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Word Expert 
 

 

 

1. Ππόηςπα 

1. Γεκηνπξγία λένπ πξνηύπνπ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. 

2. Μοπθοποίηζη και Επεξεπγαζία 

1. Κεηκέλνπ: 

1. Απηόκαην θείκελν, απηόκαηε δηόξζσζε θαη απηόκαηε 

κνξθνπνίεζε. 

2. πιινγή ζρεδίαζεο θεηκέλνπ, εθέ θεηκέλνπ θαη εθέ 

θίλεζεο. 

3. Αλαδίπισζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο θεηκέλνπ. 

2. Παξαγξάθνπ: 

1. Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε. 

2. Δπηινγέο δηάξζξσζεο. 

3. Δθαξκνγή δηάζηηρνπ. 

4. Έιεγρνο ρήξαο θαη νξθαλήο γξακκήο. 

5. Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ζηπι. 

3. Πξνρσξεκέλεο αλαδεηήζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο. 

3. Αναθεώπηζη Εγγπάθος 

1. ρόιηα: Πξνζζήθε, επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή. 

2. Παξαθνινύζεζε αιιαγώλ. 

4. Πίνακερ 

1. Μεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε πίλαθα θαη αληίζηξνθα. 

2. πγρώλεπζε θαη δηαίξεζε θειηώλ. 

3. Σαμηλόκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη κνξθνπνίεζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζε θειί (ζηνίρηζε, θαηεύζπλζε, πεξηζώξηα). 

4. Πξνζζήθε ηύπνπ ζε θειί γηα ηελ δηεμαγσγή απινύ 

ππνινγηζκνύ. 

5. Απηόκαηε κνξθνπνίεζε πίλαθα. 

6. Δπαλάιεςε γξακκώλ ζε θάζε ζειίδα ελόο εγγξάθνπ θαη 

απνηξνπή /απνδνρή δηαίξεζεο πίλαθα κεηαμύ ησλ ζειίδσλ 

ελόο εγγξάθνπ. 

5. Διάπθπωζη 

1. Γεκηνπξγία πξσηεύνληνο εγγξάθνπ. 

2. Γεκηνπξγία, πξνζζήθε θαη θαηάξγεζε δεπηεξεύνληνο 

εγγξάθνπ. 

3. Υξήζε επηινγώλ πινήγεζεο. 

6. Ενόηηηερ 

1. Γεκηνπξγία θαη δηαγξαθή ελνηήησλ. 

2. Δπεμεξγαζία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. 
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7. Σηήλερ 

1. Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πνιύζηειε δηάηαμεο. 

2. Δπεμεξγαζία πιάηνπο ζηειώλ θαη αιιαγώλ ζηειώλ. 

8. Ανηικείμενα 

1. Πιαίζηα θεηκέλνπ: 

1. Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, κεηαθίλεζε θαη δηαγξαθή. 

Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε. 

2. ύλδεζε πιαηζίσλ θεηκέλνπ. 

2. Δηθόλεο: 

1. Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε αιιαγή δηάηαμεο, 

νκαδνπνίεζε, θαηάξγεζε νκαδνπνίεζεο θαη 

δηαγξαθή πιαηζίσλ εηθόλαο, απιώλ ζρεκάησλ θαη 

απηόκαησλ ζρεκάησλ. 

2. Πξνζζήθε θαη αθαίξεζε πδαηνγξαθήκαηνο. 

3. Φόξκεο: 

1. Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία, δηαγξαθή αληηθεηκέλσλ, 

πξνζηαζία θόξκαο θαη πξνζζήθε θεηκέλνπ βνήζεηαο. 

4. Φύιια Δξγαζίαο: 

1. Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε κνξθνπνίεζεο 

γξαθήκαηνο δεκηνπξγεκέλνπ από πίλαθα ή 

αληίγξαθν θύιινπ εξγαζίαο ελζσκαησκέλνπ ζην 

έγγξαθν. 

2. Δηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο 

ελζσκαησκέλνπ ζε έγγξαθν. 

9. Αναθοπέρ 

1. Πίλαθεο Πεξηερνκέλσλ: Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία, 

ελεκέξσζε θαη κνξθνπνίεζε. 

2. Λεδάληεο: 

1. Πξνζζήθε, απηόκαηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε 

ιεδάληαο ζε εηθόλα ή πίλαθα. 

2. Δηζαγσγή αξηζκεκέλεο ιεδάληαο ζε αληηθείκελν. 

3. Γεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε πίλαθα εηθόλσλ. 

3. Παξαπνκπέο: Πξνζζήθε θαη δηαγξαθή Παξαπνκπήο.  

4. Δπξεηήξηα: Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία επξεηεξίνπ. 

5. ειηδνδείθηεο: Πξνζζήθε θαη δηαγξαθή ζειηδνδείθηε. 

6. Τπνζεκεηώζεηο, εκεηώζεηο Σέινπο: Γεκηνπξγία θαη 

ηξνπνπνίεζε ππνζεκεηώζεσλ θαη ζεκεηώζεσλ ηέινπο. 

10. Κεθαλίδερ και ςποζέλιδα 

1. Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ ζε 

ζειίδα ή ελόηεηα. 

11.  Σςνδέζειρ, ενζωμάηωζη 

1. Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ππεξ-ζπλδέζκνπ. 

2. ύλδεζε δεδνκέλσλ σο αληηθείκελν/εηθνλίδην θαη 

ελεκέξσζε/θαηάξγεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. 

3. Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ σο αληηθείκελν θαη 

επεμεξγαζία/δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. 
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12. Σςγσώνεςζη Αλληλογπαθίαρ 

1. Υξήζε θξηηεξίσλ ζε αξρείν πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία λένπ εγγξάθνπ. 

2. Δπεμεξγαζία θαη ηαμηλόκεζε αξρείνπ πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ 

Υξήζε θαλόλσλ. 

13. Πεδία 

1. Δηζαγσγή, επεμεξγαζία, ελεκέξσζε θαη δηαγξαθή πεδίσλ. 

2. Δκθάληζε θσδηθώλ πεδίσλ. 

3. Κιείδσκα θαη μεθιείδσκα ελεκεξώζεσλ πεδίσλ. 

14. Πποζηαζία Εγγπάθων 

1. Δθαξκνγή θαη απαινηθή πξνζηαζίαο εγγξάθνπ κε θσδηθό 

πξόζβαζεο. 

15. Μακποενηολέρ 

1. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο (π.ρ. εηζαγσγή πεδίσλ). 

2. Δθηέιεζε, αληηγξαθή θαη αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 

θνπκπί. 

16. Εκηςπώζειρ 

1. Δθηύπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ θαη πεξηνρήο. 

2. Δθηύπσζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ ζειίδσλ αλά θύιιν. 
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Excel Expert 

1. Ππόηςπα 

1. Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πξνηύπνπ 

2. Μοπθοποίηζη – Επεξεπγαζία – Πποζαπμογή – Πποβολή 

1. Ολνκαζία, απηόκαηε κνξθνπνίεζε θαη κνξθνπνίεζε ππό 

όξνπο θειηώλ. 

2. Δηζαγσγή νξηνζεηεκέλνπ θεηκέλνπ. 

3. Πξνζαξκνζκέλεο αξηζκεηηθέο κνξθέο. 

4. Δηδηθή επηθόιιεζε. 

5. ηαζεξνπνίεζε ηίηισλ. 

6. Απόθξπςε / Δκθάληζε γξακκώλ, ζηειώλ θαη θύιισλ 

εξγαζίαο. 

7. Πξνζζήθε, επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ζρνιίσλ. 

3. Δεδομένα 

1. Σαμηλόκεζε 

1. ζε πνιιαπιέο ζηήιεο. 

2. πξνζαξκνζκέλεο ιίζηεο. 

2. Μεξηθά αζξνίζκαηα: 

1. Υξήζε κεξηθώλ αζξνηζκάησλ. 

2. Υξήζε επηπέδσλ δηάξζξσζεο. 

3. ύλδεζε δεδνκέλσλ θαη γξαθεκάησλ ζε θύιια/βηβιία 

εξγαζίαο θαη εγγξάθσλ θεηκέλνπ. 

4. Αλίρλεπζε πξνεγνπκέλσλ θαη εμαξηεκέλσλ θειηώλ. 

5. Κξηηήξηα επηθύξσζεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη 

πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα. 

6. Δηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη θαηάξγεζε ππεξ-ζύλδεζεο. 

7. Δκθάληζε ησλ ηύπσλ ή ηεο πξνβνιήο ηεο ζέζεο ησλ ηύπσλ. 

8. Υξήζε πηλάθσλ δεδνκέλσλ κηαο ή δύν κεηαβιεηώλ. 

4. Σςναπηήζειρ 

1. Υξήζε ηξηζδηάζηαησλ ζπλαξηήζεσλ άζξνηζεο γηα άζξνηζε 

δεδνκέλσλ ζε θύιια εξγαζίαο. 

2. Κεηκέλνπ: LOWER, UPPER, PROPER 

3. Λνγηθέο: IF (ελζσκαησκέλεο), AND, OR, ISERROR 

4. Αλαδήηεζεο θαη αλαθνξάο: VLOOKUP, HLOOKUP  

5. ηαηηζηηθέο: COUNT, COUNTA, COUNTIF 

6. Ηκεξνκελίαο θαη ώξαο: YEAR, MONTH, DAY, TODAY, NOW 

7. Οηθνλνκηθέο: ΡΜΣ, RATE, NPV, FV, PV  

8. Μαζεκαηηθέο: SUMIF, ROUND 

9. Βάζεσλ δεδνκέλσλ: DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE θαη 

DCOUNT 

5. Γπαθήμαηα 

1. Δπεμεξγαζία θαη κνξθνπνίεζε ηίηινπ, ππνκλήκαηνο, πίλαθα 

δεδνκέλσλ θαη ηηκώλ θαη επηθεθαιίδσλ ησλ αμόλσλ 

2. Πξνζζήθε δεπηεξεύνληνο άμνλα. 

3. Πεξηζηξνθή, απνκάθξπλζε ηκεκάησλ θαη δηεύξπλζε ηεο 

απόζηαζεο κεηαμύ ησλ ζηειώλ / ξάβδσλ. 
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4. Δπεμεξγαζία ηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ κηαο ζεηξάο δεδνκέλσλ 

θαη δηαγξαθή ζεηξάο δεδνκέλσλ. 

5. Ρύζκηζε ηηκώλ ηνπ γξαθήκαηνο (άμνλαο, ειάρηζηε θαη 

κέγηζηε, θύξην δηάζηεκα, εκθάληζε θαηά εθαηνληάδεο θ.ιπ). 

6. Δηζαγσγή εηθόλαο ζε γξάθεκα δύν δηαζηάζεσλ. 

6. Επωηήμαηα/Φίληπα 

1. Γεκηνπξγία ρξεζηκνπνηώληαο απιά θαη ζύλζεηα θξηηήξηα. 

7. Σενάπια 

1. Γεκηνπξγία ζελαξίσλ. 

2. Γεκηνπξγία ζύλνςεο. 

8. Σςγκενηπωηικοί πίνακερ 

1. Γεκηνπξγία, ελεκέξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ζπγθεληξσηηθνύ 

πίλαθα. 

2. Οκαδνπνίεζε, εθαξκνγή θίιηξνπ θαη ηαμηλόκεζε 

δεδνκέλσλ. 

9. Πποζηαζία 

1. Υξήζε θαη απαινηθή θσδηθνύ πξόζβαζεο ζε θύιιν  θαη 

βηβιίν εξγαζίαο. 

2. Πξνζηαζία θαζνξηζκέλνπ θειηνύ. 

10. Μακποενηολέρ 

1. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο. 

2. Δθηέιεζε, αληηγξαθή θαη αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 

θνπκπί. 
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Access Expert 
 

1. Πίνακερ 

1. Σύπνη δεδνκέλσλ: δεκηνπξγία (lookup), εθαξκνγή, 

ηξνπνπνίεζε. 

2. Ιδηόηεηεο πεδίσλ: θαλόλεο επηθύξσζεο, κάζθα εηζαγσγήο, 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, νξηζκόο σο απαηηνύκελνπ. 

3. ρέζεηο: δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, εθαξκνγή αθεξαηόηεηαο 

αλαθνξώλ, απηόκαηε ελεκέξσζε. 

4. πλδέζεηο: εθαξκνγή εζσηεξηθήο, πξσηεύνπζαο εμσηεξηθήο, 

δεπηεξεύνπζαο εμσηεξηθήο ζύλδεζεο, απηόκαηε δηαγξαθή 

ζρεηηθώλ εγγξαθώλ. 

2. Επωηήμαηα 

1. Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη ρξήζε εξσηήκαηνο: 

ηξνπνπνίεζε, ελεκέξσζε, δηαζηαύξσζε δεδνκέλσλ, 

πξνζάξηεζε θαη δηαγξαθή εγγξαθώλ,  απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ ζε λέν πίλαθα. 

2. Υξήζε ηεο νκαδνπνίεζεο (group by), ζπγθεληξσηηθώλ 

ζπλαξηήζεσλ (sum, min, max, count, average), 

αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ παξαζηάζεσλ, ηηκέο not θαη null, 

κπαιαληέξ. 

3. Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ζρεδίαζεο: αηαίξηαζηεο ηηκέο, δηπιό-

εγγξαθέο, παξακεηξηθά εξσηήκαηα, πςειόηεξε θαη 

ρακειόηεξε ηηκή. 

4. πζρέηηζε θαη ζύλδεζε δεδνκέλσλ. 

3. Φόπμερ 

1. Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ππνθόξκαο. 

2. Δηζαγσγή πεδίνπ δεδνκέλσλ ζηελ θεθαιίδα θαη ην 

ππνζέιηδν. 

3. Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ειέγρνπ: δεζκεπκέλα 

θαη αδέζκεπηα ζηνηρεία, ζύλζεηα πιαίζηα, νκάδα θνπκπηώλ 

επηινγήο, πιαίζηα ιίζηαο, ζηνηρεία επηθύξσζεο-επηινγήο. 

4. Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ειέγρνπ ππνινγηζκνύ 

(αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ).  

5. Οξηζκόο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία αληαπνθξίλνληαη ηα 

ζηνηρεία ειέγρνπ ζην πιήθηξν tab. 

4. Εκθέζειρ/Αναθοπέρ 

1. Δηζαγσγή ππνρξεσηηθήο αιιαγήο ζειίδαο ζε 

έθζεζε/αλαθνξά ζε νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

2. Δηζαγσγή πεδίνπ δεδνκέλσλ ζηελ θεθαιίδα θαη ζην 

ππνζέιηδν. 

3. Τπνινγηζκνί θαη ηύπνη ζε κηα έθζεζε/αλαθνξά: αξηζκεηηθνί, 

ινγηθνί θαη πνζνζηηαίνη ππνινγηζκνί, ρξήζε ηεο sum, count, 

min, max, average θαη concatenate θαη αζξνίζκαηα 

ζύλνςεο.  



 

DIPLOMA Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 
Πίλδνπ 6 & Καξαηδά, 551 32 Καιακαξηά Σει: 2310-480 750 Fax: 2310-889 784 

ζ
ε
ι
ίδ

α
8
 

5. Μακποενηολέρ 

1. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο. 

2. Δθηέιεζε, αληηγξαθή θαη αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 

θνπκπί. 

6. Δεδομένα 

1. Δηζαγσγή θαη ζύλδεζε εμσηεξηθώλ δεδνκέλσλ 

2. Δμαγσγή δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPLOMA Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 
Πίλδνπ 6 & Καξαηδά, 551 32 Καιακαξηά Σει: 2310-480 750 Fax: 2310-889 784 

ζ
ε
ι
ίδ

α
9
 

PowerPoint Expert 

 

1. Αποηελεζμαηική παποςζίαζη 
Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1. Πξνζαξκνγή παξνπζίαζεο γηα ζπγθεθξηκέλν θνηλό θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 

2. Μηθξόο αξηζκόο δηαθαλεηώλ. 

3. Δπηινγή κεγέζνπο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο επαλάγλσζην 

από απόζηαζε. 

4. Υξήζε θνπθίδσλ θαη αξίζκεζεο. 

5. Υξήζε εηθόλσλ θαη γξαθεκάησλ γηα ηελ κεηάδνζε 

κελπκάησλ. 

6. Φεηδσιή ρξήζε εθέ. 

7. Υξήζε νκνηόκνξθνπ θόληνπ θαη πςειήο αληίζεζεο κεηαμύ 

ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ θαη ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. 

8. Πξαγκαηνπνίεζε νξζνγξαθηθνύ θαη γξακκαηηθνύ ειέγρνπ. 

9. Πξηλ από ηελ παξνπζίαζε έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

(αλάιπζε, πηζηά ρξώκαηα), ηνπ θσηηζκνύ. 

10. Σήξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ. 

11. Με αλάγλσζε ηεο παξνπζίαζεο αιιά ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ 

ηεο σο βνήζεκα. 

12. Παξαηήξεζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ θνηλνύ. 

2. Δημιοςπγία, ηποποποίηζη και αποθήκεςζη πποηύπος. 

3. Ειζαγωγή διαθανειών (και από outline) και εξαγωγή 

διαθανειών ζε εικόνα (π.σ. bmp, jpg) 

4. Επεξεπγαζία θόνηος 

1. Παξάβιεςε γξαθηθώλ, εηζαγσγή εηθόλσλ, εθαξκνγή 

ρξσκάησλ θαη εθέ γεκίζκαηνο.  

5. Εικόνερ, γπαθικά, ήσορ, βίνηεο, ζσήμαηα, δεδομένα, 

ζςνδέζειρ 

1. Αιιαγή ζέζεο, δηάηαμεο θαη ζπγθξάηεζεο ζην πιέγκα 

αληηθεηκέλνπ. 

2. Οκαδνπνίεζε θαη θαηάξγεζε νκαδνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ. 

3. Μεηαηξνπή ζε αληηθείκελν ζρεδίαζεο. 

4. Δηθόλεο: Αιιαγή κεγέζνπο, πεξηθνπή, πεξηζηξνθή, 

αληηζηξνθή, αλαζηξνθή, εθαξκνγή εθέ, αιιαγή βάζνπο 

ρξώκαηνο, κεηαηξνπή ζε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη θαη ζε αξρείν 

(π.ρ. bmp). 

5. Δηζαγσγή ήρσλ θαη βίληεν. 

6. Δθαξκνγή θαη αληηγξαθή  εθέ θαη ζθίαζεο ζε εηθόλα, 

γξαθηθό θαη ζρήκα. 

7. Γεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ζπλδεδεκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

κεηαηξνπή ηνπ ζε ελζσκαησκέλνπ. 

8. Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ππεξ-ζύλδεζεο. 

9. ύλδεζε θαη ελζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη εκθάληζή ηνπο σο 

αληηθείκελν. 
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10. Δπεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ζπλδέζκνπ θαη ελζσκαησκέλσλ 

δεδνκέλσλ. 

6. Κίνηζη 

1. Δθαξκνγή θίλεζεο (απηόκαηα ή κεηά από πξνθαζνξηζκέλν 

ρξόλν) θαη αιιαγή ζεηξάο εκθάληζεο ζε αληηθείκελα. 

2. Δθαξκνγή θίλεζεο ζε κεκνλσκέλα ή νκαδνπνηεκέλα 

ζηνηρεία γξαθήκαηνο. 

7. Γπαθήμαηα 

1. Γεκηνπξγία κηθηνύ γξαθήκαηνο θαη αιιαγή ηύπνπ 

γξαθήκαηνο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο δεδνκέλσλ. 

2. Ρύζκηζε ηηκώλ ηνπ γξαθήκαηνο (θιίκαθα αμόλσλ, ειάρηζηε 

θαη κέγηζηε, θύξην δηάζηεκα, αιιαγή πιάηνπο, εκθάληζε 

θαηά εθαηνληάδεο,  εηηθέηεο δεδνκέλσλ θαη αμόλσλ θ.ιπ.). 

8. Διαγπάμμαηα ποήρ 

1. ρεδίαζε, αιιαγή θαη δηαγξαθή κεξώλ ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

2. Αιιαγή ηύπνπ ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ ζρεκάησλ. 

9. Αλληλεπιδπάζειρ, σπονιζμοί και πποβολέρ 

1. Πξνζζήθε θαη αιιαγή αιιειεπίδξαζεο γηα κεηάβαζε ζε 

δηαθνξεηηθό ζεκείν ηεο δηαθάλεηαο, ηνπ δηαδηθηύνπ ή ζε 

αξρείν. 

2. Δθαξκνγή θαη απαινηθή ρξνληζκώλ ζηελ δηαδνρή ησλ 

δηαθαλεηώλ. 

3. Ρπζκίζεηο ηεο πξνβνιήο ηεο παξνπζίαζεο θαη δεκηνπξγία, 

επεμεξγαζία θαη εθηέιεζε πξνζαξκνζκέλσλ πξνβνιώλ. 

10.  Μακποενηολέρ 

1. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο (π.ρ. αιιαγή γξακκαηνζεηξάο ή 

κεγέζνπο εηθόλαο). 

2. Δθηέιεζε, αληηγξαθή θαη αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 

θνπκπί. 

 

 

 


