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VLOOKUP(ηηκή_αλαδήηεζεο; πίλαθαο; αξηζκόο_δείθηε_ζηήιεο; [εύξνο_αλαδήηεζεο]) 

Η ζπλάξηεζε VLOOKUP δελ είλαη πεξίπινθε, αιιά είλαη εύθνιν λα πιεθηξνινγήζεη θαλείο θαηά ιάζνο εζθαικέλα ζηνηρεία ή λα θάλεη άιια ιάζε πνπ νδεγνύλ ζε ζθάικαηα ζηνλ ηύπν πνπ 
πξνζπαζεί λα νξίζεη. Σε απηήλ ηε ζειίδα, ζα βξείηε ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ηεο ζπλάξηεζεο VLOOKUP. Σηηο παξαθάησ ζειίδεο 
πεξηγξάθνληαη ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζθαικάησλ #Γ/Υ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά όηαλ πξνζπαζείηε λα βξείηε κηα αθξηβή αληηζηνηρία. 

Με αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα; 

 Απηή ε ηηκή ππάξρεη ζηελ πην 

αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα 
αλαδήηεζεο; Δάλ δελ ππάξρεη θαη 
δελ είλαη πξαθηηθό λα κεηαθηλήζεηε 
ηε ζηήιε, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηα άιιε 
ιύζε, όπσο ηηο ζπλαξηήζεηο INDEX 
θαη MATCH. Να ζπκάζηε όηη ε 
θπζηθή ζέζε ηεο ζηήιεο ζην 
θύιιν εξγαζίαο δελ παίδεη θάπνην 
ξόιν. Δάλ ν πίλαθαο αλαδήηεζεο 
μεθηλά ζηε ζηήιε R θαη ηειεηώλεη 
ζηε ζηήιε T, ε ζηήιε R είλαη ε πην 
αξηζηεξή ζηήιε. 

 

 Η κνξθή ηεο ηηκήο 

αλαδήηεζεο ζπκθωλεί κε ηε 
κνξθή ηεο ηηκήο αληηζηνίρηζεο 
ζηνλ πίλαθα αλαδήηεζεο; 
Παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζθάικαηα 
όηαλ κία από απηέο ηηο ηηκέο δελ 
εκθαλίδεηαη κε ζσζηή κνξθή. 

 

 Δάλ ρξεζηκνπνηείηε θείκελν, 

ζπκεζήθαηε λα πξνζζέζεηε 
εηζαγωγηθά ζην θείκελν; Δάλ 
πιεθηξνινγείηε απεπζείαο ην 
θείκελν (ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε 
αλαθνξάο θειηνύ, όπσο A2), 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
εηζαγσγηθά. 

 Χξεζηκνπνηείηε κηα ζρεηηθή 

αλαθνξά (π.ρ., A2:G145) ελώ 

απαηηείηαη ε ρξήζε απόιπηεο 

αλαθνξάο (π.ρ., $A$2:$G$145); 

Απηό είλαη ζεκαληηθό όηαλ 

αληηγξάθεηε ηνλ ηύπν VLOOKUP ζε 

άιια θειηά. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ζπλήζσο ζέιεηε λα “θιεηδώζεηε” ηνλ 

πίλαθα αλαδήηεζεο ώζηε λα 

απνθύγεηε ηπρόλ παξαπιαλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε γξήγνξα 

ελαιιαγή κεηαμύ ησλ ηύπσλ 

αλαθνξάο, επηιέμηε ηελ πεξηνρή πνπ 

θαηαρσξήζαηε γηα απηό ην όξηζκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην 

πιήθηξν F4. Ή, αθόκε θαιύηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαζνξηζκέλν 

όλνκα αληί γηα κηα πεξηνρή. Τα 

νλόκαηα ρξεζηκνπνηνύλ, βάζεη 

πξνεπηινγήο, απόιπηεο αλαθνξέο 

θειηώλ.  

 Ο πίλαθαο αλαδήηεζεο βξίζθεηαη 

ζε δηαθνξεηηθό θύιιν ή βηβιίν 

εξγαζίαο; Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ην όξηζκα πεξηιακβάλεη ηε ζσζηή 

παξαπνκπή; Διέγμηε πάιη ηα 

νλόκαηα ησλ θύιισλ, θπξίσο εάλ 

πξαγκαηνπνηείηε ελαιιαγή κεηαμύ 

θύιισλ θαζώο δεκηνπξγείηε ηνλ ηύπν.  

 Έρεηε ηνπνζεηήζεη ην 

δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηε  
ζωζηή ζηήιε ζηνλ πίλαθα 
αλαδήηεζεο; Γηα λα δείηε 
πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη απηόο 
ν αξηζκόο, πξαγκαηνπνηήζηε 
θαηακέηξεζε ζηα δεμηά από ηελ 
πξώηε ζηήιε ζηνλ πίλαθα 
αλαδήηεζεο. Μεηξήζηε απηήλ 
ηελ πξώηε ζηήιε σο 1.  
 
Δδώ πξέπεη λα είζηε 
πξνζεθηηθνί. Γελ ζα εκθαληζηεί 
απαξαίηεηα έλα ζθάικα εάλ 
θάλεηε ιάζνο θαηά κία ζηήιε, 
αιιά ην Excel ελδέρεηαη λα 
εκθαλίζεη ηα ιάζνο δεδνκέλα 
—π.ρ., Αξηζκνί πσιήζεσλ 
Μαξηίνπ θαη όρη Απξηιίνπ.  

 

 Βιέπεηε ην ζθάικα 

#ΑΝΑΦ!; Δάλ λαη, βεβαησζείηε 
όηη ν αξηζκόο πνπ θαζνξίζαηε 
γηα απηό ην όξηζκα δελ είλαη 
κεγαιύηεξνο από ηνλ αξηζκό 
ησλ ζηειώλ ζηνλ πίλαθα 
αλαδήηεζεο. 

 Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ελαιιαγή  

νξηζκάηωλ; Να ζπκάζηε όηη πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηηκή FALSE 
(ΧΔΥΓΔΣ) γηα κηα αθξηβή αληηζηνηρία   
—π.ρ., όηαλ πξαγκαηνπνηείηε 
αλαδήηεζε γηα θύξην όλνκα ή 
θαζνξηζκέλν θσδηθό πξντόληνο. 
Φξεζηκνπνηήζηε ηελ ηηκή TRUE 
(ΑΛΗΘΔΣ) γηα λα βξείηε ηελ 
πιεζηέζηεξε αληηζηνηρία ζηελ ηηκή 
αλαδήηεζεο εάλ δελ ππάξρεη αθξηβήο 
αληηζηνηρία —π.ρ., όηαλ αληηζηνηρίδεηε 
απνηειέζκαηα ηεζη ζε έλαλ πίλαθα κε 
βαζκνινγίεο κε ηε κνξθή γξακκάησλ ή 
εηζόδεκα ζε έλαλ πίλαθα θνξνινγηθώλ 
ζπληειεζηώλ. 

 

 Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηηκή TRUE 

(ΑΛΗΘΔΣ), νη ηηκέο ζηελ πξώηε 
ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαδήηεζεο είλαη 
ηαμηλνκεκέλεο ζε αύμνπζα ζεηξά 
(A έωο Ω);  Γηαθνξεηηθά, ελδέρεηαη λα 
εκθαληζηνύλ κε αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα. (Απηή ε ηαμηλόκεζε δελ 
απαηηείηαη γηα ηελ ηηκή FALSE 
(ΧΔΥΓΔΣ).) 

 

 Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηηκή FALSE 

(ΨΔΥΓΔΣ), βιέπεηε έλα ζθάικα 
#Γ/Υ; Δάλ λαη, ην Excel δελ κπνξεί λα 
εληνπίζεη κηα αληηζηνηρία. Απηό κπνξεί 
λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ 
ππάξρεη θακία. Ή, κπνξεί λα ππάξρεη 
αληηζηνηρία, αιιά ην Excel δελ ηελ 
εξκελεύεη σο αληηζηνηρία ιόγσ 
πξνβιεκάησλ κνξθνπνίεζεο ή άιισλ 
δεηεκάησλ. 

Microsoft Excel  

Σπκβνπιέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάξηεζε VLOOKUP 



© 2010 από ηε Microsoft Corporation. 
Με επηθύιαμε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο. 

 

Αηηία ζθάικαηνο #Γ/Υ Δλέξγεηα Παξάδεηγκα 

 Η κνξθή ηνπ αξηζκνύ ηεο ηηκήο 

αλαδήηεζεο κπνξεί λα κελ 

ζπκθσλεί κε ηε κνξθή ηεο ηηκήο 

αληηζηνίρηζεο ζηνλ πίλαθα 

αλαδήηεζεο. 

Βεβαησζείηε όηη νη κνξθέο ησλ αξηζκώλ είλαη 
ίδηεο.  

Αλ θαη νη ηηκέο κπνξεί λα θαίλνληαη ζαλ αξηζκνί, 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην Excel κπνξεί λα 
απνζεθεύεη απηέο ηηο ηηκέο σο θείκελν. Οη 
αξηζκνί πνπ είλαη απνζεθεπκέλνη σο θείκελν 
εκθαλίδνληαη κε αξηζηεξή θαη όρη κε δεμηά 
ζηνίρηζε θαη ζπλήζσο έλα κηθξό πξάζηλν 
ηξίγσλν εκθαλίδεηαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή 
γσλία ηνπ θειηνύ.  

Σην παξαθάησ παξάδεηγκα, ν πίλαθαο αλαδήηεζεο πεξηέρεη ηα ςεθία „2800911 (θείκελν), 
ελώ ε ηηκή ζηελ ηηκή αλαδήηεζεο είλαη 2800911 (αξηζκόο). Γηα λα δηνξζώζεηε ην 
πξόβιεκα, επηιέμηε ην(ηα) θειί(ά) κε ηα πξάζηλα ηξίγσλα. Μόιηο εκθαληζηεί ην πιήθηξν 
ζθάικαηνο, θάληε θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή  
Μεηαηξνπή ζε αξηζκό. 

 

  Η πξώηε ζηήιε ή ε ηηκή 

αλαδήηεζεο πεξηέρεη πεξηηηά αξρηθά 

θαη ηειηθά δηαζηήκαηα ή επηπιένλ 

δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ ιέμεσλ.  

Απηά ηα δηαζηήκαηα ζπρλά παξνπζηάδνληαη 
όηαλ κεηαθέξεηε δεδνκέλα ζην Excel από 
βάζεηο δεδνκέλσλ ή άιια εμσηεξηθά αξρεία 
πξνέιεπζεο.  

Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε κε κε απηόκαην ηξόπν 
ηα δηαζηήκαηα ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 
ιεηηνπξγία εύξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο. 
Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 
ζπλάξηεζε TRIM, ε νπνία δηαγξάθεη ηα 
επηπιένλ δηαζηήκαηα από ην θείκελν, εθηόο από 
ηα κνλά δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ ιέμεσλ. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαδήηεζεο, ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζηήκαηα πξηλ από ηα νλόκαηα 
ζειίδσλ ζηε ζηήιε A. Γηα λα δηαγξάςεηε απηά ηα δηαζηήκαηα, εηζαγάγεηε κηα πξνζσξηλή 
ζηήιε δίπια ζηε ζηήιε A, πιεθηξνινγήζηε =TRIM(A2) ζην θειί B2 θαη κεηά παηήζηε 
ENTER γηα λα δηαγξάςεηε ηα δηαζηήκαηα. Σηε ζπλέρεηα, αληηγξάςηε ηνλ ηύπν ζηα 
ππόινηπα θειηά ηεο ζηήιεο B. 

 

 

 

 

Αθνύ δηαγξαθνύλ ηα δηαζηήκαηα, επηθνιιήζηε ηα “θαζαξά” δεδνκέλα από ηε ζηήιε B θαη 
αληηθαηαζηήζηε ηα δεδνκέλα ζηε  
ζηήιε A, αληηγξάθνληαο κόλν ηηο ηηκέο θαη όρη ηνλ ππνθείκελν ηύπν. Τέινο, δηαγξάςηε ηε 
ζηήιε B εθόζνλ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε. 

 Η πξώηε ζηήιε ή ε ηηκή 

αλαδήηεζεο πεξηέρεη ραξαθηήξεο 

επαλαθνξάο, αιιαγέο γξακκήο, 

δηαζηήκαηα ρσξίο δηαθνπέο ή 

άιινπο εηδηθνύο ραξαθηήξεο πνπ 

είλαη ελζσκαησκέλνη ζην θείκελν.  

Απηνί νη ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο 
θνξέο θαηά ηελ αληηγξαθή ή ηελ εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ ζην Excel από ην Web ή από άιια 
αξρεία εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο. 

Η ζπλάξηεζε TRIM δελ ιεηηνπξγεί εδώ, 
ηνπιάρηζηνλ όρη απηόλνκα. Αληηζέησο, κπνξείηε 
λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε CLEAN ή 
SUBSTITUTE ή έλα ζπλδπαζκό απηώλ ησλ 
ζπλαξηήζεσλ, γηα λα δηαγξάςεηε ηνπο 
ραξαθηήξεο.  

Σην παξαθάησ παξάδεηγκα, ε ζπλάξηεζε SUBSTITUTE αληηθαζηζηά ηνλ πιενλάδνληα 
ραξαθηήξα CHAR(160) κε έλα θελό δηάζηεκα, ε ζπλάξηεζε CLEAN δηαγξάθεη κε 
εθηππώζηκνπο ραξαθηήξεο θαη ε ζπλάξηεζε TRIM δηαγξάθεη επηπιένλ δηαζηήκαηα, εάλ 
ππάξρνπλ. 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" "))) 

Δάλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε από ηηο ζπλαξηήζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη εδώ, αλνίμηε ην Excel, παηήζηε ην πιήθηξν F1 θαη ζηε ζπλέρεηα 
πξαγκαηνπνηήζηε αλαδήηεζε γηα ην όλνκα ηεο ζπλάξηεζεο ζηε Βνήζεηα. 

Σελάξην 1: Τν Excel εκθαλίδεη ζθάικα #Γ/Υ ζην θειί. Ψζηόζν, δελ είζηε βέβαηνη γηα πνην ιόγν, θαζώο θαίλεηαη όηη ππάξρεη αληηζηνηρία ζηελ πην αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαδήηεζεο. 
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Σελάξην 2: Τν Excel εκθαλίδεη έλα ζθάικα #Γ/Υ ζην θειί, γηαηί δελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αληηζηνηρία ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαδήηεζεο.  

Αηηία ζθάικαηνο #Γ/Υ Δλέξγεηα Παξάδεηγκα 

 Η ηηκή αλαδήηεζεο δελ ππάξρεη 

ζηελ πην αξηζηεξή ζηήιε ηνπ 
πίλαθα αλαδήηεζεο. 

Δάλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε 
ην ζθάικα #Γ/Υ κε έλα ρξήζηκν κήλπκα. 
Μπνξείηε επίζεο λα εκθαλίζεηε έλα θελό 
θειί ή κεδεληθή ηηκή, έηζη ώζηε λα 
ππνινγίζεηε επηηπρώο ην άζξνηζκα κηαο 
ζηήιεο κε αξηζκνύο. (Τα ζθάικαηα #Γ/Υ 
ζα ζαο εκπνδίζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο 
VLOOKUP ζε άιινπο ηύπνπο.) 

Σην Excel 2003 ή κεηαγελέζηεξε έθδνζε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζπλδπαζκό ησλ 
ζπλαξηήζεσλ IF, ISNA θαη VLOOKUP γηα λα εκθαλίζεηε έλα κήλπκα αληί γηα ην ζθάικα  
#Γ/Υ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ ηύπν όπσο ηνλ εμήο: 
 
=IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ))), "Η ζειίδα 

δελ ππάξρεη", VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ)))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φξεζηκνπνηήζηε παξόκνηνπο ηύπνπο γηα λα εκθαλίζεηε έλα θελό θειί ή γηα λα εκθαλίζεηε 
κεδεληθή ηηκή ζην θειί: 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ))), "", 

VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ))) 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ))), "0", 

VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ))) 
 

Σην Excel 2007 ή κεηαγελέζηεξε έθδνζε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε  
IFERROR: 

 =IFERROR(VLOOKUP(A4; Σειίδεο!$A$2:$C$34;2; FALSE (ΨΔΥΓΔΣ)), "Η 

ζειίδα δελ ππάξρεη")  

Microsoft Excel  

Σπκβνπιέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάξηεζε VLOOKUP 


