
 

 

 

 

 

«Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες Εξειδικευμένων                 
Χρηστών (M. Excel) - Προχωρημένο Επίπεδο» 

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd      
Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406, Έγκωμη, Λευκωσία.  

Ανάγκη κατάρτισης  

Στις μέρες μας, πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν προηγμέ-

νες δεξιότητες χρήσης της Microsoft Εxcel. Με τη χρήση 

διάφορων υπολογιστικών και μαθηματικών τύπων, η Excel 

έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αναλύει, τόσο 

απλά όσο και σύνθετα δεδομένα και να δίνει γρήγορα απα-

ντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα ή προβληματισμούς.  

αριθμητικούς υπολογισμούς οποιασδήποτε 

δυσκολίας μεταξύ των δεδομένων που έχουν τοποθετηθεί 

στα κελιά, να δημιουργεί γραφήματα, τύπους, συναρτήσεις, 

φίλτρα, λίστες, διαγράμματα και ιστογράμματα ή να χρησι-

μοποιεί προγραμματιστικές εντολές για να επεξεργαστεί τα 

δεδομένα των κελιών. Οι λειτουργίες αυτές είναι εξαιρετικά 

χρήσιμες σε ποικίλους τομείς, από τη λογιστική και τη στατι-

στική μέχρι τη μηχανολογία και τη φυσική. Επίσης, το πρό-

γραμμα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους, 

μέσα από πρακτικά μαθήματα, με τα εργαλεία της εφαρμογής Microsoft Excel καθώς και 

να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού, δημιουργίας και διαχείρισης ορθά 

δομημένων και επαγγελματικά μορφοποιημένων υπολογιστικών φύλλων. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         

18, 

 

ΗΜΕΡΕΣ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ  ΠΕΜΠΤΗ  

ΩΡΕΣ: 
10:30-13:30 

Διάρκεια Προγράμματος: 15 ώρες 

 

Κόστος Συμμετοχής Εργοδότη:                      

€120  

ανά συμμετέχοντα                          

 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται             

με βάση το                          

αρχικό κόστος                 
του σεμιναρίου                                 

(το οποίο ανέρχεται στα              

€300/άτομο)                         

και είναι €57 το οποίο                            

ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ                     

ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                            

από το Τμήμα Φορολογίας                  

γι’ αυτό και δεν                 

υπολογίζεται στο κόστος                 

του εργοδότη 

 
 

Το ύψος του ποσού 

που επιχορηγείται 
από την ΑνΑΔ ανέρχεται 

στα €180
 
 

 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 
 

ΤΗΛ. 22353220  
 

Email:  

seminars@europractices.com 
 

Για να εγγραφείτε μέσω  

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, λόγω πανδημίας,  μέσω της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

(π.χ. για δημιουργία προϋπολογισμού, 

τιμολόγια, μισθοδοσίες κ.λπ.), που ζητούν να μάθουν την M. Excel σε πιο προ-

χωρημένο επίπεδο για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχω-

ρημένες τεχνικές της Excel, γιατί έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν όλες τις 

δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή και στο λιγότερο δυνατό χρόνο.  

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a
https://templates.office.com/el-gr/%ce%a4%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1
https://templates.office.com/el-gr/%ce%9c%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ: 

 Περιγράφουν και να απαριθμούν τις διάφορες χρήσεις των συναρτήσεων. 

 Κατονομάζουν τεχνικές μορφοποίησης των περιεχομένων των κελιών. 

 Συσχετίζουν τη χρήση των συναρτήσεων και τύπων και αναφορών σε κελιά. 

 Ταξινομούν κατά αριθμούς, κατά κείμενο και κατά ημερομηνία. 

 Διαχωρίσουν τη σχετική και απόλυτη αναφορά κελιών σε τύπους. 

 Κατατάσσουν συγκεκριμένα δεδομένα σε συγκεντρωτικούς πίνακες, 

 Αναπτύσσουν σενάρια στην ανάλυση δεδομένων. 

 Επεξηγούν τις διαφορές μεταξύ των τύπων υπολογισμού. 

 Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης για τη σωστή             

δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω ανάλυσης δεδομένων. 

 Συμμετέχουν στην εξασφάλιση των σωστών γραφημάτων του οργανισμού. 

 Παρακινούν και τους υπόλοιπους συναδέλφους για σωστή διαμόρφωση                 

των στατιστικών και λογικών συναρτήσεων. 

Στόχος Σεμιναρίου 

Είναι η αποτελεσματική 

και αυτοματοποιημένη 

διαχείριση υπολογισμών 

σε μεγάλο όγκο δεδομέ-

νων ή/και η διαχείριση 

σύνθετων υπολογισμών 

καθώς είναι πολύ σημα-

ντική για κάθε επιχείρη-

ση και οργανισμό τόσο 

για εξοικονόμηση χρόνου 

τόσο και για ελαχιστοποί-

ηση πιθανότητα λάθους 

στους υπολογισμούς.  

 

Δηλώστε                 

Συμμετοχή                

Τώρα!! 

Περιορισμένος                      
Αριθμός               
Θέσεων 

https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Χριστίνα Αρχοντούς  

Είναι κάτοχος HND από το ΙΕΚ Inter graphics, με πτυχίο στα Computer Graphics και 3D 

Animation. Είναι πτυχιούχος Microsoft Certified Trainer (MOS) και πιστοποιημένη           

εκπαιδεύτρια από τον Οργανισμό ECDL ( ECDL Certified Trainer Professional).  

Επιπλέον, είναι πτυχιούχος εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής  Κατάρτισης από 

την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εργάζεται ως καθηγήτρια                  

πληροφορικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Γραφείου σε Κολλέγια, ιδιωτικά Σχολεία και 

φροντιστήρια στη Λάρνακα και στη Λευκωσία τα τελευταία 16 χρόνια.   

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας!                      

ΤΗΛ: 22353220, 99686867 - FAX: 22356918 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΩ! 

FOLLOW US:  

Κύριες Ενότητες: 
 

 Μορφοποίηση και έλεγχος ηλεκτρονικών φύλλων. 

 Χρήση συναρτήσεων (Functions) και δημιουργία                  

εξισώσεων (Formulas). 

 Δημιουργία και χρήση τύπων και αναφορών σε κελιά. 

 Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα, Φιλτράρισμα                     

περιοχής δεδομένων. 

 Χρήση τύπων με μορφοποίηση υπό όρους. 

 Εμφάνιση συνόλων για τους αριθμούς σας                                    

με τη γρήγορη ανάλυση. 

 Δημιουργία και τροποποίηση Γραφημάτων (Charts) 

 Διαμόρφωση φύλλου εργασίας (Page Layout)                             

και Εκτύπωση ηλεκτρονικών φύλλων (Printing).  

 Ανάλυση Δεδομένων. 

http://www.gseuropractices.com/
https://twitter.com/europractices
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
mailto:seminars@europractices.com
https://www.linkedin.com/company/71491346/admin/
https://goo.gl/4ixf3a
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
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