
ΕΠΛ 002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (Εργαστήριο)  

Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15 – Χειμερινό Εξάμηνο Σελίδα 1 από 2 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Βοηθός εργαστηρίου: Ειρήνη Κοιλανιώτη 

Email: ekoila01@cs.ucy.ac.cy 

Τηλέφωνο :  22892663 

Ώρες Γραφείου : Παρασκευή 13.00 – 14.50,  

 Γραφείο Β217, 2
ος

 όροφος, Κτήριο ΘΕΕ01,  

 Πανεπιστημιούπολη 
 

Εργασία 2 

 

Άσκηση 2.1 

Να γραφεί το CV (Βιογραφικό Σημείωμά) σας χρησιμοποιώντας το Word. 

 

Άσκηση 2.2 

Δημιουργήστε και τυπώστε ένα πίνακα στο WORD που να δείχνει το εβδομαδιαίο 

σας πρόγραμμα.  Ο πίνακας αυτός να περιέχει 6 στήλες (για τις 5 μέρες της εργάσιμης 

εβδομάδας και μία για τις ώρες) και 24 σειρές (23 για τις ώρες από τις 8:00 το πρωί 

μέχρι τις 7:00 το βράδυ ανά 30 λεπτά και μια για τις ημέρες).  Η πρώτη στήλη και η 

πρώτη σειρά να είναι σε γκρίζο χρώμα (shaded).  

 

Άσκηση 2.3 

Να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει το κείμενο 1 που βρίσκεται στις 

επόμενες σελίδες. Στη φράση “Hope to see you there!” βάλτε ένα υπερσύνδεσμο 

(hyperlink) προς ένα δικτυακό τόπο της επιλογής σας.  

  

Σημείωση:  Το μέγεθος των fonts (γραμματοσειράς) που χρησιμοποιείται από πάνω 

προς τα κάτω είναι 48, 16, 22, 14,18 

 

 
Λίστα Παραδοτέων 

 Πρέπει να στείλετε την εργασία σας μέχρι τις 22/10/2014 με ένα email (soft 

copy) που να περιέχει τα αντίστοιχα αρχεία του Word. Πρέπει να στείλετε το 

email στην ακόλουθη διεύθυνση: ekoila01@cs.ucy.ac.cy. Το θέμα του email 

που θα στείλετε πρέπει να είναι EPL001-2Β. 

 Το email πρέπει οπωσδήποτε να σταλεί από το δικό σας λογαριασμό (αυτόν 

που σας δόθηκε από το πανεπιστήμιο). Email που στάλθηκαν από ξένο 

λογαριασμό θα μηδενίζονται. 
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Κείμενο 1  Σελίδα 2 από 2 

THE CS 
DEPARTMENT 

 

Invites you to the 
 
 

3
nd

 Career Day   
 
 
 

 Join us for an opportunity to check 
on available job openings and the 
local companies that offer them. 

 

 The day starts at 10:00 a.m. and 
ends at 4:00 p.m. on Saturday, 
October 7, 2006, at Riverfront Park. 

 

 Day attractions include corporate 
presentations, job announcements 
and meeting. 

 
 
 

Hope to see you there!  

http://www.music.com/

