
  
   

 

 

 

Δεφτερθ Εργαςία: Στατιςτικι Ζκκεςθ 
 
τθ  Δεφτερθ Εργαςία, οι ομάδεσ κα πρζπει να ετοιμάςουν μια ζκκεςθ ςτατιςτικοφ 
περιεχομζνου, ωσ αποτζλεςμα τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων, για διάφορεσ πτυχζσ των 
πλθροφοριών ςφμφωνα με τθν κρίςθ τουσ. Σα δεδομζνα κα δοκοφν ςε αρχεία excel. 
 
ε αυτι τθν εργαςία, οι ομάδεσ κα πρζπει να ετοιμάςουν μία ζκκεςθ ςτατιςτικοφ 
περιεχομζνου βαςιςμζνθ ςε πραγματικά δεδομζνα από τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ 
(ΕΕΔ). Η ΕΕΔ είναι μια τριμθνιαία δειγματολθπτικι ζρευνα ςτα νοικοκυριά, που διεξάγεται 
τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτισ άλλεσ χώρεσ τθσ ΕΕ, και είναι θ κφρια πθγι πλθροφοριών για 
τθν κατάςταςθ και τισ τάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ.  Σα δεδομζνα αφοροφν τουσ 
εργαηόμενουσ υπαλλιλουσ θλικίασ 20-24 ετών. Οι μεταβλθτζσ που περιλαμβάνονται 
καλφπτουν μεταξφ άλλων τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, το εργαςιακό κακεςτώσ, τα 
χαρακτθριςτικά τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν κφρια εργαςία, τισ ώρεσ εργαςίασ, το ειςόδθμα κ.α.. 
 
το δεφτερο φφλλο εργαςίασ “φνολο Δεδομζνων” είναι διακζςιμα τα δεδομζνα τθσ ΕΕΔ 
και ςτο τρίτο φφλλο εργαςίασ “Επεξιγθςθ Μεταβλθτών” περιλαμβάνονται οι επεξθγιςεισ. 
 
Η ζκκεςθ κα πρζπει να παρουςιαςτεί ςε PowerPoint ι ςε παρόμοια μορφι και κα πρζπει 
να εκτυπωκεί ωσ αρχείο pdf και να περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ: 
- τόχοι τθσ ζκκεςθσ/ανάλυςθσ. 

- Μζκοδοσ εργαςίασ: εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν, τεχνικζσ ανάλυςθσ πλθροφοριών 
κ.λπ. 

- Αποτελζςματα: πίνακεσ, γραφιματα, αποτελζςματα ανάλυςθσ κ.λπ. 

- υμπεράςματα. 
 
τθν πρώτθ διαφάνεια τθσ παρουςίαςθσ κα πρζπει να αναφζρονται πλθροφορίεσ όπωσ το 
όνομα τθσ ομάδασ, το όνομα του ςχολείου, θ επαρχία κακώσ και θ κατθγορία ςυμμετοχισ. 
Η παρουςίαςθ, ςτθν pdf μορφι τθσ, κα πρζπει να αποτελείται από 8 (οκτώ) διαφάνειεσ 
κατ΄ ανώτατο όριο (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχικισ διαφάνειασ με τισ γενικζσ 
πλθροφορίεσ). Σο pdf αρχείο κα πρζπει να ονομαςτεί με το ακριβζσ όνομα τθσ ομάδασ και 
να φορτωκεί ςτθν πλατφόρμα εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ. 
 
 

Σφνολο Δεδομζνων: Ζρευνα Εργατικοφ 
Δυναμικοφ, 3ο Τρίμθνο 2017 - Εργαηόμενοι 

Υπάλλθλοι Ηλικίασ 20-24 Ετών  

     

SEX RESIDE WORKLOC NATION MARSTAT 

2 3 4 1 1 

2 3 1 1 1 

1 3 3 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

2 3 3 1 1 

1 5 5 1 1 

1 4 4 1 1 



  
   

 

 

 

 

Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ, 3ο Τρίμθνο 2017 - Εργαηόμενοι Υπάλλθλοι 
Ηλικίασ 20-24 Ετών  
Επεξιγθςθ Μεταβλθτών 

  
ΜΕΒΛΗΤΗ 

/ ΤΙΜΕΣ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

    

SEX ΦΤΛΟ 

1 ΑΝΔΡΑ 

2 ΓΤΝΑΙΚΑ 

    

RESIDE ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ 

1 ΛΕΤΚΩΙΑ 

3 ΑΜΜΟΧΩΣΟ 

4 ΛΑΡΝΑΚΑ 

5 ΛΕΜΕΟ 

6 ΠΑΦΟ 

    

WORKLOC ΣΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 

1 ΛΕΤΚΩΙΑ 

3 ΑΜΜΟΧΩΣΟ 

4 ΛΑΡΝΑΚΑ 

5 ΛΕΜΕΟ 

6 ΠΑΦΟ 

    

NATION ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ 

1 ΚΤΠΡΙΟ 

2 ΤΠΗΚΟΟ Ε.Ε. 

3 ΤΠΗΚΟΟ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

    

MARSTAT ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

1 ΑΓΑΜΟ 

2 ΕΓΓΑΜΟ 

 


