
 

 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ EXCEL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EXCEL 

ADVANCED- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ» 

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό δεξιοτήτων με προχωρημένες τεχνικές στο EXCEL, για 
την εφαρμογή τους σε σύνθετες λογιστικές εργασίες και υπολογισμούς. 
Απευθύνεται : 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να  εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο excel και να μάθουν 
εξειδικευμένες τεχνικές αποκτώντας ικανότητες που θα τους λύσουν τα χέρια σε πολλές υποθέσεις. 
Σκοπός: 
 Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους να χρησιμοποιούν συναρτήσεις για 
σύνθετους υπολογισμούς και να πραγματοποιούν προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς γραφημάτων και 
σχημάτων. Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία για έλεγχο και ανάλυση των υπολογισμών 
και μακροεντολών και πολλά ακόμα. 
Ενότητες: 
 Μορφοποίηση Κελιών και Φύλλων 

Εργασίας: 
 Συναρτήσεις 
 Γραφήματα 
 Μετακίνηση τίτλου, υπομνήματος, 

ετικετών δεδομένων ενός γραφήματος. 
 Αλλαγή κλίμακας του άξονα τιμών. 
 Αλλαγή μονάδων εμφάνισης του άξονα 

τιμών. 
 Χρήση Πινάκων, Ταξινόμηση και Φίλτρα, 

Σενάρια 
 Δημιουργία και χρήση συγκεντρωτικού 

πίνακα 
 Εφαρμογή φίλτρου ταξινόμησης 

 Προσαρμοσμένη λίστα, προσαρμοσμένη 
ταξινόμηση, αυτόματο φίλτρο, αυτόματο 
μερικό άθροισμα 

 Επικύρωση και Έλεγχος 
 Εφαρμογή και τροποποίηση κριτηρίων 

επικύρωσης εισαγωγής δεδομένων. 
 Ρύθμιση μηνύματος εισαγωγής 

δεδομένων. 
 Ονομασία Κελιών, Ειδική Επικόλληση, 

Πρότυπα, Σύνδεση 
 Ενσωμάτωση και Εισαγωγή, 

Αυτοματισμός. 
 Χρήση επιλογών ειδικής επικόλλησης. 
 Μακροεντολές. 



 

 

 Ομαδική Επεξεργασία. Παρακολούθηση 
και Αναθεώρηση, Ασφάλεια. 

 Σύγκριση και συγχώνευση υπολογιστικών 
φύλλων. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Το κόστος του προγράμματος είναι 110€  ανά συμμετοχή. 
Χρόνος Διεξαγωγής 20 διδακτικές ώρες   Τρίτη 15/3, Πέμπτη 17/3, Τρίτη 22/3 και Πέμπτη 24/3 από 17:30μ.μ έως 
21:45μ.μ 
Αίτηση μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/301-excel-advanced-
proxorimeno-epipedo  
Χώρος υλοποίησης:: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός  
Εισηγητής  
Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε 
σχέση με τα Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση και διαθέτει πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής 
ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 
2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των 
Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ και 
συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων. 
Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730 
info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr 

http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/301-excel-advanced-proxorimeno-epipedo
http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/301-excel-advanced-proxorimeno-epipedo
mailto:info@katartisi.gr
www.katartisi.gr

