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I. Εισαγωγή 

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν, αφορούν στην χρήση της ελεύθερης εφαρμογής 7-PDF Split & 

Merge. Η εφαρμογή αυτή μας δίνει την δυνατότητα να ενώσουμε δύο ή περισσότερα αρχεία 

τύπου .pdf και να δημιουργήσουμε ένα νέο ενιαίο αρχείο pdf, καθώς και να διαχωρίσουμε ένα 

αρχείο τύπου .pdf σε περισσότερα μέρη. 

 



Οδηγός συνένωσης/διαχωρισμού εγγράφων pdf 

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών   Σελίδα 4 από 17 

II. Εγκατάσταση της Εφαρμογής 7-PDF Split & Merge 

 

Για να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή “7-PDF Split & Merge” εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης, σε κάποιο φάκελο του σκληρού δίσκου του 

υπολογιστή μας, από τον ιστότοπο της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(http://dpe.damt.gov.gr) και πιο συγκεκριμένα από το μενού Υποστήριξη → Προτεινόμενα 

χρήσιμα προγράμματα → 7-PDF Split & Merge. 

 

2. Το αρχείο είναι σε συμπιεσμένη μορφή (zip). Οπότε, το αποσυμπιέζουμε και τρέχουμε το 

7-PDFSplitMerge.exe αρχείο που θα προκύψει.  

 

 
 

3. Με την εκτέλεση του αρχείου ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης. Στο παράθυρο που 

εμφανίζεται, επιλέγουμε Εκτέλεση 
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4. Στο επόμενο παράθυρο, επιλέγουμε ΟΚ 

 

5. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next 
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6. Στο επόμενο παράθυρο “τσεκάρουμε” την επιλογή “I accept the agreement” και 

επιλέγουμε Next 

 

7. Στη συνέχεια, επιλέγουμε και πάλι Next 
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8. Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε Next 

 

9. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Install και περιμένουμε. 
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10. Τέλος, επιλέγουμε Finish 
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III. Ένωση αρχείων pdf και δημιουργία ενός νέου 

 

Για να ενώσουμε δύο ή περισσότερα αρχεία τύπου .pdf και να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο 

pdf εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Επιλέγουμε Έναρξη → Όλα τα προγράμματα → 7-PDF → 7-PDF Split & Merge →  

7-PDF Split & Merge 

 

 

2. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγουμε την καρτέλα Merge PDF Files… και το κουμπί Add 
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3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε το αρχείο το οποίο επιθυμούμε να ενώσουμε 

και επιλέγουμε Άνοιγμα 
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4. Επαναλαμβάνουμε το Βήμα 2 και το Βήμα 3, για να προσθέσουμε όσα αρχεία επιθυμούμε 

 

5. Στη συνέχεια, με τα κουμπιά Up και Down αλλάζουμε, εφόσον το επιθυμούμε, την σειρά με 

την οποία θέλουμε να εμφανίζονται τα έγγραφά μας μέσα στο νέο αρχείο και επιλέγουμε 

Merge PDF Files! 
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6. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο, στο οποίο επιλέγουμε τον φάκελο και το όνομα του νέου 

αρχείου μας και πατάμε Αποθήκευση 

 

 

7. Εφόσον η εργασία μας ολοκληρωθεί, θα πρέπει να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στο 

οποίο επιλέγουμε ΟΚ 

 

 

8. Τέλος, κλείνουμε την εφαρμογή επιλέγοντας το κουμπί Close application 
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IV. Διαχωρισμός ενός αρχείου pdf σε περισσότερα μέρη 

 

Για να διαχωρίσουμε ένα αρχείο pdf σε περισσότερα μέρη εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Επιλέγουμε Έναρξη → Όλα τα προγράμματα → 7-PDF → 7-PDF Split & Merge →  

7-PDF Split & Merge 

 

 

2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Split PDF Files…, επιλέγουμε το κουμπί 

Add 
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3. Στο επόμενο παράθυρο, επιλέγουμε το αρχείο το οποίο επιθυμούμε να διαχωρίσουμε και 

πατάμε Άνοιγμα 
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4. Στην συνέχεια επιλέγουμε μία από τις επιλογές που φαίνονται στο πεδίο PDF Split – 

Settings… σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Συγκεκριμένα, επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή, 

όταν θέλουμε να διαχωρίσουμε το έγγραφό μας έτσι ώστε: 

 Burst (split into single pages): κάθε σελίδα να αποτελεί ένα ξεχωριστό αρχείο. 

 Split even pages: κάθε ζυγή σελίδα να αποτελεί ένα ξεχωριστό αρχείο. 

 Split odd pages: κάθε μονή σελίδα να αποτελεί ένα ξεχωριστό αρχείο. 

 Split by page-range: να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο, μόνο με τις σελίδες που 

επιλέγουμε (π.χ. 1-3, 7 → παίρνουμε ένα έγγραφο με 4 σελίδες, την 1, 2, 3 και 7) 

 Each…page(s), starting with page…: να δημιουργήσουμε ξεχωριστά αρχεία, της μίας 

σελίδας, μετά από κάθε Χ σελίδες, ξεκινώντας από την Ψ σελίδα. π.χ Each 3 page(s), 

starting with page 1 → παίρνουμε σε ξεχωριστά αρχεία τις σελίδες 1, 4, 7, 10 κλπ 

 Each group of … page(s), starting with page…: να δημιουργήσουμε ξεχωριστά 

αρχεία, πακέτα των Χ σελίδων από το αρχείο μας, ξεκινώντας από την Ψ σελίδα. π.χ. 

Each group of 3 page(s), starting with page 1 → παίρνουμε ένα αρχείο με τις σελίδες 

1, 2 και 3, ένα δεύτερο αρχείο με τις σελίδες 4, 5 και 6, ένα τρίτο αρχείο με τις σελίδες 

7, 8 και 9 κλπ 

 

 

 

 



Οδηγός συνένωσης/διαχωρισμού εγγράφων pdf 

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών   Σελίδα 16 από 17 

5. Στη συνέχεια επιλέγουμε, για να ολοκληρώσουμε τον διαχωρισμό, το κουμπί Split this 

PDF! 

 

 

6. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπου επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να 

αποθηκευτούν τα αρχεία μας και πατάμε ΟΚ 
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7. Εφόσον η εργασία μας ολοκληρωθεί, θα πρέπει να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στο 

οποίο επιλέγουμε ΟΚ 

 

 

8. Τέλος, κλείνουμε την εφαρμογή επιλέγοντας το κουμπί Close application 

 

 


