A1+A2, όπου το κελί Α1 περιέχει 
έναν αριθμό και το κελί Α2 
περιέχει κείμενο 

#DIV/0! Προσπαθήσατε να εκτελέσετε 
μια διαίρεση με το «0» 

=A1/0 ή =A1/A2, όπου το Α2 είναι 
κενό κελί 

 

Να θυμάστε επίσης  

Τύπους (Αφορά πράξεις με λίγους αριθμούς) : Ξεκινάμε με το = 

Άθροισμα π.χ. =Α1+Α2 

Διαφορά = Α1-Α2 

Γινόμενο =Α1*Α2 

Πηλίκο = Α1/Α2 

 

Κλείδωμα κελιού γίνετε πατώντας το F4 πάνω στο κελί που θέλουμε να κλειδωθεί και το κάνει με $ π.χ. 

$Α$1. Μπορώ όμως να κλειδώσω μόνο στήλη π.χ. $Α1 ή μόνο γραμμή Α$1 

 

Συναρτήσεις: Ξεκινάμε με το = 

Σύνολο ή Άθροισμα συνήθως πολλών αριθμών π.χ. =SUM(A1:A8) 

Πλήθος κελιών που έχουν αριθμό π.χ. =COUNT(A1:A8) 

Πλήθος κελιών που δεν είναι κενά δηλ. μπορεί να έχουν και γράμμα π.χ. =COUNTΑ(A1:A8) 

Πλήθος κελιών που είναι κενά π.χ. =COUNTBLANK(A1:A8) 

Μεγαλύτερος αριθμός στα κελιά π.χ. =ΜΑΧ(Α1:Α8) 

Μικρότερος αριθμός στα κελιά π.χ. =ΜΙΝ(Α1:Α8) 

Εάν ισχύει κάτι τότε … πχ. = IF(…) 

Στρογγυλοποίησε κελί σε x δεκαδικά π.χ. =ROUND(Α1;2) σε 2 δεκαδικά 


