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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Από τότε που έκανε την εμφάνισή του μέχρι και σήμερα, το Microsoft Excel αποτελεί το πιο 

δημοφιλές πρόγραμμα λογιστικών φύλλων. Η χρήση του διευκολύνει καθημερινά εκατομμύρια 

χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Η επεξεργασία αριθμητικών δεδομέ-

νων και η παρουσίασή τους με γραφήματα δεν είναι πλέον προνόμιο των ειδικών αλλά μια 

εύκολη διαδικασία, προσιτή σε κάθε χρήστη της εφαρμογής. 

Όμως, το Excel έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες 

στον επαγγελματία, τον επιστήμονα, τον φοιτητή. 

Η δημιουργία εύχρηστων βάσεων δεδομένων, η χρήση συγκεντρωτικών πινάκων και γρα-

φημάτων για την ανάλυση δεδομένων, η πρόβλεψη τάσεων, η δημιουργία σεναρίων και η ανα-

ζήτηση τρόπων για την επίτευξη στόχων είναι μερικές από τις λειτουργίες που μπορούν να 

κάνουν το Excel ένα πολύτιμο εργαλείο στον χώρο των επιχειρήσεων. 

Στις νέες, μάλιστα, εκδόσεις το Excel έχει ενσωματώσει λειτουργίες Επιχειρηματικής  

Ευφυΐας (Business Intelligence), που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να συγκεντρώνει και 

να επεξεργάζεται δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, παρέχοντας έτσι γρήγορη και 

συγκεντρωτική πληροφόρηση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τη διοίκηση για τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Με το πακέτο στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, το Excel μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον ερευνητή που επιθυμεί να προχωρήσει σε στατιστική επεξεργασία δεδομένων. 

Με τα εργαλεία ελέγχου του φύλλου εργασίας, ο κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να διασφα-

λίσει την εγκυρότητα των εισαγομένων τιμών και τη σωστή λειτουργία των τύπων που υπάρ-

χουν σε αυτό. 

Για ακόμα μεγαλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, το Excel μπορεί να προ-

γραμματιστεί με τη γλώσσα Visual Basic for Applications. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμ-

ματισμού, ο χρήστης μπορεί να καταγράψει κινήσεις μέσα στο Excel ώστε να δημιουργήσει 

κώδικα, να τον επεξεργαστεί προσαρμόζοντάς τον στις ανάγκες του, να δημιουργήσει δικές 

του συναρτήσεις και να τις ενσωματώσει στη συλλογή συναρτήσεων της εφαρμογής. 

Όλα αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε στο βιβλίο αυτό. Με τη 

μέθοδο βήμα προς βήμα και χρησιμοποιώντας απλά και κατανοητά παραδείγματα, θα προσπα-

θήσουμε να περιγράψουμε πώς λειτουργούν τα εργαλεία αυτά και να εξοικειώσουμε τον ανα-

γνώστη με τη χρήση τους. 



12 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του Excel 2016 

Το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο, αν ο αναγνώστης υλοποιήσει τις δραστηριότητες 

που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Έτσι, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει στην πράξη 

τα εργαλεία του Excel και θα διαπιστώσει τους τρόπους εφαρμογής τους. 

Τέλος, στο Παράρτημα Β υπάρχει μια περιγραφή και παραδείγματα για πάνω από 100 συ-

ναρτήσεις του Excel. Η χρήση των κατάλληλων συναρτήσεων αποτελεί ισχυρό εργαλείο στην 

επεξεργασία των δεδομένων. 

Καλύπτοντας όλα τα παραπάνω θέματα, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πο-

λύτιμο οδηγό για τον χρήστη του Excel, που θα τον βοηθήσει να εμβαθύνει στη χρήση της 

εφαρμογής και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. 

 



 

Κεφάλαιο 1 

Εργασία με πολλά φύλλα 

εργασίας 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα του Excel είναι να μπορεί να συνδέει φύλλα εργασίας ώστε να 

ενημερώνονται τα δεδομένα από το ένα φύλλο εργασίας στο άλλο. Έτσι, μπορούμε να δημιουρ-

γήσουμε συγκεντρωτικά φύλλα εργασίας, τα οποία μας δίνουν πληροφορίες που συγκεντρώ-

νουν από άλλα φύλλα. 

Μια παρόμοια ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να γίνει και ανάμεσα σε βιβλία εργασίας. Άλ-

λωστε, μπορούμε να έχουμε ανοικτά όσα βιβλία εργασίας θέλουμε και να επεξεργαζόμαστε 

όποιο από αυτά θέλουμε. Μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε στην οθόνη μας ώστε να βλέπουμε 

ταυτόχρονα δεδομένα από περισσότερα από ένα βιβλία εργασίας. 

Ωστόσο, ακόμα και όταν δουλεύουμε σε ένα μόνο βιβλίο εργασίας βιβλίο εργασίας, μπο-

ρούμε να μοιράσουμε την οθόνη μας και να βλέπουμε διαφορετικές περιοχές του ίδιου φύλλου 

ή διαφορετικά φύλλα στις περιοχές της οθόνης. 

1.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να αποτελείται από πολλά φύλλα εργασίας. Μπορούμε να προ-

σθέσουμε και να διαγράψουμε φύλλα εργασίας ώστε να προσαρμόσουμε απόλυτα το βιβλίο 

εργασίας στις ανάγκες μας. Στις νέες εκδόσεις του Excel, ο μόνος περιορισμός στον αριθμό 

των φύλλων που μπορούμε να εισάγουμε σε ένα βιβλίο εργασίας είναι η μνήμη του υπολογιστή 

μας. 

Όταν δημιουργούμε ένα νέο βιβλίο εργασίας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Excel γι’ αυτό 

το βιβλίο είναι να έχει ένα φύλλο εργασίας. Για να προσθέσουμε ένα νέο φύλλο εργασίας στο 

βιβλίο, πατάμε στο κουμπί Δημιουργία φύλλου που βρίσκεται στο τέλος των καρτελών των 

φύλλων εργασίας, στο κάτω μέρος της οθόνης.  
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Εικόνα 1.1:  Η καρτέλα Εισαγωγή φύλλου εργασίας 

Για να διαγράψουμε το ενεργό φύλλο εργασίας, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού 

μας στην καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλουμε να διαγράψουμε, και επιλέγουμε Δια-

γραφή. 

 
Εικόνα 1.2:  Το μενού συντόμευσης της καρτέλας 

Στην περίπτωση που επιχειρήσουμε να διαγράψουμε ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει 

δεδομένα, το Excel εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι η διαγραφή είναι οριστική. Δυ-

νατότητα αναίρεσης δεν υπάρχει. Αν είμαστε σίγουροι για τη διαγραφή, πατάμε στο κουμπί 

Διαγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση, πατάμε στο κουμπί Άκυρο. 

 
Εικόνα 1.3:  Προειδοποίηση για τη διαγραφή 

Αν θέλουμε να διαγράψουμε περισσότερα από ένα φύλλα, μπορούμε να τα επιλέξουμε όλα 

μαζί και να ακολουθήσουμε την παραπάνω διαδικασία. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Μπορείτε να επιλέξετε πολλά σκόρπια φύλλα εργασίας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl του 

πληκτρολογίου σας και πατώντας στις καρτέλες των φύλλων. Για να επιλέξετε συνεχόμενα φύλλα, 

πατήστε στην καρτέλα του πρώτου και, με πατημένο το πλήκτρο Shift του πληκτρολογίου σας, 

πατήστε στην καρτέλα του τελευταίου. 

1.3 ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Excel είναι η δυνατότητα απόκρυψης ενός φύλλου εργασίας. 

Για να αποκρύψουμε ένα φύλλο εργασίας, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού μας πάνω 

στην καρτέλα του φύλλου εργασίας. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε Απόκρυψη. 

Για να επανεμφανίσουμε κάποιο κρυμμένο φύλλο εργασίας, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο 

του ποντικιού μας πάνω στην καρτέλα οποιουδήποτε φύλλου εργασίας. Στο μενού που εμφα-

νίζεται, επιλέγουμε Επανεμφάνιση…. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επανεμφάνιση, στο οποίο 

εμφανίζεται μια λίστα με τα κρυμμένα φύλλα εργασίας. Επιλέγουμε αυτό που θέλουμε να επα-

νεμφανίσουμε και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. 

 
Εικόνα 1.4: Το πλαίσιο διαλόγου Επανεμφάνιση 

1.4 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο βιβλίο εργασίας, αυτό διαθέτει μόνο ένα φύλλο εργασίας. 

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Excel. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση αυτή, 

ώστε κάθε νέο βιβλίο που δημιουργούμε να έχει κάποιον άλλο αριθμό φύλλων. 

Για να αλλάξουμε τη ρύθμιση του αριθμού των φύλλων που θα διαθέτουν τα νέα βιβλία 

εργασίας μας, επιλέγουμε Αρχείο � Επιλογές. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του 

Excel. 

Στην κατηγορία Γενικά του πλαισίου διαλόγου Επιλογές του Excel, στην ομάδα επιλογών 

Κατά τη δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας υπάρχει η ρύθμιση Να συμπεριληφθεί αυτό το 

πλήθος φύλλων:. Με τα βελάκια δεξιά από τον αριθμό μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώ-

σουμε τον αριθμό των φύλλων εργασίας σε κάθε νέο βιβλίο εργασίας. Επίσης, μπορούμε να 

πληκτρολογήσουμε τον αριθμό των φύλλων που θέλουμε μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο. Ο α-

ριθμός αυτός μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως 255. Αν πληκτρολογήσουμε έναν αριθμό μεγα-

λύτερο από 255, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα που μας ενημερώνει ότι η κατα-

χώρηση πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με 255. 
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Εικόνα 1.5:  Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Excel 

1.5 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΟΥ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.5.1 Μετακίνηση φύλλου εργασίας 

Σε ένα βιβλίο εργασίας στο οποίο υπάρχουν αρκετά φύλλα εργασίας, μπορεί να χρειαστεί να 

αλλάξουμε τη σειρά τους ώστε αυτή να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας. Συνήθως βάζουμε 

μπροστά τα φύλλα που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Για να οργανώσουμε, λοιπόν, καλύτερα το 

βιβλίο μας, το Excel μάς δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσουμε τα φύλλα εργασίας σε νέα 

θέση μέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας ή σε άλλο βιβλίο εργασίας. 

Για να μετακινήσουμε το ενεργό φύλλο εργασίας σε άλλη θέση, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο 

του ποντικιού μας στην καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλουμε να μετακινήσουμε, και επιλέ-
γουμε Μετακίνηση ή αντιγραφή…. 

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή. 

Στο πάνω μέρος του πλαισίου υπάρχει η πτυσσόμενη λίστα Στο βιβλίο:. Πατώντας στο 

βελάκι της λίστας, ανοίγουμε μια λίστα με όλα τα βιβλία που έχουμε ανοικτά αυτή τη στιγμή 

καθώς και την επιλογή (νέο βιβλίο). Προεπιλεγμένο είναι το τρέχον βιβλίο εργασίας. Μπο-

ρούμε, ωστόσο, να επιλέξουμε κάποιο άλλο βιβλίο. 
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Εικόνα 1.6:  Το πλαίσιο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή 

Ακριβώς κάτω από την πτυσσόμενη λίστα Στο βιβλίο: υπάρχει η λίστα Πριν από το φύλλο: στην 

οποία φαίνονται τα φύλλα του επιλεγμένου βιβλίου. Από εδώ επιλέγουμε το φύλλο πριν από το 

οποίο θέλουμε να μετακινηθεί το τρέχον. 

Πατάμε στο ΟΚ, και η μετακίνηση ολοκληρώνεται. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να μετακινήσουμε ένα φύλλο εργασίας με τη διαδικασία μεταφο-

ράς και απόθεσης. Πατάμε πάνω στην καρτέλα του φύλλου εργασίας, κρατάμε πατημένο το 

πλήκτρο του ποντικιού μας και σύρουμε στη νέα θέση. Ένα μικρό μαύρο βελάκι που εμφανί-

ζεται πάνω από τις καρτέλες (Εικόνα 1.7) μάς δείχνει πού ακριβώς θα τοποθετήσουμε το φύλλο. 

 
Εικόνα 1.7:  Μετακίνηση φύλλου εργασίας σε νέα θέση 

1.5.2 Αντιγραφή φύλλου εργασίας 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μετακινούμε ένα φύλλο εργασίας σε νέα θέση, μπορούμε και 

να το αντιγράψουμε. Στην περίπτωση αυτή, το φύλλο θα παραμείνει στη θέση του και ένα 

αντίγραφό του θα τοποθετηθεί στη θέση που θα ορίσουμε. Όταν αντιγράφουμε ένα φύλλο ερ-

γασίας, το αντιγράφουμε μαζί με όλα τα περιεχόμενά του. 

Για να αντιγράψουμε το ενεργό φύλλο εργασίας σε άλλη θέση, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο 

του ποντικιού μας στην καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλουμε να μετακινήσουμε, και 

επιλέγουμε Μετακίνηση ή αντιγραφή…. 

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή. 

Από την πτυσσόμενη λίστα Στο βιβλίο: μπορούμε να επιλέξουμε το βιβλίο στο οποίο θέ-

λουμε να τοποθετηθεί το αντίγραφο. Προεπιλεγμένο είναι το τρέχον βιβλίο. 

Από τη λίστα Πριν από το φύλλο:, στην οποία φαίνονται τα φύλλα του επιλεγμένου βιβλίου, 

επιλέγουμε το φύλλο πριν από το οποίο θέλουμε να αντιγραφεί το τρέχον. 
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Εικόνα 1.8:  Το πλαίσιο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή 

Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αντιγράφου. 

Πατάμε στο ΟΚ, και η αντιγραφή ολοκληρώνεται. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να μετακινήσουμε ένα φύλλο εργασίας με τη διαδικασία μεταφο-

ράς και απόθεσης. Πατάμε πάνω στην καρτέλα του φύλλου εργασίας, κρατάμε πατημένο το 

πλήκτρο του ποντικιού μας, και σύρουμε στη νέα θέση κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl 

στο πληκτρολόγιό μας. Ένα μικρό μαύρο βελάκι που εμφανίζεται πάνω από τις καρτέλες μάς 

δείχνει πού ακριβώς θα αντιγράψουμε το φύλλο. 

Επειδή δύο φύλλα εργασίας μέσα σε ένα βιβλίο δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα, όταν 

αντιγράφουμε ένα φύλλο εργασίας σε κάποια θέση μέσα στο βιβλίο, το όνομα που παίρνει το 

νέο φύλλο είναι το όνομα του αρχικού ακολουθούμενο από κάποιον αριθμό –π.χ., Φύλλο3 (2). 

 
Εικόνα 1.9:  Αντιγραφή φύλλου εργασίας 

Το ίδιο συμβαίνει όταν το αντιγράφουμε σε άλλο βιβλίο εργασίας στο οποίο υπάρχει κά-

ποιο φύλλο εργασίας με το ίδιο όνομα. Φυσικά, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του φύλλου 

εργασίας σε οτιδήποτε θέλουμε εμείς. 

1.6 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τα δεδομένα μας μέσα στο βιβλίο εργασίας 

όταν χρησιμοποιούμε πολλά φύλλα εργασίας, το Excel μάς δίνει τη δυνατότητα να μετονομά-

σουμε τα φύλλα. Επιλέγουμε ονόματα τα οποία μας δείχνουν εύκολα τα περιεχόμενα του κάθε 

φύλλου. Για παράδειγμα, αν σε κάθε φύλλο εργασίας κρατάμε τα δεδομένα κάθε μήνα, είναι 

φυσιολογικό να θέλουμε να ονομάσουμε το κάθε φύλλο με τον μήνα που αντιπροσωπεύει. 

Για να μετονομάσουμε το ενεργό φύλλο εργασίας, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντι-

κιού μας στην καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλουμε να μετονομάσουμε, και επιλέγουμε 

Μετονομασία. 



Κεφάλαιο 1: Εργασία με πολλά φύλλα εργασίας 19 

Στην καρτέλα του φύλλου εργασίας επιλέγεται το όνομα. Πληκτρολογούμε το νέο όνομα 

και πατάμε το πλήκτρο Enter για να το καταχωρίσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από 

1 μέχρι 31 χαρακτήρες για το όνομα του φύλλου. Μέσα σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνεται 

και ο χαρακτήρας του κενού διαστήματος. 

 
Εικόνα 1.10:  Μετονομασία φύλλου εργασίας 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Μπορείτε να μπείτε σε κατάσταση μετονομασίας διπλοπατώντας στο όνομα του φύλλου εργασίας. 

Για ακόμα καλύτερη οργάνωση των φύλλων εργασίας, το Excel μάς δίνει τη δυνατότητα 

να δώσουμε κάποιο χρώμα στις καρτέλες των φύλλων. 

Για να αλλάξουμε χρώμα στις καρτέλες των φύλλων εργασίας, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο 

του ποντικιού μας στην καρτέλα του φύλλου εργασίας, και από το μενού συντόμευσης επιλέ-

γουμε Χρώμα καρτέλας…. Εμφανίζεται μια παλέτα με χρώματα. 

 
Εικόνα 1.11:  Το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση χρώματος καρτέλας 

Από την παλέτα επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε. Το χρώμα εφαρμόζεται στην επιλεγ-

μένη καρτέλα, αλλά φαίνεται καλύτερα όταν επιλέξουμε κάποιο άλλο φύλλο εργασίας. 

 
Εικόνα 1.12:  Χρωματισμός καρτελών 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Χρησιμοποιήστε τα χρώματα των καρτελών για να ομαδοποιήσετε τα φύλλα εργασίας. 

1.7 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όταν ανοίξουμε το Excel βλέπουμε πάντα το τρέχον φύλλο εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπο-

ρεί να χρειαστεί να βλέπουμε ταυτόχρονα δύο φύλλα εργασίας ώστε να συγκρίνουμε τις τιμές τους. 

Για να εμφανίσουμε ταυτόχρονα δύο φύλλα εργασίας, πατάμε στο κουμπί Νέο παράθυρο 

της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας Προβολή. 

Το Excel δημιουργεί ένα νέο παράθυρο με το ίδιο βιβλίο εργασίας. Το κουμπί του νέου 

παραθύρου εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. 

Για να εμφανίσουμε μαζί τα δύο παράθυρα του βιβλίου εργασίας, πατάμε στο κουμπί Τα-

κτοποίηση όλων της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας Προβολή. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου 

Τακτοποίηση παραθύρων. 

 
Εικόνα 1.13:  Το πλαίσιο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων 

Από το πλαίσιο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο 

θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα παράθυρα του βιβλίου. Επίσης, αν έχουμε ανοικτά πολλά βι-

βλία εργασίας και επιθυμούμε να εμφανιστούν μόνο τα παράθυρα του ενεργού βιβλίου εργα-

σίας, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρα του ενεργού βιβλίου εργασίας. Η κατακό-

ρυφη τακτοποίηση φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 1.14:  Ταυτόχρονη εμφάνιση φύλλων εργασίας 
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Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η δυνατότητα να εμφανί-

ζουμε ταυτόχρονα στην οθόνη μας διαφορετικές περιοχές ενός φύλλου εργασίας. Για να το 

πετύχουμε αυτό, πατάμε στο κουμπί Διαίρεση της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας Προβολή. 

Το Excel εμφανίζει μία οριζόντια και μία κατακόρυφη γραμμή που χωρίζουν το παράθυρο 

σε 4 μέρη. Με τις μπάρες κύλισης μπορούμε να μετακινήσουμε ανεξάρτητα τις περιοχές, ώστε 

να εμφανίσουμε αυτές που μας ενδιαφέρουν. 

 
Εικόνα 1.15:  ∆ιαίρεση παραθύρου 

Παρατηρούμε ότι στο φύλλο εργασίας της παραπάνω εικόνας εμφανίζονται οι περιοχές 

A1:I14, V1:AD14, A9:I20 και V9:ΑD20. 

Αν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού μας πάνω στις γραμμές διαχωρισμού, ο δεί-

κτης μετατρέπεται σε διπλή γραμμή με βελάκια. Όταν ο δείκτης του ποντικιού έχει αυτή τη 

μορφή, μπορούμε να κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού και να το σύρουμε. Έτσι 

μετακινούμε τις γραμμές διαχωρισμού και αλλάζουμε τη διαίρεση του παραθύρου. 

Για να καταργήσουμε τη διαίρεση του παραθύρου, πατάμε και πάλι στο κουμπί Διαίρεση 

της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας Προβολή ή σύρουμε τις γραμμές διαχωρισμού στις άκρες 

του παραθύρου. 

1.8 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέχρι στιγμής ασχοληθήκαμε με την οργάνωση των φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας. 

Το Excel μάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τα φύλλα μεταξύ τους έτσι ώστε αν κάνουμε 

κάποια αλλαγή σε ένα φύλλο, να ενημερώνεται αυτόματα κάποιο άλλο. 

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν θέλουμε να έχουμε αναλυτικά στοι-

χεία σε κάποια φύλλα εργασίας και συγκεντρωτικά στοιχεία σε κάποια άλλα. 

Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό. 
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Στο φύλλο εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ θέλουμε να βλέπουμε τις πωλήσεις για τα προϊόντα μας 

τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι πωλήσεις κάθε μήνα ανά γεωγραφική πε-

ριοχή φαίνονται αναλυτικά στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. 

 

 
Εικόνα 1.16:  Τα φύλλα εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Θέλουμε να συνδέσουμε το φύλλο εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ με τα άλλα φύλλα ώστε να ενη-

μερώνεται από αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

1.8.1 Σύνδεση με Επικόλληση σύνδεσης 

Από το φύλλο εργασίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ επιλέγουμε τα κελιά που περιέχουν τις συνολικές πω-

λήσεις του μήνα ανά προϊόν, δηλαδή τα κελιά G5:G8, και δίνουμε την εντολή της αντιγραφής. 

Μεταφερόμαστε στο φύλλο εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, στο κελί C5, όπου θέλουμε να τοπο-

θετηθούν οι τιμές. Από τις επιλογές της επικόλλησης πατάμε στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης. 

 
Εικόνα 1.17:  Οι επιλογές επικόλλησης 
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Τα δεδομένα μας εμφανίζονται στα κελιά, παραμένοντας όμως συνδεδεμένα με τα αντί-

στοιχα κελιά προέλευσης. Αν επιλέξουμε κάποιο από αυτά τα κελιά και δούμε τη γραμμή των 

τύπων, θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει τιμή αλλά ένας τύπος που αναφέρεται στο αντί-

στοιχο κελί του άλλου φύλλου. Έτσι, αν αλλάξουμε κάποια τιμή στο φύλλο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 

ενημερώνεται άμεσα και το φύλλο Α' ΤΡΙΜΗΝΟ. 

1.8.2 Σύνδεση με δημιουργία τύπου 

Μπορούμε να συνδέσουμε το φύλλο εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ με το φύλλο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ δη-

μιουργώντας τύπους. 

Στο κελί D5 του φύλλου Α' ΤΡΙΜΗΝΟ πληκτρολογούμε το σύμβολο ίσον (=). Μεταφερό-

μαστε στο φύλλο εργασίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, επιλέγουμε το κελί G5 και πατάμε το πλήκτρο 

Enter. 

 

 
Εικόνα 1.18:  Τα φύλλα εργασίας Α' ΤΡΙΜΗΝΟ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Στο κελί D5 του φύλλου Α' ΤΡΙΜΗΝΟ εμφανίζεται η τιμή από το φύλλο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 

ενώ στη γραμμή των τύπων εμφανίζεται ο τύπος  

=ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ!G5 

Αυτός είναι ο γενικός τρόπος αναφοράς σε κελί άλλου φύλλου. Προηγείται το όνομα του 

φύλλου εργασίας, ακολουθεί το θαυμαστικό (!) και κατόπιν η αναφορά στο κελί. 

Για να συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα κελιά της στήλης D με τα δεδομένα από το φύλλο 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, επιλέγουμε το κελί D5, πιάνουμε τη λαβή συμπλήρωσης και τη σύρουμε προς 

τα κάτω. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Αναφορές σε κελιά άλλων φύλλων εργασίας μπορούμε να βάλουμε σε πιο σύνθετους τύπους. 

Απλώς πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε τη σωστή σύνταξη. Βάζουμε πρώτα το όνομα του φύλ-

λου εργασίας, μετά το θαυμαστικό, και τέλος την αναφορά στο κελί. ∆εν χρησιμοποιούμε πουθενά 

κενά διαστήματα μέσα στον τύπο. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Ο τύπος =ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ!G5+ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ!G5+ΜΑΡΤΙΟΣ!G5 

θα υπολογίσει το άθροισμα των πωλήσεων του προϊόντος Υπολογιστές για το πρώτο τρίμηνο. 

1.9 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο Excel, έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε πολλά βιβλία εργασίας και να μετακινούμαστε 

από το ένα στο άλλο. 

Αν πατήσουμε το κουμπί Εναλλαγή παραθύρων της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας 

Προβολή, εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα ανοιχτά βιβλία, με τσεκαρισμένο αυτό που είναι 

ενεργό. 

 
Εικόνα 1.19:  Εναλλαγή παραθύρων 

Πατώντας σε κάποιο άλλο βιβλίο από τη λίστα, στο παράθυρο εμφανίζεται το συγκεκρι-

μένο βιβλίο και μπορούμε να δουλέψουμε πλέον σε αυτό. 

Με τον τρόπο αυτόν βλέπουμε πάντα στο παράθυρο του Excel ένα βιβλίο εργασίας. Αν 

θέλουμε να εμφανίσουμε στην οθόνη μας περισσότερα από ένα βιβλία εργασίας, πατάμε στο 

κουμπί Τακτοποίηση όλων της ομάδας Παράθυρο της καρτέλας Προβολή. Ανοίγει το πλαίσιο 

διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων. 

 
Εικόνα 1.20:  Το πλαίσιο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων 
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Στο πλαίσιο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με 

τον οποίο θέλουμε να τακτοποιηθούν τα παράθυρα των βιβλίων εργασίας στην οθόνη μας. 

Μπορούμε, βέβαια, να τροποποιήσουμε το μέγεθος του κάθε παραθύρου και να το μετακι-

νήσουμε, ώστε να βλέπουμε τα δεδομένα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η τακτοποίηση με κατακόρυφη παράθεση παραθύρων. 

 
Εικόνα 1.21:  Κατακόρυφη παράθεση παραθύρων 

1.10 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως ακριβώς μπορούμε να συνδέσουμε τα φύλλα ενός βιβλίου εργασίας μεταξύ τους έτσι 

ώστε αν κάνουμε κάποια αλλαγή σε ένα φύλλο να ενημερώνεται αυτόματα κάποιο άλλο, με 

τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε και βιβλία εργασίας μεταξύ τους. 

Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν έχουμε βιβλία εργασίας τα οποία ενημερώνουν 

διάφοροι χρήστες και θέλουμε να βλέπουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σε ένα βιβλίο εργασίας. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, θέλουμε το συγκεντρωτικό βιβλίο να ενημερώνεται από τα α-

ναλυτικά στοιχεία των μηνών που υπάρχουν σε άλλα βιβλία εργασίας. 

 
Εικόνα 1.22:  Το συγκεντρωτικό βιβλίο εργασίας 




