
  

 DATA ANALYSIS 

using 

Ms EXCEL Advanced Techniques 
  

 

Διάρκεια  

• 14 ώρες  

 

 

Χώρος Διεξαγωγής 

Tutors Panaretos Educational 

Center – Βασιλέως Κωνσταντίνου 

62, 3076, Λεμεσός  

 

 

Κόστος 

€210 για μη δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ 

€42 για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ (Επιχορήγηση 

ΑνΑΔ €168) 

Δωρεάν για Άνεργους πέραν των 6 
μηνών 

 

 

 

Επικοινωνήστε   

Tutors Panaretos Educational 
Center  

Tel: 357 25 736661, Fax: 357 25 
336896 Email: 

tutors@tutors.ac.cy   

Web Address: 

www.tutors.ac.cy 

 

 

 

Τα δεδομένα που συλλέγει ένας οργανισμός από μόνα χωρίς καμία 

επεξεργασία είναι πολύ δύσκολο να προφέρουν την σωστή εικόνα στα 

άτομα που παίρνουν αποφάσεις σε ένα οργανισμό. Είναι πολύ 

σημαντικό τα δεδομένα αυτά να μετατρέπονται σε χρήσιμες 

πληροφορίες.  

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται πίνακες δεδομένων σε μια εταιρεία 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστο σε πολυσύνθετους πίνακες 

δεδομένων (Databases) και οι χρήστες καλούνται να επεξεργαστούν 

αυτούς τους πίνακες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο 

επεξεργασίας αυτής της μορφής που δεν είναι άλλο από το Microsoft 

EXCEL.  

Οι χρήστες καλούνται να επεξεργαστούν όλα τα δεδομένα στους 

πίνακες που θα έχουν στη διάθεση τους ανάλογα με τις ανάγκες της 

εταιρείας και τις εντολές των αξιωματούχων της Διοίκησης. Έχοντας 

υπόψη τον τρόπο που εργάζονται στις πλείστες εταιρείες που 

χειρίζονται καταστάσεις δεδομένων σε πίνακες, και αξιοποιώντας 

ποιες είναι οι κυριότερες και απαιτούμενες ανάγκες των χρηστών 

αυτών, έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα εργαλεία, οι κατάλληλες μέθοδοι 

αλλά και ο τρόπος σκέψης για να διευκολυνθούν οι χρήστες και να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ότι τους ανατεθεί.   

 

Συμμετοχή 

Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όλοι οι 

εργαζόμενοι διαφόρων εταιρειών ή άνεργοι. 

Περιγραφή  

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:  

• 1. Να διενεργούν ανάλυση των δεδομένων της εταιρείας τους εφαρμόζοντας 

κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.  

• 2. Να χρησιμοποιούν με επάρκεια συνδυασμό εργαλείων/συναρτήσεων για 

επίλυση του ζητούμενου.  

• 3. Να αποκτήσουν ταχύτητα και ακρίβεια με την εμπειρία και την τριβή σε 

όλους τους τομείς ανεξάρτητα με τον βαθμό δυσκολίας.  

• 4. Να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα ποια εντολή, μέθοδο, εργαλείο ή 

λειτουργία θα χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ζητούμενο 

πρόβλημα.  

• 5. Να αναζητούν νέες τεχνικές προσέγγισης του οποιουδήποτε προβλήματος 

παρουσιαστεί και τρόπους επίλυσης του.  

• 6. Να παρουσιάζουν τα σωστά αποτελέσματα στους προϊστάμενους τους.  

• 7. Να διαχειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις σε διαφορετικά σενάρια.  
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