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1. Επιφάνεια Εργασίας, Εικονίδια και Χρήση Παραθύρων   

 

1.1. Περιγραφή του σκοπού της επιφάνειας εργασία και της γραμμής εργασιών   

Η επιφάνεια εργασίας είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται στον υπολογιστή σας μετά την φόρτωση 

των Windows.  Και παραμένει πάντα εκεί (μερικές φορές πίσω από άλλα παράθυρα) μέχρι να κλείσετε 

τον υπολογιστή σας.  Σκοπός της επιφάνειας εργασίας είναι να παρέχει εικονίδια όπως ο Κάδος 

Ανακύκλωσης, συντομεύσεις που έχετε δημιουργήσει και πολλά άλλα. 

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα επιφάνειας εργασίας  

Ο σκοπός της γραμμής εργασιών είναι να παρέχει στον χρήστη έναν εύκολο τρόπο ανοίγματος και 

διαχείρισης προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή του. 

 

1.2. Προσδιορισμός κοινών εικονιδίων, όπως αυτά που αντιπροσωπεύουν: αρχεία, 

φακέλους, εφαρμογές, εκτυπωτές, μονάδες δίσκου και συντομεύσεις/ψευδώνυμα, 

κάδος ανακύκλωσης/σκουπίδια/σκουπιδοτενεκέ  

Εικονίδια 
Επιφάνειας 

Εργασίας  

Παραδείγματα 

 
Αρχεία 

 

 
  
 
 

Φάκελοι  
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Πίνακας 1: Κοινά εικονίδια  

 

 

Εικονίδια Επιφάνειας Εργασίας Παραδείγματα 

 
Εφαρμογές 

 

  
 

 
 

Εκτυπωτές 

 
 
 
 
 

 
 

Μονάδες Δίσκων 

 

 
 
 
 

 
 

Συντομεύσεις 
 

 

 
    
 
 

 
Κάδος 

Ανακύκλωσης/σκουπιδοτενεκές/σκουπίδια 

 
 
 
 
 

 
 

Ο υπολογιστής μου 
 

 
 
 

Σύμβολο 

Συντόμευσης 
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Επιλογή και μετακίνηση εικονιδίων   

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς το σημείο που το θέλετε.  

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τεχνικές Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης. 
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1.3. Δημιουργία, μετονομασία, μετακίνηση, μιας συντόμευσης   

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.  

Συνήθως ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο / φάκελο σε 

τακτική βάση και θέλετε να μπορείτε να το ανοίξετε εύκολα και γρήγορα. 

Για Δημιουργία μιας Νέας Συντόμευσης: 

• Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο / φάκελο. 

 Μετακινήστε το δείκτη στην επιλογή ‘Αποστολή σε’ (send to) 

• Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Επιφάνεια εργασίας (Δημιουργία συντόμευσης)’ (Desktop (create 

shortcut).  Μια συντόμευση σε αυτό το αρχείο / φάκελο θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια 

εργασίας. 

 

 

Εικόνα 2: Δημιουργία συντόμευσης  

Μετακίνηση μιας συντόμευσης σε άλλη τοποθεσία στον υπολογιστή σας: 

• Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο / φάκελο. 

• Κάντε κλικ στη ‘Δημιουργία συντόμευσης’ (create shortcut). 

• Η συντόμευση θα δημιουργηθεί δίπλα στο επιλεγμένο αρχείο / φάκελο. 

• Μετακινήστε τη συντόμευση στην επιθυμητή θέση.  (Χρησιμοποιώντας τεχνικές αποκοπής & 

επικόλλησης ή μεταφοράς και απόθεσης). 
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Εικόνα 3: Μετακίνηση μιας συντόμευσης  

Μετονομασία μιας συντόμευσης ή Διαγραφή μιας συντόμευσης:  

• Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία (Rename) για να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης ή 

Διαγραφή (Delete) αν θέλετε να καταργήσετε τη συντόμευση. 

 

Εικόνα 4: Μετονομασία και διαγραφή μιας συντόμευσης    
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1.4. Προσδιορισμός των διάφορων μερών ενός παράθυρου: γραμμή τίτλου, γραμμή 

εργαλείων, κορδέλα, γραμμή κατάστασης, γραμμή κύλισης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Διάφορα μέρη ενός παραθύρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Επιλογές ενός παραθύρου 

 

 

 

Author: Emphasys Centre  
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Γραμμή Μενού Γραμμή Τίτλου 

Γραμμή 

Εργαλείων 

Γραμμή 

Κατάστασης Γραμμή κύλισης 

Για να ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ, ένα παράθυρο, κινηθείτε πάνω από την 

γραμμή τίτλου.  Έπειτα κάντε κλικ το αριστερό κουμπί στο 

ποντίκι σας και σύρετε το παράθυρο στην  θέση που θέλετε. 

Για να ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ του παραθύρου, 

μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τις άκριες του 

παραθύρου μέχρι να δείτε ένα διπλό βέλος.  Έπειτα 

κάνε αριστερό κλικ και σύρετε το παράθυρο στο 

σωστό μέγεθος. 

Για να 

ΕΛΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ένα παράθυρο 

κάντε κλικ εδώ. 

Για να ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ένα παράθυρο, κάντε κλικ 

εδώ. 

Για να ΚΛΕΙΣΕΤΕ ένα 

παράθυρο, κάντε 

κλικ εδώ. 

http://www.dialproject.eu/
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1.5. Μετάβαση μεταξύ ανοιχτών παραθύρων  

Εάν έχετε τα παράθυρα ανοικτά, αλλά είναι ελαχιστοποιημένα, μπορείτε να τα επαναφέρετε γρήγορα 

και εύκολα.  Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε κλικ στο παράθυρο που θέλετε να 

ανοίξετε - εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών. 

Εάν θέλετε να μεταβείτε ανάμεσα σε δύο ανοιχτά παράθυρα, δηλαδή εάν έχετε ένα ανοιχτό αλλά 

θέλετε να δείτε ένα άλλο που είναι ελαχιστοποιημένο, απλά κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής 

και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τα αρχεία που έχετε ανοίξει. 

 

 

Εικόνα 7: Μετάβαση παραθύρων  
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2. Δουλεύοντας με κείμενο  

2.1. Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.  Άνοιγμα, κλείσιμο 

αρχείων 

Άνοιγμα μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) 

• Επιλέξτε Microsoft Office 

• Κάντε κλικ στο Microsoft Office Word 

 

Κλείσιμο ενός Έγγραφου/Microsoft Word 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office και κάντε κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο). 

• Διαφορετικά, κάντε κλικ στο μικρό κουμπί "x" 

 

Άνοιγμα Υπάρχοντος Εγγράφου  

• Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office και κάντε κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα) ή πατήστε 

CTRL + O (Απελευθερώστε το πλήκτρο CTRL ενώ πιέζετε το πλήκτρο -O) στο πληκτρολόγιο. 

• Επιλέξτε τη θέση όπου αποθηκεύεται το αρχείο 

 Κάντε κλικ στο αρχείο και κάντε κλικ στο Άνοιγμα (Open) 

 

 

 

2.2. Εισαγωγή κειμένου σε ένα έγγραφο  

Το αναδυόμενο σημείο εισαγωγής υποδεικνύει πού θα εμφανιστεί ο επόμενος χαρακτήρας που 

πληκτρολογείτε.  Απλά ξεκινήστε την πληκτρολόγηση για να εισαγάγετε κείμενο.  Αν κάνετε λάθη, 

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες. 

 

 

2.3. Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο, μεταξύ ανοιχτών 

εγγράφων.  Επικόλληση ενός στιγμιότυπου οθόνης σε ένα έγγραφο  

• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε. 
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• Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και επιλέξτε Αντιγραφή (Copy) 

• Κάντε κλικ στη θέση που βρίσκεται μέσα στο έγγραφο όπου θέλετε 

  επικολλήστε το αντιγραμμένο κείμενο.  Αν θέλετε να το επικολλήσετε σε άλλο 

  κάντε κλικ στο παράθυρο εγγράφου στη γραμμή εργασιών. 

• Κάντε ξανά κλικ στην καρτέλα "Αρχική σελίδα" (Home) και επιλέξτε "Επικόλληση" (Paste). 

 

 

 

 

 

Μετακίνηση κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων: 

• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετακινήσετε. 

• Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχική σελίδα (Home) και επιλέξτε Αποκοπή (Cut) 

• Κάντε κλικ στη θέση που βρίσκεται μέσα στο έγγραφο όπου θέλετε να επικολλήσετε 

• το αντιγραμμένο κείμενο.  Εάν θέλετε να το επικολλήσετε σε άλλο έγγραφο, κάντε κλικ στην 

επιλογή στο παράθυρο εγγράφου στη γραμμή εργασιών. 

• Κάντε ξανά κλικ στην καρτέλα "Αρχική σελίδα" (Home) και επιλέξτε "Επικόλληση" (Paste). 

 

 

 

 

 

  

Επικόλληση στιγμιότυπου οθόνης σε ένα έγγραφο: 

• Εντοπίστε το κουμπί Εκτύπωση οθόνης (print screen) στο πληκτρολόγιό σας και πατήστε το μία 

φορά.  Αυτό θα λάβει ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οθόνης. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση (Paste). 

 

Εικόνα 9: Κουμπί Επικόλλησης (Paste) και 
Αποκοπής (cut) 

Εικόνα 8: Κουμπί Επικόλλησης (Paste) 
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Εικόνα 10: Πλήκτρο Εκτύπωσης Οθόνης (Print Screen) στο πληκτρολόγιο και Κουμπί Επικόλλησης (Paste) 

• Αν χρειάζεται μόνο να κάνετε ένα αντίγραφο του ενεργού παραθύρου, πατήστε Alt από το 

πληκτρολόγιό σας και πατήστε το κουμπί Εκτύπωση οθόνης (print screen) ενώ κρατάτε 

πατημένο το πλήκτρο Alt. 

• Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επικόλληση (Paste) σε μια εφαρμογή, θα δείτε ότι μόνο το 

ενεργό παράθυρο θα επικολληθεί και όχι ολόκληρη η οθόνη. 

 

Εικόνα 11: Πλήκτρα ALT και Εκτύπωση Οθόνης (Print Screen) και Κουμπί Επικόλλησης (Paste) 

 

2.4. Αποθήκευση και ονομασία ενός εγγράφου 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File) 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως (Save ή Save As) 

 

Εικόνα 12: Αποθήκευση ενός εγγράφου  

Ή 

• Πατήστε CTRL + S (Αφήστε το πλήκτρο CTRL ενώ πιέζετε το πλήκτρο -S) στο πληκτρολόγιο, 
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Ή 

• Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση (Save) στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης 

(Quick Access Toolbar) 

• Πληκτρολογήστε το όνομα του εγγράφου στο πεδίο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, 

κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) 

 

 

Εικόνα 13: Ονομασία ενός εγγράφου  

 

2.5. Εγκατάσταση, απεγκατάσταση ενός εκτυπωτή.  Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής 

σελίδας  

Εγκατάσταση ενός Εκτυπωτή  

• Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start). 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 

 

Εικόνα 14: Κουμπί Έναρξης και Πίνακα Ελέγχου  

 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές (Devices and Printers) 
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Εικόνα 15: Κουμπί Συσκευών και Εκτυπωτών  

 

• Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή (Add Printer) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό 

προσθήκης εκτυπωτή" (Add Printer Wizard) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο 

(Next). 

 

 

Εικόνα 16: Κουμπί Προσθήκης Εκτυπωτή  

 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τον οδηγό. 

 

Απεγκατάσταση ενός Εκτυπωτή  

• Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start). 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 

 

Εικόνα 17: Κουμπί Έναρξης και κουμπί Πίνακα Ελέγχου  

 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές (Devices and Printers) 

 

Εικόνα 18: Κουμπιά Συσκευών και Εκτυπωτών  

• Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση συσκευής (Remove Device) και κάντε κλικ στο κουμπί Ναι 

(Yes) 
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Εικόνα 19: Κατάργηση συσκευής  

 

Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας  

Ανοίξτε τους εκτυπωτές κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Έναρξη’ (Start).   

 Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Πίνακας ελέγχου’ (Control Panel) 

• Κάντε κλικ στο στοιχείο ‘Λειτουργικό και Ήχος’ (Hardware and Sound) 

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις ‘Συσκευές και εκτυπωτές’ (devices and Printers) 

• Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να δοκιμάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην 

εντολή ‘Ιδιότητες’ (Properties). 

• Στην καρτέλα ‘Γενικά’ (General) στο παράθυρο διαλόγου ‘Ιδιότητες εκτυπωτή’ (Printer 

Properties), κάντε κλικ στην επιλογή ‘Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας’ (Print Test Page). 

 

2.6. Ορισμός ενός προεπιλεγμένου εκτυπωτή από την λίστα εγκατεστημένων εκτυπωτών  

Κανονικά σε περιβάλλον δικτύου υπολογιστών, θα υπάρχουν αρκετοί εκτυπωτές. 

Συνεπώς, οι χρήστες θα πρέπει να στείλουν τα έγγραφά τους σε έναν συγκεκριμένο εκτυπωτή - 

πιθανότατα στον εκτυπωτή που είναι πιο κοντά στο σύστημα του υπολογιστή τους.  Οι χρήστες θα 

ορίσουν αυτόν τον εκτυπωτή ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.  Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι ο 

εκτυπωτής στον οποίο ο υπολογιστής στέλνει έγγραφα όταν επιλέγετε την εντολή ‘Εκτύπωση’ χωρίς να 

καθορίσετε πρώτα ποιο εκτυπωτή θέλετε να χρησιμοποιήσετε με ένα πρόγραμμα.  Μπορείτε να έχετε 

μόνο έναν προεπιλεγμένο εκτυπωτή, θα πρέπει να είναι ο εκτυπωτής που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. 

Για να ορίσετε έναν εκτυπωτή ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή: 

• Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Έναρξη’ (Start). 

• Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Πίνακας Ελέγχου’ (Control Panel). 
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Εικόνα 20: Κουμπί Έναρξης και Κουμπί Πίνακα Ελέγχου  

 

• Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Συσκευές και εκτυπωτές’ (Devices and Printers) 

 

Εικόνα 21: Κουμπί Συσκευών και Εκτυπωτών  

 

• Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εκτυπωτή για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή’ (Set as Default Printer). 

 

 

Εικόνα 22: Επιλογή προεπιλεγμένου εκτυπωτή  
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2.7. Εκτύπωση εγγράφου από μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου  

• Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Αρχείο’ (File). 

• Μετακινήστε το δείκτη στη επιλογή ‘Εκτύπωση’ (Print). 

• Το πλαίσιο διαλόγου ‘Εκτύπωση’ θα εμφανιστεί όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 23: Παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης  

Στην ενότητα ‘Περιοχή σελίδας’ (Page range) επιλέξτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες του 

εγγράφου, μόνο την τρέχουσα σελίδα, τις επιλεγμένες σελίδες ή μια συγκεκριμένη επιλογή. 

Στην ενότητα "Αντίγραφα" (Copies), καθορίστε πόσες αντιγραφές του ίδιου εγγράφου θέλετε να 

εκτυπώσετε. 

 

 

Εικόνα 24: Αριθμός αντιγράφων  

 

Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες στο καθορισμένο εύρος, διαφορετικά μπορείτε 

να επιλέξετε να εκτυπώνετε μόνο τις μονές ή τις ζυγές σελίδες. 

Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή ‘ΕΚΤΥΠΩΣΗ’ (PRINT). 
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2.8. Προβολή, παύση, επανεκκίνηση και ακύρωση μιας διαδικασίας εκτύπωσης  

Προβολή μιας διαδικασίας Εκτύπωσης  

• Μόλις ξεκινήσετε την εκτύπωση, μπορείτε να προβάλετε τη διαδικασία μιας εκτύπωσης. 

• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της 

οθόνης. 

• Αυτό θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου που δείχνει την πρόοδο των εργασιών εκτύπωσης. 

• Διαφορετικά, από τον ‘Πίνακα Ελέγχου’ (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή ‘Εκτυπωτές’ 

(Printers) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον χρησιμοποιημένο εκτυπωτή. 

 

Εικόνα 25: Παράθυρο διαλόγου που δείχνει την διαδικασία της εργασίας εκτύπωσης  

 

Παύση, Επανεκκίνηση ή Ακύρωση μιας διαδικασίας εκτύπωσης  

• Ανοίξτε  την ‘Προβολή της προόδου της διαδικασίας εκτύπωσης’ (View the Print Job Progress) 

• Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο που θέλετε να γίνει Ακύρωση, Παύση ή Επανεκκίνηση και επιλέξτε 

από το Μενού που σας δίνεται  

 

 

Εικόνα 26: Το μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο
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3. Εισαγωγή αρχείων και φακέλων  

 

3.1. Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης αρχείων, φακέλων και αρχείων σε ιεραρχικό 

σύστημα, ενός λειτουργικού συστήματος.  Πλοήγηση μεταξύ μονάδων δίσκων, 

φακέλων, υπό-φακέλων, αρχείων.  

Τι είναι οι Δίσκοι, οι Φάκελοι και τα Αρχεία;  

Κατά την πρόσβαση σε μια μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας, τα Windows χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα γραμμάτων μονάδων δίσκου για να λειτουργούν ως λογικοί δείκτες στις διάφορες φυσικές 

μονάδες στις οποίες έχετε πρόσβαση.  Από κάθε γράμμα της μονάδας δίσκου είναι δυνατή η πρόσβαση 

σε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συγκεκριμένη φυσική μονάδα δίσκου.  Για παράδειγμα, 

το γράμμα της μονάδας σκληρού δίσκου είναι συνήθως "C".  Σε ορισμένους υπολογιστές, θα βρείτε δύο 

σκληρούς δίσκους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο δίσκος C και ο άλλος θα είναι ο οδηγός D.  Η 

δισκέτα (Floppy Disk) αναφέρεται ως μονάδα δίσκου A.  Άλλες μονάδες δίσκων (όπως Pen drives) 

αναφέρονται ως αφαιρούμενοι δίσκοι και μπορεί να τους δοθούν διαφορετικά γράμματα, ανάλογα με 

τον αριθμό των δίσκων που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας. 

Για να οργανώσετε τα αρχεία σας, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους (επίσης αναφερόμενοι ως 

κατάλογοι) για να βοηθήσετε να διαιρέσετε και να υποδιαιρέσετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα 

στις διάφορες διαθέσιμες λογικές μονάδες δίσκου.  Ένα σύστημα ιεραρχικών φακέλων μέσα στους 

φακέλους που αντιπροσωπεύουν τον σκληρό δίσκο σας συχνά αναφέρεται ως το δέντρο του φακέλου 

(κατάλογος), με τον ίδιο τρόπο που η κορυφή του συστήματος αρχείων είναι γνωστή ως ο ριζικός 

φάκελος (κατάλογος).  Τέλος, στο τέλος της δομής αυτής είναι οι διάφοροι φάκελοι που 

χρησιμοποιούμε.  Κάθε όνομα αρχείου μπορεί να έχει μήκος έως και 255 χαρακτήρες. 

3.2. Εμφάνιση ιδιοτήτων αρχείων και φακέλων όπως: όνομα, μέγεθος, τοποθεσία  

 

• Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο. 

 Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Ιδιότητες’ (Properties). 
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Εικόνα 27: Ιδιότητες φακέλων  
 

 

3.3. Αλλαγή προβολής εμφάνισης αρχείων και φακέλων όπως: αρχεία, εικονίδια, λίστες 

και λεπτομέρειες  

Ανοίξτε το φάκελο και κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Προβολή΄( View) στη δεξιά πλευρά της οθόνης και 

επιλέξτε ανάμεσα σε πλακάκια, εικονίδια, λίστα και λεπτομέρειες. 

 

Εικόνα 28: Τρόπος προβολής αρχείων και φακέλων  
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3.4. Προσδιορισμός κοινών τύπων αρχείων όπως: επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικό 

φύλλο, παρουσίαση, μορφή φορητού εγγράφου, εικόνας, ήχου, βίντεο, 

συμπιεσμένα, εκτελέσιμα αρχεία.  

Μέσα στο παράθυρο του Windows Explorer κάθε αρχείο θα επισημανθεί με ένα μικρό εικονίδιο, όπως 

απεικονίζεται.  Στο παράδειγμα που εμφανίζεται, το πρώτο αρχείο εμφανίζει ένα εικονίδιο που 

αντιπροσωπεύει το PDF και εάν κοιτάξετε κατά μήκος της γραμμής των πληροφοριών για αυτό το 

αρχείο, δηλώνει σαφώς (υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία λεπτομερειών για την προβολή 

των αρχείων) ότι το αρχείο είναι πράγματι PDF.  Το δεύτερο αρχείο επισημαίνεται με το ίδιο τρόπο ως 

αρχείο Microsoft Word. 

 

Εικόνα 29: Παράδειγμα αρχείων  

 

Επεκτάσεις αρχείων  

Τα ονόματα αρχείων συνήθως τελειώνουν με επέκταση 3 χαρακτήρων.  Μια τελεία (.) διαχωρίζει το 

όνομα αρχείου από την επέκταση αρχείου.  Ορισμένες από τις κοινές επεκτάσεις αρχείων παρατίθενται 

παρακάτω: 

Επεκτάσεις Αρχείων  Τύπος Αρχείου  

.doc MS Word document (έγγραφο) 

.rtf Word processing program – Rich Text Format 

.txt MS Notepad – Text file (Αρχείο Κειμένου) 

.xls MS Excel workbook 

.ppt or .pps MS Powerpoint file (Αρχείο) 

.mdb MS Access database (Βάση δεδομένων) 

.bmp MS Paint Bitmap Image (Εικόνα) 

.gif Graphics Interchange Format (image/εικόνα) 

.jpg Joint Photographic Experts Group (image/εικόνα) 

.wav Wave file (sound/ήχος) 

.mid Midi file (music/μουσική) 

.mpe, .mpg MPEG animation 

.avi MS video for Windows movie 

.zip/ .rar Zipped/ compressed file (συμπιεσμένο αρχείο) 

.tmp Windows temporary file (προσωρινό αρχείο) 

.exe Executable file (εκτελούμενο αρχείο) 

Πίνακας 2: Επεκτάσεις αρχείων  
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3.5. Άνοιγμα αρχείου, φακέλου, δίσκου  

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, φάκελο ή μονάδα δίσκου, κάντε διπλό κλικ πάνω του. 

3.6. Δημιουργία φακέλου  

Αναγνωρίστε την σωστή πρακτική στο φάκελο, την ονομασία αρχείων: χρησιμοποιήστε σημαντικά 

ονόματα για φακέλους και αρχεία για να βοηθήσετε στην αναζήτηση και την οργάνωση. 

• Δημιουργήστε ονόματα αρχείων που είναι λογικά, με νόημα σε όλους τους χρήστες, απλά για 

ανάγνωση και σχετικά. 

• Χρησιμοποιήστε μικρά γράμματα όταν ονομάζετε αρχεία. 

• Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους χαρακτήρες: &, ()% # â € oe / \ - {} [] <> @ 

• Κατά την αρίθμηση παρόμοιων τύπων αρχείων ή ακολουθιών προσπαθείτε να προβλέψετε 

τους μέγιστους αριθμούς 

• Τα αρχεία δεν πρέπει να βρίσκονται σε δομές καταλόγου με περισσότερα από έξι επίπεδα, 

καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες κατά την πρόσβαση και αρχειοθέτηση αρχείων. 

• Προσδιορίστε την περιοχή όπου θα δημιουργήσετε το νέο σας φάκελο, π.χ. ‘Επιφάνεια 

εργασίας’ (Desktop) ή ‘Τα έγγραφά μου’ (My Documents). 

• Κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό χώρο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή 

Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος (Folder). 

• Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να 

πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το φάκελο. 

• Πατήστε Enter 

 

 

 

Εικόνα 30: Δημιουργία φακέλου 

 

 



 

25 | P a g e  
 

 

3.7. Μετονομασία ενός αρχείου, φακέλου  

• Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο / αρχείο. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία (Rename). 

• Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. 

• Πατήστε Enter 

 

Εικόνα 31: Μετονομασία αρχείου 

  

 

3.8. Αναζήτηση αρχείων ανά ιδιότητες  

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ‘Αναζήτηση’ (Search), κάντε κλικ στο κουμπί ‘Έναρξη’ (Start) και 

γράψτε το αρχείο / φάκελο στον οποίο έχετε ξεκινήσει την αναζήτηση και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Δείτε 

περισσότερα αποτελέσματα’ (See more results). 



 

26 | P a g e  
 

 

Εικόνα 32: Αναζήτηση στο Παράθυρο διαλόγου  

 

Για να αναζητήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας χαρακτήρα μπαλαντέρ (wildcards) αντί για το πλήρες 

όνομα. 

Στο προηγούμενο παράδειγμα, γνωρίζαμε το πλήρες όνομα του αρχείου ή του φακέλου τον οποίο 

αναζητούσαμε.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος του ονόματος, 

οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  χαρακτήρα μπαλαντέρ. 

Για παράδειγμα: 

• Για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το z 

Πληκτρολογήστε: z * 

• Για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το za 

Πληκτρολογήστε: za * 

• Για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το za και περιέχουν 5 

χαρακτήρες 

Πληκτρολογήστε: za ??? 

• Για να αναζητήσετε όλα τα αρχεία του Microsoft Excel, των οποίων τα ονόματα ξεκινούν από το 

za και περιέχουν 5 χαρακτήρες 

Πληκτρολογήστε: za ???. Xls 

 

 

3.9. Επιλογή μεμονωμένων παρακείμενων, μη παρακείμενων αρχείων, φακέλων  

• Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αρχείο / φάκελο, απλά κάντε κλικ στο αρχείο / φάκελο.  Το 

αρχείο / φάκελος θα επισημανθεί με μπλε χρώμα. 

• Για να επιλέξετε έναν αριθμό παρακείμενων αρχείων / φακέλων.  Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο 

/ φάκελο στο μπλοκ που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το Shift και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο αρχείο / φάκελο στο μπλοκ. 
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Εικόνα 33: Επιλογή ενός αριθμού παρακείμενων αρχείων/φακέλων  

 
• Για να επιλέξετε έναν αριθμό μη παρακείμενων αρχείων / φακέλων.  Κάντε κλικ στο πρώτο 

αρχείο / φάκελο που θέλετε να επιλέξετε.  Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αρχεία / φακέλους που θέλετε να επιλέξετε. 

 

Εικόνα 34: Επιλογή ενός αριθμού μη παρακείμενων αρχείων/φακέλων  

 

3.10. Ταξινόμηση αρχείων με αύξουσα, φθίνουσα σειρά ανά όνομα, μέγεθος, τύπο, 

ημερομηνία τροποποίησης  

Τα αρχεία που εμφανίζονται στο παράθυρο ‘Αυτός ο Υπολογιστής’ (This PC) μπορούν να ταξινομηθούν 

κατά όνομα, μέγεθος, τύπο αρχείου και την ημερομηνία / ώρα που τροποποιήθηκε τελευταία: 
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Εικόνα 35: Παράθυρο ‘Αυτός ο Υπολογιστής’ 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, Λεπτομέρειες (View, Details). 

 

Εικόνα 36: Μενού Προβολής  

 Κάντε κλικ στην κατάλληλη κεφαλίδα: 

 

 

Εικόνα 37: Ταξινόμηση αρχείων  

Σημείωση: Για να αντιστρέψετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε ξανά κλικ στην κατάλληλη κεφαλίδα. 

Μετρώντας τον αριθμό των αρχείων ενός συγκεκριμένου τύπου σε ένα φάκελο 
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• Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φάκελο που περιέχει αρχεία διαφορετικών τύπων και θέλετε να 

μάθετε τον αριθμό των αρχείων που είναι τύπου .txt (αρχεία κειμένου).  Ακολουθήστε αυτά τα 

βήματα: 

• Ορίστε την προβολή στις Λεπτομέρειες (Details). 

• Ταξινόμηση των αρχείων ανά τύπο. 

 

3.11. Αντιγραφή, μετακίνηση αρχείων, φακέλων μεταξύ φακέλων και δίσκων  

• Επιλέξτε τα αρχεία / φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε / μετακινήσετε. 

• Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο για Αντιγραφή/ Copy (κλωνοποίηση) ή για Αποκοπή/ 

Cut (μετακίνηση). 

• Ανοίξτε το φάκελο όπου θέλετε να επικολλήσετε τα αρχεία / φακέλους και κάντε δεξί κλικ, 

Επικόλληση (Paste). 

 

 

Εικόνα 38: Μετακίνηση αρχείων  

 

3.12. Διαγραφή αρχείων, φακέλων στον κάδο ανακύκλωσης/σκουπιδοτενεκέ/σκουπίδια 

και επαναφορά στην αρχική τους τοποθεσία.  Εκκαθάριση του κάδου 

ανακύκλωσης/σκουπιδοτενεκέ/σκουπίδια  

Διαγραφή αρχείων  

• Για να διαγράψετε ένα αρχείο, απλά κάντε δεξί κλικ πάνω του και κάντε κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή (Delete).  Η ίδια διαδικασία ισχύει για ένα φάκελο. 

• Τα αρχεία και οι φάκελοι που διαγράφετε τοποθετούνται στον κάδο ανακύκλωσης, από όπου 

μπορείτε να διαγράψετε οριστικά ένα αρχείο ή να το επαναφέρετε. 
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Εικόνα 39: Διαγραφή αρχείων  

 

Για να διαγράψετε οριστικά ένα αρχείο / φάκελο: 

• Στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) κάντε δεξί κλικ στο αρχείο / φάκελο που θέλετε να 

καταργήσετε μόνιμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διαγραφή (delete). 

 

Εικόνα 40: Καταργήστε μόνιμα ένα αρχείο/φάκελο  

 

Επαναφορά από τον Κάδο Ανακύκλωσης: 

• Κάντε διπλό κλικ στον Κάδο ανακύκλωσης (Recycle bin) για να τον ανοίξετε. 

• Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε να επαναφέρετε 

 Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Restore) 
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Εικόνα 41: Επαναφορά από τον Κάδο Ανακύκλωσης  

Ή 

Σε περίπτωση που θέλετε να τα επαναφέρετε όλα: 

• Κάντε διπλό κλικ στον Κάδο ανακύκλωσης (Recycle bin) για να τον ανοίξετε. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων (Restore all) 

 

Εικόνα 42: Επαναφορά όλων των στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης  

Για να αδειάσετε τον Κάδο ανακύκλωσης: 

• Κάντε διπλό κλικ στον Κάδο ανακύκλωσης (Recycle bin) για να τον ανοίξετε. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή, Εκκαθάριση Κάδου ανακύκλωσης (Empty Recycle Bin). 

 

 

Εικόνα 43: Εκκαθάριση κάδου ανακύκλωσης 
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