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Πλήκηπο Πεπιγπαθή  Πλήκηπο Πεπιγπαθή  

CTRL+PgUp  Εναλλαγή μεηαξύ καπηελών ηος 

θύλλος επγαζίαρ, από ηα δεξιά ππορ 

ηα απιζηεπά.  

CTRL+SHIFT+Σςν (+)  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος 

διαλόγος "Ειζαγυγή κελιών" για 

ηην ειζαγυγή κενών κελιών.  

CTRL+PgDn  Εναλλαγή μεηαξύ καπηελών ηος 

θύλλος επγαζίαρ, από ηα απιζηεπά 

ππορ ηα δεξιά.  

CTRL+Μείον (-)  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος 

διαλόγος "Διαγπαθή" για ηη 

διαγπαθή επιλεγμένυν κελιών.  

CTRL+SHIFT+(  Αναίπεζη ηηρ απόκπςτηρ κπςθών 

γπαμμών ζε επιλεγμένα κελιά.  

CTRL+;  Ειζαγυγή ηηρ ηπέσοςζαρ 

ημεπομηνίαρ.  

CTRL+SHIFT+&  Εθαπμογή εξυηεπικού 

πεπιγπάμμαηορ ζε επιλεγμένα κελιά.  

CTRL+'  Ανηιγπαθή ενόρ ηύπος από ηο 

κελί πος βπίζκεηαι πάνυ από ηο 

ενεπγό κελί, μέζα ζηο κελί ή ηη 

γπαμμή ηύπυν.  

CTRL+SHIFT_  Καηάπγηζη εξυηεπικού 

πεπιγπάμμαηορ από επιλεγμένα 

κελιά.  

CTRL+1  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος 

διαλόγος "Μοπθοποίηζη κελιών".  

CTRL+SHIFT+~  Εθαπμογή ηηρ γενικήρ μοπθήρ 

απιθμών.  

CTRL+2  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

μοπθοποίηζηρ με ένηονη γπαθή.  

CTRL+SHIFT+$  Εθαπμογή ηηρ νομιζμαηικήρ μοπθήρ 

με δύο δεκαδικά τηθία (απνηηικοί 

απιθμοί ζε παπένθεζη).  

CTRL+3  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

μοπθοποίηζηρ με πλάγια γπαθή.  

CTRL+SHIFT+%  Εθαπμογή ηηρ μοπθήρ ποζοζηού 

συπίρ δεκαδικά τηθία.  

CTRL+4  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

ςπογπάμμιζηρ.  

CTRL+SHIFT+^  Εθαπμογή ηηρ επιζηημονικήρ 

μοπθήρ απιθμών με δύο δεκαδικά 

τηθία.  

CTRL+5  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

διακπιηήρ διαγπαθήρ.  

CTRL+SHIFT+#  Εθαπμογή ηηρ μοπθήρ ημεπομηνίαρ 

με ημέπα, μήνα και έηορ.  

CTRL+6  Εναλλαγή μεηαξύ απόκπςτηρ και 

εμθάνιζηρ ανηικειμένυν.  

CTRL+SHIFT+@  Εθαπμογή ηηρ μοπθήρ ώπαρ με ώπα, 

λεπηά και ένδειξη π.μ. ή μ.μ.  

CTRL+8  Εμθάνιζη ή απόκπςτη ηυν 

ζςμβόλυν διάπθπυζηρ.  

CTRL+SHIFT+!  Εθαπμογή ηηρ μοπθήρ απιθμού με 

δύο δεκαδικά τηθία, διασυπιζηικό 

σιλιάδυν και ηο ζύμβολο μείον (-) 

για απνηηικέρ ηιμέρ.  

CTRL+9  Απόκπςτη επιλεγμένυν 

γπαμμών.  

CTRL+SHIFT+*  Επιλογή ηηρ ηπέσοςζαρ πεπιοσήρ 

γύπυ από ηα ενεπγά κελιά. Σε 

ζςγκενηπυηικούρ πίνακερ, επιλέγεηαι 

ολόκληπη η αναθοπά 

ζςγκενηπυηικού πίνακα.  

CTRL+0  Απόκπςτη επιλεγμένυν ζηηλών.  

CTRL+SHIFT+:  Ειζαγυγή ηηρ ηπέσοςζαρ ώπαρ.  CTRL+A  Επιλογή ολόκληπος ηος θύλλος 

επγαζίαρ.  

CTRL+`  Εναλλαγή ανάμεζα ζηην εμθάνιζη 

ηιμών κελιών και ηην εμθάνιζη 

ηύπυν.  

CTRL+SHIFT+A  Ειζαγυγή ονομάηυν και 

παπενθέζευν οπίζμαηορ όηαν ηο 

ζημείο ειζαγυγήρ βπίζκεηαι ζηα 

δεξιά ονομάηυν ζςνάπηηζηρ ζε 

ηύποςρ.  

CTRL+SHIFT+"  Ανηιγπαθή ηηρ ηιμήρ από ηο κελί πος 

βπίζκεηαι πάνυ από ηο ενεπγό κελί, 

μέζα ζηο κελί ή ηη γπαμμή ηύπυν.  

CTRL+B  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

μοπθοποίηζηρ με ένηονη γπαθή.  

CTRL+C  Ανηιγπαθή επιλεγμένυν κελιών.    CTRL+P  Εμθάνιζη ηηρ καπηέλαρ 

"Εκηύπυζη" ζηην πποβολή 

Microsoft Office Backstage.  

Σςνηομεύζειρ πληκηπολογίος ζηο Excel 2010 

Πλήκηπα ζςνηόμεςζηρ με ζςνδςαζμό ηος πλήκηπος Ctrl  
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Σςνηομεύζειρ πληκηπολογίος ζηο Excel 2010 - Πλήκηπα ζςνηόμεςζηρ με ζςνδςαζμό 
ηος πλήκηπος Ctrl 

Πλήκηπο Πεπιγπαθή  Πλήκηπο Πεπιγπαθή  

CTRL+D  Χπήζη ηηρ ενηολήρ "Σςμπλήπυζη ππορ 

ηα κάηυ" για ηην ανηιγπαθή ηος 

πεπιεσομένος και ηηρ μοπθοποίηζηρ ηος 

επάνυ κελιού μιαρ επιλεγμένηρ πεπιοσήρ 

ζηα κάηυ κελιά.  

CTRL+SHIFT+P  Άνοιγμα ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Μοπθοποίηζη κελιών" με 

επιλεγμένη ηην καπηέλα 

"Γπαμμαηοζειπά".  

CTRL+F  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Εύπεζη και ανηικαηάζηαζη", με 

επιλεγμένη ηην καπηέλα "Εύπεζη".  

CTRL+R  Χπήζη ηηρ ενηολήρ "Σςμπλήπυζη 

ππορ ηα δεξιά" για ηην ανηιγπαθή ηος 

πεπιεσομένος και ηηρ μοπθοποίηζηρ 

ηος ππώηος κελιού από ηα απιζηεπά 

μιαρ επιλεγμένηρ πεπιοσήρ ζηα κελιά 

πος βπίζκονηαι ζηα δεξιά.  

CTRL+SHIFT+F  Άνοιγμα ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Μοπθοποίηζη κελιών" με επιλεγμένη 

ηην καπηέλα "Γπαμμαηοζειπά".  

CTRL+S  Αποθήκεςζη ηος ενεπγού απσείος με 

ηο ηπέσον όνομα, θέζη και μοπθή 

απσείος.  

CTRL+G  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Μεηάβαζη ζε".  

CTRL+T  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Δημιοςπγία πίνακα".  

CTRL+H  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Εύπεζη και ανηικαηάζηαζη", με 

επιλεγμένη ηην καπηέλα 

"Ανηικαηάζηαζη".  

CTRL+U  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

ςπογπάμμιζηρ.  

CTRL+I  Εθαπμογή ή καηάπγηζη ηηρ 

μοπθοποίηζηρ με πλάγια γπαθή.  

CTRL+SHIFT+U  Εναλλαγή μεηαξύ ανάπηςξηρ και 

ζύμπηςξηρ ηηρ γπαμμήρ ηύπυν.  

CTRL+K  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Ειζαγυγή ςπεπ-ζύνδεζηρ" για ηη 

δημιοςπγία ςπεπ-ζςνδέζευν ή ηος 

παπαθύπος διαλόγος "Επεξεπγαζία 

ςπεπ-ζύνδεζηρ" για επιλεγμένερ 

ςπάπσοςζερ ςπεπ-ζςνδέζειρ.  

CTRL+V  Ειζαγυγή ηος πεπιεσομένος ηος 

ππόσειπος ζηο ζημείο ειζαγυγήρ και 

ανηικαηάζηαζη οποιαζδήποηε 

επιλογήρ. Είναι διαθέζιμο μόνο μεηά 

από αποκοπή ή ανηιγπαθή 

ανηικειμένος, κειμένος ή 

πεπιεσομένος κελιού.  

CTRL+L  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Δημιοςπγία πίνακα".  

CTRL+ALT+V  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Ειδική επικόλληζη". Είναι διαθέζιμο 

μόνο μεηά από αποκοπή ή ανηιγπαθή 

ανηικειμένυν, κειμένος ή 

πεπιεσομένος κελιών ζε θύλλο 

επγαζίαρ ή άλλο ππόγπαμμα.  

CTRL+N  Δημιοςπγία νέος, κενού βιβλίος 

επγαζίαρ.  

CTRL+W  Κλείζιμο ηος παπαθύπος ηος 

επιλεγμένος βιβλίος επγαζίαρ.  

CTRL+O  Εμθάνιζη ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Άνοιγμα" για ηο άνοιγμα ή ηην εύπεζη 

ενόρ απσείος.  

CTRL+X  Αποκοπή επιλεγμένυν κελιών.  

CTRL+SHIFT+O  Επιλογή όλυν ηυν κελιών πος πεπιέσοςν 

ζσόλια.  

CTRL+Y  Επανάλητη ηηρ ηελεςηαίαρ ενηολήρ ή 

ενέπγειαρ, εάν είναι δςναηό.  

CTRL+Z  Χπήζη ηηρ ενηολήρ "Αναίπεζη" για 

ηην αναίπεζη ηηρ ηελεςηαίαρ ενηολήρ 

ή για ηη διαγπαθή ηηρ ηελεςηαίαρ 

καηασώπηζηρ πος πληκηπολογήζαηε.  

CTRL+D  Χπήζη ηηρ ενηολήρ "Σςμπλήπυζη ππορ 

ηα κάηυ" για ηην ανηιγπαθή ηος 

πεπιεσομένος και ηηρ μοπθοποίηζηρ ηος 

επάνυ κελιού μιαρ επιλεγμένηρ πεπιοσήρ 

ζηα κάηυ κελιά.  

CTRL+SHIFT+P  Άνοιγμα ηος παπαθύπος διαλόγος 

"Μοπθοποίηζη κελιών" με 

επιλεγμένη ηην καπηέλα 

"Γπαμμαηοζειπά".  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προς ηο παρόν, οι ζσνδσαζμοί CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M και CTRL+Q δεν τρηζιμοποιούνηαι ως ζσνηομεύζεις  


