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ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Παρ’ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδο-

σης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυµα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπό-

χρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε µεγέθους προκύψει λόγω 

πληροφοριών, οδηγιών ή συµβουλών που περιέχονται σ’ αυτό το έγγραφο. 
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Ενότητα 3 - Επεξεργασία Κειµένου 
 

Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 3, Επεξεργασία Κειµένου (Module 3, 
Wordprocessing), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τοµέα. 
 
 

Στόχοι της Ενότητας 
 

Ενότητα 3 Η ενότητα Επεξεργασία Κειµένου απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει τις ικανότητές 
του στη χρήση µιας εφαρµογής επεξεργασίας κειµένου σε έναν υπολογιστή. Ο υποψήφιος 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει καθηµερινές εργασίες που συνδέονται µε τη 
δηµιουργία, τη µορφοποίηση και τη διεκπεραίωση µικρών σχετικά εγγράφων έτοιµων προς 
διανοµή. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να µπορεί να αντιγράψει και να µετακινήσει κείµε-
νο µέσα στο έγγραφο και µεταξύ εγγράφων. Ακόµη, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει 
επάρκεια στη εφαρµογή µερικών βασικών χαρακτηριστικών επεξεργασίας κειµένου, όπως 
η δηµιουργία τυπικών πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών µέσα σε ένα έγγραφο και 
των εργαλείων της συγχώνευσης αλληλογραφίας. 

 

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

3.1.1.1 Άνοιγµα (και κλείσιµο) µιας εφαρµογής επεξερ-
γασίας κειµένου. 

3.1 Χρήση της  
Εφαρµογής 

3.1.1 Τα Πρώτα Βήµατα 
στην Επεξεργασία 
Κειµένου 3.1.1.2 Άνοιγµα ενός, πολλών εγγράφων. 

  3.1.1.3 ∆ηµιουργία ενός νέου εγγράφου (βασισµένου στο 
προεπιλεγµένο ή άλλο διαθέσιµο πρότυπο). 

  3.1.1.4 Αποθήκευση ενός εγγράφου σε συγκεκριµένη 
θέση σε µια µονάδα δίσκου. 

  3.1.1.5 Αποθήκευση ενός εγγράφου µε άλλο όνοµα. 

  3.1.1.6 Αποθήκευση ενός εγγράφου µε άλλο τύπο αρχεί-
ου, όπως: αρχείο κειµένου, µορφή 
εµπλουτισµένου κειµένου, HTML, πρότυπο, αρ-
χείο µε επέκταση συγκεκριµένης εφαρµογής, 
άλλη έκδοση της εφαρµογής. 

  3.1.1.7 Εναλλαγή µεταξύ ανοικτών εγγράφων. 

  3.1.1.8 Χρήση διαθέσιµων λειτουργιών Βοήθειας. 

  3.1.1.9 Κλείσιµο ενός εγγράφου. 

 3.1.2.1 Αλλαγή των καταστάσεων προβολών σελίδας. 

 
3.1.2 Προσαρµογή 

Ρυθµίσεων 3.1.2.2 Χρήση εργαλείου µεγέθυνσης / αλλαγής ζουµ 
(zoom). 

  3.1.2.3 Εµφάνιση, απόκρυψη γραµµών εργαλείων. 

  3.1.2.4 Εµφάνιση, απόκρυψη µη εκτυπώσιµων χαρακτή-
ρων. 

  3.1.2.5 Μεταβολή των βασικών επιλογών/προτιµήσεων 
της εφαρµογής: όνοµα χρήστη, προκαθορισµένος 
φάκελος/κατάλογος για το άνοιγµα και την απο-
θήκευση των εγγράφων. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

3.2.1 Εισαγωγή Κειµέ-
νου 

3.2.1.1 Εισαγωγή κειµένου1. 3.2 Βασικές 
Λειτουργίες 

 3.2.1.2 Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, συµβόλων. 
 

 3.2.2 Επιλογή Κειµένου 3.2.2.1 Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραµµής, πρότασης, 
παραγράφου ή ολόκληρου κειµένου. 

 3.2.3 Επεξεργασία  
Κειµένου 

3.2.3.1 Επεξεργασία υπάρχοντος κειµένου µε την προ-
σθήκη νέων χαρακτήρων, λέξεων ή 
αντικατάσταση υπάρχοντος κειµένου. 

  3.2.3.2 Χρήση των λειτουργιών αναίρεσης (undo) και α-
κύρωσης αναίρεσης (redo). 

 3.2.4.1 Αντιγραφή2 κειµένου εντός του ίδιου έγγραφου, 
µεταξύ ανοικτών εγγράφων. 

 

3.2.4 Αντιγραφή,  
Μετακίνηση,  
∆ιαγραφή. 3.2.4.2 Μετακίνηση3 κειµένου εντός του ίδιου έγγραφου, 

µεταξύ ανοικτών εγγράφων. 

  3.2.4.3 ∆ιαγραφή κειµένου. 

 3.2.5 Εύρεση και  
Αντικατάσταση 

3.2.5.1 Χρήση της εντολής εύρεση για τον εντοπισµό συ-
γκεκριµένης λέξης ή φράσης. 

  3.2.5.2 Χρήση απλής εντολής αντικατάστασης µιας συ-
γκεκριµένης λέξης ή φράσης. 

3.3 Μορφο-
ποίηση 

3.3.1 Μορφοποίηση 
Κειµένου 

3.3.1.1 Αλλαγή εµφάνισης κειµένου: γραµµατοσειρά, εί-
δος και µέγεθος γραµµατοσειράς. 

  3.3.1.2 Εφαρµογή µορφής κειµένου όπως: έντονη, πλά-
για και υπογραµµισµένη γραφή. 

  3.3.1.3 Εφαρµογή µορφής εκθέτη ή δείκτη σε κείµενο. 

  3.3.1.4 Εφαρµογή αλλαγών πεζών/κεφαλαίων σε κείµε-
νο. 

  3.3.1.5 Εφαρµογή διαφορετικών χρωµάτων σε κείµενο. 

  3.3.1.6 Αντιγραφή της µορφοποίησης από ένα κοµµάτι 
κειµένου σ΄ ένα άλλο κοµµάτι κειµένου. 

  3.3.1.7 Εφαρµογή υπάρχοντος στυλ σε λέξη, γραµµή, 
παράγραφο. 

  3.3.1.8 Χρήση του αυτόµατου συλλαβισµού. 

 3.3.2 Μορφοποίηση 
Παραγράφων 

3.3.2.1 Εισαγωγή, διαγραφή σηµαδιών αλλαγής παρα-
γράφου. 

  3.3.2.2 Προσθήκη, διαγραφή σηµαδιών µη αυτόµατης 
αλλαγής γραµµής. 

  3.3.2.3 Αριστερή, στο κέντρο, δεξιά και πλήρης στοίχιση 
κειµένου. 

  3.3.2.4 ∆ηµιουργία εσοχών στο κείµενο: αριστερή, δεξιά, 
                                                           
1 Στην Εξεταστέα Ύλη οι αναφορές στον όρο «κείµενο», καλύπτουν τους εκτυπώσιµους χαρακτήρες (γράµµατα και αριθµούς), κενά διαστήµατος 
και σηµεία στίξης. 

2 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 
3 Όπου υπάρχει ο όρος µετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

πρώτης γραµµής και προεξοχή. 

  3.3.2.5 Εφαρµογή µονού, διπλού διάστιχου µεταξύ των 
γραµµών της παραγράφου. 

  3.3.2.6 Εφαρµογή απόστασης πριν, µετά την παράγρα-
φο. 

  3.3.2.7 Ορισµός, διαγραφή και χρήση στηλοθετών: αρι-
στερά, δεξιά, κεντρικό, δεκαδικό. 

  3.3.2.8 Εφαρµογή κουκίδων, αρίθµησης σε λίστα ενός 
επιπέδου. Απαλοιφή κουκίδων, αρίθµησης σε λί-
στα ενός επιπέδου. 

  3.3.2.9 Αλλαγή του στυλ εµφάνισης των κουκίδων ή α-
ρίθµησης σε λίστα ενός επιπέδου 
χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες προ-
εγκατεστηµένες επιλογές. 

  3.3.2.10 Προσθήκη περιγράµµατος στο επάνω, κάτω µέ-
ρος µιας παραγράφου και περιµετρικά καθώς και 
εφαρµογή σκίασης σε µια παράγραφο. 

 3.3.3 Μορφοποίηση  
Εγγράφου 

3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισµού σελίδας εγγράφου ορι-
ζόντια, κατακόρυφα. Αλλαγή µεγέθους χαρτιού. 

  3.3.3.2 Αλλαγή περιθωρίων ολόκληρου του εγγράφου: 
επάνω, αριστερά, κάτω και δεξιά. 

  3.3.3.3 Εισαγωγή, διαγραφή χειροκίνητων εντολών αλ-
λαγών σελίδας σε ένα έγγραφο. 

  3.3.3.4 Προσθήκη, τροποποίηση κειµένου στην κεφαλίδα 
και το υποσέλιδο. 

  3.3.3.5 Εισαγωγή πεδίων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα: 
ηµεροµηνίας, πληροφορίες αριθµού σελίδας, θέ-
σης εγγράφου. 

  3.3.3.6 Εφαρµογή αυτόµατης αρίθµησης σελίδων σε ένα 
έγγραφο. 

3.4 Αντικείµενα 3.4.1 Πίνακες 3.4.1.1 ∆ηµιουργία πίνακα για εισαγωγή κειµένου. 

  3.4.1.2 Εισαγωγή, επεξεργασία δεδοµένων σε πίνακα. 

  3.4.1.3 Επιλογή γραµµών, στηλών, κελιών και ολόκλη-
ρου του πίνακα. 

  3.4.1.4 Εισαγωγή και διαγραφή γραµµών και στηλών. 

  3.4.1.5 Μεταβολή του πλάτους στηλών, ύψους γραµµών.

  3.4.1.6 Αλλαγή του πλάτους περιγράµµατος κελιού, του 
στυλ και του χρώµατος περιγράµµατος κελιού. 

  3.4.1.7 Προσθήκη σκίασης/γεµίσµατος σε κελιά πίνακα. 

 3.4.2 Γραφικά, Εικόνες, 
και Γραφήµατα 

3.4.2.1 Προσθήκη γραφικού, εικόνας, γραφήµατος σε 
ένα έγγραφο4. 

                                                           
4 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποια οπτική αναπαράσταση που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιµων γραφικών της εφαρµογής.  
  Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στο έγγραφο από κάποιο αρχείο εικόνας. 
  Ο όρος «γράφηµα» υπονοεί ένα αντικείµενο δηµιουργηµένο από µια δευτερεύουσα εφαρµογή και αναπαριστά δεδοµένα υπό µορφή πίνακα.. 
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  3.4.2.2 Επιλογή γραφικού, εικόνας, γραφήµατος σε ένα 
έγγραφο. 

  3.4.2.3 Αντιγραφή γραφικού, εικόνας, γραφήµατος εντός 
του ίδιου εγγράφου ή µεταξύ ανοικτών εγγράφων.

  3.4.2.4 Μετακίνηση γραφικών, εικόνων, γραφηµάτων στο 
ίδιο ή σε άλλο έγγραφο. 

  3.4.2.5 Αλλαγή µεγέθους γραφικού, εικόνας, γραφήµα-
τος. 

  3.4.2.6 ∆ιαγραφή γραφικού, εικόνας, γραφήµατος. 
 
 

3.5 Συγχώνευση 
Αλληλο-
γραφίας 

3.5.1 Βασικές Αρχές και 
Πρακτικές 

3.5.1.1 Κατανόηση του όρου Συγχώνευση Αλληλογραφί-
ας και της σηµασίας της συγχώνευσης µιας 
πηγής δεδοµένων προέλευσης µε ένα κύριο έγ-
γραφο όπως µια επιστολή ή ένα έγγραφο 
ετικετών. 

  3.5.1.2 Άνοιγµα, προετοιµασία ενός κυρίου εγγράφου 
συγχώνευσης αλληλογραφίας µε την προσθήκη 
πεδίων δεδοµένων. 

  3.5.1.3 Άνοιγµα, προετοιµασία λίστας παραληπτών ή 
άλλου αρχείου δεδοµένων για να χρησιµοποιηθεί 
σε συγχώνευση αλληλογραφίας. 

  3.5.1.4 Συγχώνευση µιας λίστας παραληπτών µε ένα έγ-
γραφο επιστολής ή ετικετών. 

3.6 Προετοι-
µασία Εκτυ-
πώσεων 

3.6.1 Προετοιµασία 3.6.1.1 Κατανόηση της σηµασίας του εποπτικού ελέγχου 
ενός εγγράφου, όπως: έλεγχος της διάταξης του 
κειµένου του εγγράφου, της σωστής παρουσία-
σής του (περιθώρια, κατάλληλα µεγέθη 
γραµµατοσειρών και µορφοποίηση) και της ορ-
θογραφίας του. 

  3.6.1.2 Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου και διορθώ-
σεις όπως ορθογραφικά λάθη, διαγραφή 
επαναλαµβανόµενων λέξεων. 

  3.6.1.3 Προσθήκη λέξεων στο διαθέσιµο προσαρµοσµέ-
νο λεξικό χρήστη. 

  3.6.1.4 Προεπισκόπηση εγγράφου. 

 3.6.2 Εκτύπωση 3.6.2.1 Χρήση επιλογών εκτύπωσης5 όπως: εκτύπωση 
ολόκληρου του εγγράφου ή συγκεκριµένων σελί-
δων, πλήθος αντιτύπων. 

  3.6.2.2 Εκτύπωση ενός εγγράφου σε εγκατεστηµένο ε-
κτυπωτή χρησιµοποιώντας δεδοµένες επιλογές, 
προκαθορισµένες ρυθµίσεις. 

 

                                                           
5 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αποτελεί ξεχωριστή αναφορά στο παρόν πρόγραµµα σπουδών, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει µέρος της εκ-

παίδευσης ή της προετοιµασίας των υποψηφίων ανάλογα µε συγκεκριµένες συνθήκες υποδοµής εκτύπωσης κάποιων εξεταστικών κέντρων. 


