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Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δε-
δο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ με τρί α) και να πε ρι γρά ψου με τους τρό πους μέ τρη σής τους.
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3.1. Εισαγωγή

Στο προ η γού με νο Κε φά λαιο εί δα με πώς πα ρου σιά ζου με τα δε δο μέ να με τη βο ή θεια 
των πι νά κων και των δια γραμ μά των. Όμως, πώς θα α ξιο ποι ή σου με αυ τές τις πλη ρο-
φο ρί ες; Αν και η πα ρου σί α ση των δε δο μέ νων α πο τε λεί βα σι κό στοι χεί ο της πε ρι γρα-
φι κής στα τι στι κής, δεν αρ κεί για να α πο κα λύ ψει ό λη την ει κό να που πε ριέ χουν τα 
δε δο μέ να. Η πλή ρης α νά λυση των δε δο μέ νων δε βα σί ζε ται μό νο στην πα ρου σί α ση και 
πα ρα τή ρη ση του τι προ σπα θούν τα δε δο μέ να να α πο κα λύ ψουν, αλ λά πε ρι λαμ βά νει 
υ πο λο γι σμούς και ε κτι μή σεις των βα σι κών χα ρα κτη ρι στι κών, η α νά λυ ση των ο ποί ων 
θα οδη γή σει και στην πλή ρη κα τα νό η ση της ει κό νας που α πο κα λύ πτουν. 

Έτσι, σκο πός μας εί ναι να δού με με ποιες με θό δους θα ε πι τύ χου με τη συ νο πτι κή 
πε ρι γρα φή των δε δο μέ νων και στη συ νέ χεια την ερ μη νεί α τους. Μην ξε χνά με ό τι η 
α νά λυ ση των δε δο μέ νων α πο τε λεί σύ στη μα υ πο στή ρι ξης α πο φά σε ων. Ό σο πιο σω στά 
κα τα νο ή σου με τι α ποκα λύ πτουν τα δε δο μέ να τό σο πιο ορθές α πο φά σεις θα πά ρου με.

Τρεις εί ναι οι βα σι κές ι διό τη τες που χα ρα κτη ρί ζουν έ να σύ νο λο α ριθ μη τι κών δε-
δο μέ νων

► η κε ντρι κή τά ση
► η δια σπο ρά ή με τα βλη τό τη τα
► το σχή μα της κατανομής τους

Η α νά λυ ση των δε δο μέ νων πε ρι λαμ βά νει, με τα ξύ άλ λων, και μί α σει ρά με τρή σε ων 
που θα πε ρι γρά φουν τις πα ρα πά νω ι διό τη τες: κε ντρι κή τά ση, δια σπο ρά, και σχή μα 
της κα τα νο μής. Ε άν αυ τές οι πε ρι γρα φι κές με τρή σεις προ κύ πτουν α πό δε δο μέ να ε νός 
δείγ μα τος ο νο μά ζο νται ε κτι μή σεις ή στα τι στι κές (estimations ή statistics). Ε νώ, ε άν 
υ πο λο γί ζο νται για ό λον τον πλη θυ σμό, τό τε ο νο μά ζο νται πα ρά με τροι. 

Δε δο μέ νου, ό τι η συ νή θης πρα κτι κή εί ναι να ε ξε τά ζου με δείγ μα τα και ό χι ο λό κλη-
ρους πλη θυ σμούς, που εί ναι χρο νο βό ρο και πο λυ δά πα νο, η προ σο χή μας θα συ γκε-
ντρω θεί περισσότερο στις ε κτι μήσεις και λιγότερο στις πα ρα μέ τρους.

3.2. Μέτρηση της Κεντρικής Τάσης

Στις πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώσεις έ να σύ νο λο δε δο μέ νων πα ρου σιά ζει τά ση συ γκέ ντρω-
σης των τι μών του γύ ρω α πό μί α κε ντρι κή τι μή. Έτσι, για κά θε συ γκε κρι μέ νο σύ νο λο 
δε δο μέ νων, εί ναι δυ να τόν να ε πι λέ ξου με κά ποια τυ πι κή τι μή ή μέ σο που θα περι γρά-
φει τη συ μπε ρι φο ρά των τι μών. Με άλ λα λό για προ σπα θού με να βρού με τον “εκ-
πρό σω πο” των τι μών που θα τις α ντι προ σω πεύ ει ό πο τε θα α να φε ρόμα στε σε αυ τές.  

Τρεις εί ναι οι συ νη θέ στε ροι τρό ποι μέ τρη σης της κε ντρι κής τά σης μιας ο μάδας 
α ριθ μη τι κών δε δο μέ νων: ο μέ σος α ριθ μη τι κός, η διά με σος και το ση μεί ο μέ γι στης 
συ χνό τη τας (ή τύ πος). 





Μέ σος α ριθ μη τι κός
Ο μέ σος α ριθ μη τι κός (ή α πλά μέ σος) εί ναι ο συ νη θέ στε ρος τρό πος μέ τρη σης της 
κε ντρι κής τά σης. Υ πο λο γί ζε ται α πό το ά θροι σμα ό λων των τιμών διαι ρού με νο με το 
πλή θος των πα ρα τη ρή σε ων. Ε άν συμ βο λί σου με με Χ το χα ρα κτη ρι στι κό που με τρά με 
(με τα βλη τή) και με n το πλή θος των πα ρα τη ρή σε ων, τό τε οι n τι μές συμ βο λί ζο νται 
με Χ1, Χ2, …, Χn. Ο δε μέ σος α ριθ μη τι κός, που συμ βο λίζε ται με X̄, υ πο λογί ζεται με 
τον ε ξής τύ πο:

X̄ = (3.1)

Για να α πλο ποι ή σου με τον τύ πο (3.1), μπο ρού με να συμ βο λί σου με το ά θροι σμα 
των n τι μών της με τα βλη τής Χ με

Χi = Χ1 + Χ2 + … + Χn (3.2)

που ση μαί νει ό τι α θροί ζουμε ό λες τις Χi τι μές. Και ε πει δή πά ντα α να φερό μα στε στις 
n τι μές της Χ, πα ρα λεί που με τα ό ρια του α θροι στή Σ και το δεί κτη i της Χ, και η (3.2) 
α πλο ποιεί ται σε

Χ = Χ1 + Χ2 + … + Χn (3.3)

Έτσι ο μέ σος α ριθ μη τι κός X̄ ι σού ται με

X̄ = (3.4)

Ο μέ σος που υ πο λο γί ζε ται με τον τύ πο (3.4) ο νο μά ζε ται α πλός ή α στάθ μη τος 
μέ σος α ριθ μη τι κός (arithmetic mean), διό τι προ κύ πτει α πό το α πλό ά θροι σμα των 
τι μών της Χ. Για πα ρά δειγ μα, ο μέ σος ε τή σιος μι σθός των 190 υ παλ λή λων της ε ται-
ρί ας ι σού ται με

 X̄ = (11,340+11,448+11,664+…+79,650+97,200)/190 = 27,189 χιλ. €

Και τώ ρα θα ρω τή σε τε “ποια εί ναι η ερ μη νεί α του μέ σου; τι α κρι βώς εκ φρά ζει;”. Ο 
μέ σος α ριθ μη τι κός μας υ πο δει κνύ ει τη “μέ ση α μοι βή”. Δη λα δή, ε άν το συ νο λι κό πο σό 
της μι σθο δο σί ας μοι ρα ζό ταν σε 190 ί σα πο σά, τό τε κά θε ερ γα ζό με νος θα α μει βό ταν 
με 27,189 χιλ. € ε τη σί ως. Το γε γο νός ό τι κά ποιοι α μεί βο νται με μι σθό με γα λύ τε ρο  
α πό το μέ σο ση μαί νει ό τι κά ποιοι άλ λοι α μεί βο νται λι γό τε ρο. Γι’ αυ τό ο μέ σος βρί-
σκε ται  στο εν διά με σο των πα ρα τη ρή σε ων. Ε άν αυ τοί που έ χουν μι σθό χα μη λό τε ρο 
α πό το μέ σο μι σθό εί ναι πε ρί που ί σοι με αυ τούς που έ χουν με γα λύ τε ρο, λι γό τε ροι 
ή πε ρισ σό τε ροι, ε ξαρ τά ται α πό το σχή μα της κα τα νο μής, ό πως θα δού με αρ γό τε ρα.

Χ1 + Χ2 …, + Χn

n

n

i=1

ΣΧ
n
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⇣
Πίνακας 3.1 
Αποδοχές Προσωπικού ανά Κατηγορία

X̄1 × n1 + X̄2 × n2 +…+ X̄7 × n7

n1 + n2 +…+  n7

X̄1× n1 + X̄2× n2 +…+ X̄k× nk

n1 + n2 +…+  nk

Ας ε ξε τά σου με τώ ρα τον σταθ μι κό μέ σο α ριθ μη τι κό. Το τμή μα προ σω πι κού 
της ε ται ρί ας υπο λο γί ζει ξε χω ρι στά για κά θε κα τη γο ρί α προ σω πι κού το μέ σο ε πί πε δο 
α ποδο χών, και πα ρου σιά ζει τα ε ξής στοι χεί α (Πίνακας 3.1).

Α/Α Κατηγορία
Εργαζομένων

Αριθμός
Εργαζομένων

Μέσες 
Αποδοχές

(χιλ. Ευρώ)
1 Υπάλληλοι 80         20,168             
2 Εκπαιδευόμενοι 58         20,759             
3 Ασφάλεια 7         23,081             
4 Πτυχιούχοι 20         43,956             
5 Πτυχιούχοι με MBA 15         48,278             
6 Αναλυτές 4         46,800             
7 Προϊστάμενοι 6         66,045             

Σύνολο 190         

Για να υπο λο γί σου με τον μέ σο ε τή σιο μι σθό για το σύ νο λο των ερ γα ζο μέ νων, θα 
χρη σι μοποι ή σου με τον τύ πο του σταθ μι κού μέ σου. Δη λα δή, θα ε κτι μή σου με τον μέ σο 
α ριθμη τι κό των ε πτά μέ σων α πο δο χών των α ντί στοι χων κα τη γο ριών ερ γα ζο μέ νων, 
σταθ μί ζο ντας κά θε μέ σο με τον α ριθ μό των ερ γα ζο μέ νων που εκ προ σω πεί. Έτσι, ε άν 
συμ βο λί σου με με X̄i το μέ σο ε πί πε δο α πο δο χών της i κα τη γο ρί ας ερ γα ζο μέ νων, και 
με ni τον α ριθ μό των ερ γα ζο μέ νων της i κα τη γο ρί ας, ο σταθ μι κός μέ σος α ριθ μη τι κός 
ι σού ται με 

X̄ =

= (20,168 × 80 + 20,759 × 58 +…+ 66,045 × 6) / (80 + 58 +…+ 6)
= 27,189 χιλ. €

που συ μπί πτει με τον α πλό μέ σο α ριθ μη τι κό ό λων των α το μι κών μι σθών. Ε πο μέ νως, 
για k κα τη γο ρί ες (ο μά δες) δε δο μέ νων, ό που X̄i είναι ο μέ σος της ο μά δας, και ni είναι 
ο α ριθ μός πα ρα τη ρή σε ων της ο μά δας, ο σταθ μι κός μέ σος α ριθ μη τι κός ι σού ται με

X̄ = (3.5)

ή

X̄ = X̄1 × (n1/n) + X̄2 × (n2/n) + …+ X̄k × (nk/n) (3.6)

όπου





n = n1 + n2 + …+ nk

Οι συ ντε λε στές στάθμι σης ni/n ο νο μά ζο νται σχε τι κοί ή πο σο στιαί οι συ ντε λε στές 
στάθ μι σης. Στο συ γκε κρι μέ νο πα ρά δειγ μα εκ φρά ζουν τα πο σο στά των ερ γα ζο μέ νων 
που α νή κουν στις διά φο ρες κατη γο ρί ες ερ γα ζο μέ νων. Εί ναι προ φα νές ό τι το ά θροι σμα 
των σχε τι κών συ ντελε στών στάθ μι σης ι σού ται με τη μο νά δα.

Τώ ρα, μπο ρού με να δώ σου με έναν γε νι κό τύ πο του σταθ μι κού μέ σου. Ε άν Χ1, Χ2, 
…, Χk, εί ναι μί α σει ρά με τρή σε ων με συ ντε λε στές στάθ μι σης w1, w2, …, wk, α ντίστοι-
χα, τό τε ο σταθ μι κός μέ σος ι σού ται με

X̄ =        Xiwi  (3.7)

όπου

wi
 = 1

Ας δού με τώ ρα πώς ε φαρ μό ζε ται ο τύ πος του σταθ μι κού μέ σου σε δε δο μέ να που 
έ χουν τα ξι νο μη θεί σε κα τα νο μή συ χνο τή των και ως εκ τού του τα πρω το γε νή στοι χεία 
δεν εί ναι πλέ ον δια θέ σι μα. Θα ε ξετά σου με την κα τα νο μή του Πίνακα 2.3. Με βά ση 
τα στοι χεί α του πί να κα, η μό νη πλη ρο φο ρί α που έ χου με εί ναι ο α ριθ μός των υ παλ-
λή λων για κά θε ει σο δη μα τι κή τά ξη. Για να ε κτι μή σου με τον μέ σο μι σθό πρέ πει να 
γνω ρί ζου με το ά θροι σμα των ει σο δη μά των κά θε δια στήμα τος τά ξης. Α πό τον τύ πο 
του α πλού μέ σου α ριθ μη τι κού X̄ = ΣΧ/n, προκύπτει η σχέ ση

ΣΧ = X̄ × n (3.8)

Δη λα δή, το ά θροι σμα μιας ο μά δας τι μών ι σού ται με το γι νό με νο του πλή θους 
ε πί τον μέ σο ό ρο. Ε πο μέ νως, ε άν υ πο θέ σου με ό τι σε κά θε διά στη μα ει σο δη μά των 
η κε ντρι κή τι μή ή κε ντρι κός ό ρος α ντι προ σω πεύ ει το μέ σο ει σό δη μα των α τό μων 
του δια στή μα τος, τό τε το γι νό με νο (συ χνό τη τα) × (κε ντρι κός ό ρος) θα δί νει προ-
σεγ γι στι κά το ά θροι σμα των ε τή σι ων μι σθών των υ παλ λή λων του δια στή μα τος. Με 
άλ λα λό για, η κε ντρι κή τι μή κά θε δια στή μα τος (Χi) σταθ μί ζε ται με τη συ χνό τη τα του 
δια στή μα τος, που συμ βο λί ζε ται με fi. Έτσι, για k δια στή μα τα τά ξε ως, και σύμ φω να 
με τον τύ πο του σταθ μι κού μέ σου (3.5), ο μέ σος α ριθ μη τι κός ε νός δείγ μα τος n τι μών 
τα ξινο μη μέ νων σε κα τα νο μή συ χνο τή των ι σού ται με

X̄ =                    = (3.9)

k

i=1

k

i=1

k

i=1

fi
 Xi

 

k

i=1

fi
  

Σf X
n 
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όπου,

Σf = n

Ο Πίνακας 3.2 δεί χνει τον τρό πο ερ γα σί ας για την ε κτί μη ση του σταθ μι κού μέ σου 
των δε δο μέ νων της κα τα νο μής συ χνο τή των. Προ σέξ τε που ο σταθ μι κός μέ σος των 
τα ξι νο μη μέ νων δε δο μέ νων (26,937 χιλ. €) δια φέ ρει α πό τον μέ σο που ε κτι μή θη κε 
από τα α τα ξι νό μη τα (πρω το γε νή) δεδο μέ να (27,189 χιλ. €). Αυ τό ή ταν α να με νό με νο, 
α φού οι κε ντρι κοί ό ροι των δια στημά των τά ξε ως α πο τε λούν ε κτι μή σεις των μέ σων 
ει σο δη μά των. 

Ση μειώ νου με, ό τι η πα ρα πά νω δια δι κα σί α έ χει εκ παι δευ τι κό σκο πό και δε χρη-
σι μο ποιεί ται πλέ ον στην πρά ξη. Η διά δο ση της πλη ρο φο ρι κής και των προ γραμ μά-
των α νά λυ σης δε δο μέ νων έ χουν υ πο κα τα στή σει τον χει ρω να κτι κό τρό πο, και ό λες οι 

α ριθ μη τι κές πρά ξεις γί νο νται με τη βο-
ή θεια των η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών. 
Η μό νη πε ρί πτω ση να χρη σι μο ποι ήσε τε 
τον τύ πο (3.9) εί ναι ό ταν δεν γνω ρί ζε τε 
τα πρω το γε νή δε δο μέ να και δια θέτε τε 
μό νο τα ξι νο μη μέ να δε δο μέ να. Για πα-
ρά δειγ μα, το Υ πουρ γεί ο Οι κο νο μι κών 
δη μο σιεύ ει κά θε χρό νο σε πί να κα κα-
τα νο μής συ χνο τή των τα δη λω μέ να ει-
σοδή μα τα. Εί ναι προ φα νές ό τι για να 
ε κτι μή σου με το μέ σο ει σό δη μα πρέ πει 
να χρη σι μο ποι ή σου με τον τύ πο του 
σταθ μι κού μέ σου.

Ο μέ σος α ριθ μη τι κός εί ναι ο πιο 
χρή σι μος τρό πος μέ τρη σης της τά σης 
ε νός δείγ μα τος α ριθ μη τι κών δεδο μέ-
νων. Βα σι κό του πλε ο νέ κτη μα εί ναι ό τι 
η ε κτί μη σή του βα σί ζε ται σε ό λες τις 
τι μές του δείγ μα τος. Γι’ αυ τό τον λό-
γο κα λεί ται και ε παρ κής ε κτι μη τής της 
κε ντρι κής τά σης. Έ χει ό μως και μειο νε-
κτή μα τα. Πα ρα σύρε ται α πό τις α κραί ες 
τι μές και πολ λές φο ρές ο δη γεί σε λαν-
θα σμέ να συ μπερά σμα τα. Αν ε ξε τά σε τε 
με προ σο χή τα πρωτογενή στοι χεί α, θα 

δια πι στώ σε τε ότι τα ει σο δή μα τα δεν εί ναι τό σο ψη λά ό σο ο μέ σος μι σθός σάς α φή νει 
να πι στέψε τε. Μό νο το 29% των ερ γα ζο μέ νων έ χει ε τή σιες α μοι βές πά νω α πό το μέ σο 
ει σόδη μα των 27,189 χιλ. €. Οι υ πό λοι ποι παίρ νουν χα μη λό τε ρο μι σθό. 

Ετήσιος 
Μισθός

(χιλ. Ευρώ)

Κεντρικός
Ορος (Χ)

Εργαζόμενοι
(Συχνότητα: 

f )
f X

 6 - 12 9 4 36
12 - 18 15 47 705
18 - 24 21 68 1428
24 - 30 27 25 675
30 - 36 33 7 231
36 - 42 39 11 429
42 - 48 45 6 270
48 - 54 51 9 459
54 - 60 57 4 228
60 - 66 63 3 189
66 - 72 69 2 138
72 - 78 75 2 150
78 - 84 81 1 81
84 - 90 87 0 0
90 - 96 93 0 0

96 - 102 99 1 99
Σύνολο 190 5.118

⇣
Πίνακας 3.2 
Εκτίμηση Μέσου Αριθμητικού Κατανομής Συχνοτήτων

Χ
– 

= Σf · X/n = 5.118/190 = 26,937 χιλ. €





Αυ τό ο φεί λε ται στους λί γους υ ψη λούς μι σθούς των στε λε χών που “πα ρα σύ ρουν” 
προς το μέ ρος τους τον μέ σο. Ε άν ε ξαι ρέ σου με τους μι σθούς εν νέ α στε λε χών που 
έ χουν α μοι βές πά νω α πό 60 χιλ. €, οι μέ σες α πο δο χές των υ πο λοί πων 181 υ παλ λή-
λων πε ριο ρί ζο νται σε 24,948 χιλ. €. Και ε άν α πο κλεί σου με και άλ λα 23 στε λέ χη με 
μι σθό πά νω α πό 40 χιλ. €, ο μι σθός των υ πο λοί πων 158 υ παλ λή λων μειώ νε ται στα 
21,478 χιλ. €. Έτσι, για κα τα νο μές που υ πάρ χουν α κραί ες τι μές ο μέ σος α ριθ μη τι κός 
δεν α πο τε λεί α ξιό πι στο τρό πο μέ τρη σης της τά σης. Σε αυ τές τις πε ρι πτώ σεις εί ναι 
προ τι μό τε ρο να χρη σι μο ποι ή σου με τη διά με σο, που πε ρι γρά φου με στη συ νέ χεια.

∆ιάμεσος
Η διά με σος (Median) είναι η με σαί α τι μή μιας ο μά δας τι μών ιε ραρ χη μέ νων σε αύ ξου-
σα τά ξη με γέ θους. Ε άν δεν υ πάρ χουν δε σμοί (οι τι μές δεν συ μπί πτουν με τα ξύ τους), 
τό τε οι μι σές πα ρα τη ρή σεις εί ναι μι κρό τε ρες της δια μέ σου και οι άλ λες μι σές με γα-
λύ τε ρες. Έτσι, η διά με σος δεί χνει την τι μή που χω ρί ζει τις παρα τη ρή σεις σε δύ ο ί σες 
υ ποο μά δες. Ο υ πο λο γι σμός της τι μής της εί ναι εύ κολος και το μό νο που προ ϋ πο θέ τει 
εί ναι ό τι οι τι μές βρί σκο νται σε αύ ξου σα τά ξη με γέ θους. 

► Ε άν ο α ριθ μός των πα ρα τη ρή σε ων εί ναι πε ριτ τός (μο νός) α ριθ μός, τό τε η διά με-
σος εί ναι η κε ντρι κή τι μή. Δη λα δή, η (n+1)/2 πα ρατή ρη ση, ε φό σον οι (n) τι μές 
του δείγ μα τος τε θούν σε αύ ξου σα τά ξη με γέ θους. Για πα ρά δειγ μα, ας ε ξε τά σου με 
τους εν νέ α πιο χα μη λό μι σθους υ παλ λή λους. Οι μι σθοί τους εί ναι:

Μισθός: 11,340 11,448 11,664 11,880 12,204 12,744 13,068 13,500 14,148
Τάξη: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ο διάμεσος μισθός είναι η (n+1)/2=(9+1)/2=5η παρατήρηση, δηλαδή 12,204 χιλ. €.

► Για άρτιο (ζυγό) αριθμό πα ρα τη ρή σε ων η διά με σος ισούται με τον απλό μέσο 
αριθμητικό των δύο κε ντρι κών τι μών. Δη λα δή των n/2 και (n/2)+1 παρατη ρήσεων. 
Για πα ρά δειγ μα, ας ε ξε τά σου με τους οκτώ πιο χαμη λό μι σθους υ παλ λή λους. Οι 
μι σθοί τους εί ναι:

Μισθός: 11,340 11,448 11,664 11,880 12,204 12,744 13,068 13,500
Τάξη: 1 2 3 4 5 6 7 8

Ο διάμεσος μισθός είναι ο μέσος όρος της 4ης και 5ης παρατήρησης [n/2=8/4=4, 
και (n/2)+1=(8/2)+1=5]. Δηλαδή, (11,880+12,204)/2 = 12,042 χιλ. €.

Για με γά λο α ριθ μό πα ρα τηρή σε ων ε πι στρα τεύ ου με τους η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι-
στές. Έτσι, το διά με σο ει σό δη μα των 190 υ παλ λή λων εί ναι 22,140 χιλ. €, που ση μαί-
νει ό τι οι μι σοί ερ γα ζόμε νοι έ χουν α μοι βή κά τω α πό αυ τό το πο σό, και οι άλ λοι μι σοί 
πά νω (μπο ρεί τε να το ε πα λη θεύ σε τε α πό τα ιε ραρ χη μέ να στοι χεί α του Πίνακα 2.2). 
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Το πλε ο νέ κτη μα της δια μέ σου εί ναι ό τι δεν ε πη ρε ά ζε ται α πό τις α κραί ες τι μές. Ε άν 
ε ξαι ρέ σου με τους μι σθούς εν νέ α στε λε χών που έ χουν α μοι βές πά νω α πό 60 χιλ. €, οι 
διά με σες α πο δο χές των υ πο λοί πων 181 υ παλ λή λων δια μορ φώνο νται στα 21,708 χιλ. 
€. Και ε άν α πο κλεί σου με και άλ λα 23 στε λέ χη με μι σθό πά νω α πό 40 χιλ. €, ο διά με-
σος μι σθός των υ πο λοί πων 158 υ παλ λή λων γί νε ται 20,952 χιλ. €. Συ γκρί νε τε αυ τές 
τις με τα βο λές της δια μέ σου με τις με τα βο λές του μέ σου α ριθ μη τι κού που προ έ κυ ψαν 
α πό την ε ξαί ρε ση των ίδιων α κραί ων τι μών και θα δια πι στώ σε τε πό σο α νε πη ρέ α στη 
πα ρα μέ νει η διά με σος. 

Ας δού με τώ ρα πώς προσ διορί ζε ται η διά με σος σε δε δο μέ να που έ χουν τα ξι νο μη-
θεί σε κα τα νο μή συ χνο τή των. Θα χρη σι μο ποι ή σου με το διά γραμ μα της α θροι στι κής 
πο λυ γωνι κής γραμ μής (Διάγραμμα 2.4) και θα ε φαρ μό σου με τη μέ θο δο της γραμ μι-
κής παρεμ βο λής. Α πό τον κά θε το ά ξο να των πο σο στιαί ων α θροι στι κών συ χνο τή των 
σύρε τε μια ο ρι ζό ντια γραμ μή α πό την τι μή 50%, και το ση μεί ο που συ να ντά την πο-
λυ γω νι κή γραμ μή το προ βά λλε τε στον ο ρι ζό ντιο ά ξο να των μι σθών. Το Διάγραμμα 
3.1 δεί χνει τη μέ θο δο της γραμ μι κής πα ρεμ βο λής.

Εί ναι εύ κο λο να α πο δεί ξουμε ό τι η πα ρα κάτω δια γραμ μα τι κή ε κτί μη ση της δια-
μέ σου μπο ρεί να γί νει με τον ε ξής γε νι κό τύ πο:

Μ = LM + δ × (n/2 - FM-1)/fM (3.10)

όπου

Μ = η διάμεσος
LM = το κάτω όριο του διαστήματος που εντοπίζεται η διάμεσος
δ = το πλάτος του διαστήματος
FM-1 = η αμέσως προηγούμενη αθροιστική συχνότητα
fM  = η συχνότητα του διαστήματος που εντοπίζεται η διάμεσος

Η α πό δειξη του τύ που βα σί ζε ται στο γε γο νός ό τι το ση μεί ο που α ντι στοι χεί στη 
διάμε σο βρί σκε ται με τα ξύ δύ ο ση μεί ων. Έ να που α ντι στοι χεί σε σύ νο λο πα ρα τηρή-
σε ων μό λις μι κρό τε ρο α πό n/2 (FM-1 - με F συμ βο λί ζου με τις α θροι στι κές συ χνό τη-
τες) και έ να που α ντι στοι χεί σε α μέ σως με γα λύ τε ρο α πό n/2 (δηλαδή, την επόμενη 
αθροιστική συχνότητα). Η δια φορά τους ι σού ται με τον α ριθ μό των πα ρα τη ρή σε ων 
(συ χνό τη τα) του εν διά με σου δια στή μα τος τά ξης. Αυ τά ό σον α φο ρά τον κά θε το ά ξο-
να των α θροι στι κών συ χνο τή των. Ό σον α φο ρά τον ά ξο να των τι μών, το ση μεί ο της 
δια μέ σου βρί σκε ται με τα ξύ των δύ ο δια δο χικών ά νω ο ρί ων που α πέ χουν κατά το 
πλά τος δια στή μα τος (δ). Α πό ε κεί και πέ ρα τα πράγ μα τα εί ναι εύ κο λα αρ κεί πρώ τα 
να ε ντο πί σου με το διά στη μα που βρί σκε ται η διά με σος.

Με τον ίδιο τρό πο ε κτι μού με και τα τε ταρ τη μό ρια (Quartiles), δη λα δή τις τι μές 
που χω ρί ζουν το σύ νο λο των πα ρα τη ρή σε ων σε τέσ σε ρα ί σα (α πό πλευ ράς πα ρα τη ρή-
σε ων) μέ ρη. Έτσι, μέ χρι την τι μή του πρώ του τε ταρ τη μό ριου (Q1) βρί σκε ται το 25% 
των πα ρα τη ρή σε ων. Α πό το πρώ το τε ταρ τη μό ριο μέ χρι το δεύ τε ρο (που συ μπί πτει με 





τη διά με σο, δη λα δή Μ= Q2) έ χου με το ε πό με νο 25% των πα ρα τη ρή σε ων, α πό Q2 έ ως 
το τρί το τε ταρ τη μό ριο (Q3) έ χου με το ε πό με νο 25% των τι μών και, τέ λος, πά νω α πό 
Q3 έ χου με το τε λευ ταί ο 25% των πα ρα τη ρή σε ων. Η διά με σος και τα τε ταρ τη μό ρια 
ο νο μά ζο νται στα τι στικές θέ σης (location), με την έν νοια ό τι δεί χνουν πού συ γκε-
ντρώ νο νται ( θέ το νται) συ γκε κρι μέ να πο σο στά των πα ρα τη ρή σε ων.

Οι τύ ποι υ πο λο γι σμού των τε ταρ τη μο ρίων έ χουν ως ε ξής:

Q1 = L Q1 + δ × (n/4 - F Q1-1)/f Q1 (3.11)

και

Q3 = L Q3 + δ × (3×n/4 - F Q3-1)/f Q3 (3.12)

Οι τύ ποι (3.11) και (3.12) προ κύ πτουν με την ί δια λο γι κή που προ έ κυ ψε ο τύ πος 
της δια μέ σου (3.10). Η μό νη δια φο ρά εί ναι ό τι στην πε ρί πτω ση του Q1 α να ζη τού με 
την (n/4) πα ρα τή ρη ση, ενώ για το Q3 την (3 × n/4) πα ρα τή ρη ση.

⇣
∆ιάγραμμα 3.1

Εκτίμηση της ∆ιαμέσου και των Τεταρτημορίων με Γραμμική Παρεμβολή
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Με βάση τον Πίνακα κατανομής συχνοτήτων 2.3 έχουμε
   
Q1 = LQ1 + δ × (n/4 - FQ1-1)/f Q1 = 12+6×(190/4-4)/47 = 17,553 χιλ. €
Μ = Q2 = LM   + δ × (n/2 - FM-1)/fM = 18+6×(190/2-51/68 = 21,882 χιλ. € 
Q3 = LQ3 + δ × (3×n/4 - FQ3-1)/f Q3 = 24+6×(3×190/4-119)/25 = 29,640 χιλ. €

Ε νώ, α πό τα α τα ξι νό μη τα (πρω το γε νή) δε δο μέ να του Πίνακα 2.2 προ κύ πτουν οι 
ε ξής ε κτι μήσεις:

  Q1 = 17,604 χιλ. €
Μ = Q2 = 22,140 χιλ. €
  Q3 = 29,025 χιλ. €

που εί ναι λο γι κό να δια φέ ρουν α πό ε κεί νες που προ έ κυ ψαν α πό τα τα ξι νο μη μέ να 
δε δο μέ να. Στα τα ξι νο μη μέ να δε δο μέ να του Πί να κα 2.3, η γραμ μι κή πα ρεμ βο λή προ-
ϋ πο θέ τει ό τι οι πα ρα τη ρή σεις που α νή κουν σε έ να διά στη μα τι μών εί ναι ο μοιό μορ φα 
κα τα νε μη μέ νες. Για πα ρά δειγ μα, οι 4 μι σθοί του δια στή μα τος 6 - 12, δια φέ ρουν η μί α 
α πό την άλ λη κα τά (12-6)/4 χιλ. € (δη λα δή 1,5 χιλ. €). Οι 47 του δια στή μα τος 12 - 18, 
ξε κι νούν α πό 12 χιλ. € και αυ ξά νο νται δια δο χι κά κα τά (18-12)/47 χιλ. € (δη λα δή πε ρί-
που 128 €), κ.ο.κ. Σε αυ τήν την υ πό θε ση στη ρί ζο νται και οι τύ ποι 3.10, 3.11, και 3.12.

Έ να χρή σι μο διά γραμ μα που α πει κο νί ζει τις τι μές των τε ταρ τη μο ρίων εί ναι το 
διά γραμ μα Box and Whisker ή Διάγραμμα Πλαισίου και Απολήξεων (Διάγραμμα 
3.2). Εί ναι τό σο χρή σι μο και δη μο φι λές με ταξύ των α να λυ τών, που ό λα τα στα τι-
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(α)

(α) Box and Whisker ∆ιάγραμμα των Ετήσιων Αποδοχών (χωρίς ακραίες τιμές)





⇣
∆ιάγραμμα 3.2

Box and Whisker ∆ιαγράμματα των Ετήσιων Αποδοχών

(β) Box and Whisker ∆ιάγραμμα των Ετήσιων Αποδοχών (με απεικόνιση των ακραίων τιμών)

(γ) Πολλαπλό Box and Whisker ∆ιάγραμμα των Ετήσιων Αποδοχών
(με απεικόνιση των ακραίων τιμών)
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στι κά προ γράμ μα τα το πε ρι λαμ βά νουν στις ε πι λο γές τους. Εί ναι σαν να βλέ πε τε το 
ι στό γραμ μα (Διάγραμμα 2.1) α πό πά νω (κά το ψη). Στις δύ ο ά κρες α πο τυ πώ νο νται η 
ε λά χι στη και η μέ γι στη τι μή. Ε νώ, α πό το 1ο έ ως το 3ο τε ταρ τη μό ριο ε πε κτεί νε ται 
έ να ορ θο γώ νιο που α πει κο νί ζει το εύ ρος των τι μών που συ γκε ντρώ νε ται το κε ντρι κό 
50% των πα ρα τη ρή σε ων. Τέ λος, η κά θε τη γραμ μή α ντι στοι χεί στην τι μή της δια μέ-
σου. Με το διά γραμ μα Box and Whisker μπορούμε να εντοπίσουμε και τις ακραίες 
τιμές. Μία τιμή χαρακτηρίζεται ως ακραία (outlier) εάν είναι μικρότερη από το Q1 
ή μεγαλύτερη από το Q3 περισσότερο από 1,5 φορές την τεταρτημοριακή απόκλιση 
(Q3-Q1), ανάλογα με το άν οι ακραίες τιμές είναι προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Για παράδειγμα η τεταρτημοριακή απόκλιση των μισθών ισούται με Q3-Q1 = 
29,025 - 17,604 = 11,421 χιλ. €. Επομένως, επειδή παρατηρούνται ορισμένοι ασυ-
νήθιστα υψηλοί μισθοί, όποιος μισθός είναι υψηλότερος από Q3+1,5·(Q3- Q1) = 
29,025+1,5·(29,025-17,604) = 46,157 χιλ. € (που αποτελεί την κανονική μέγιστη 
τιμή) απεικονίζεται με ένα κύκλο (○). Και εάν μία τιμή είναι μεγαλύτερη από το Q3 πε-
ρισσότερο από 3 φορές την τεταρτημοριακή απόκλιση (Q3-Q1), δηλαδή Q3+3·(Q3-Q1) 
= 29,025+3·(29,025-17,604) = 63,288 χιλ. €, χαρακτηρίζεται ως πολύ ακραία τιμή 
(extreme value) και απεικονίζεται με ένα τετράγωνο (□). Επειδή οι μισθοί παρουσι-
άζουν έντονη ασυμμετρία είναι λογικό να συναντούμε τόσο ακραίες όσο και πολύ 
ακραίες τιμές. Όμως, προσέξτε το 3ο διά γραμ μα Box and Whisker στο οποίο οι μισθοί 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το φύλο των εργαζομένων, και ως εκ 
τούτου ονομάζεται πολλαπλό Box and Whisker. Τώρα η εικόνα είναι διαφορετική. 
Επειδή οι μισθοί ανά φύλο έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια, δεν συναντάμε πολλές 
ακραίες τιμές και στην περίπτωση των ανδρών έχουμε δύο ακραίες τιμές, και στους 
μισθούς των γυναικών (που είναι σαφώς χαμηλότεροι των ανδρών) διακρίνουμε δύο 
ακραίες τιμές και μία πολύ ακραία τιμή.

Ση μεί ο Μέ γι στης Συ χνό τη τας
Το ση μεί ο μέ γι στης συ χνό τη τας (ή ε πι κρα τού σα τι μή ή τύ πος), που συμβολίζεται 
με Τ0, εί ναι η τι μή με τη με γα λύ τε ρη συ χνό τη τα σε έ να σύ νο λο με τρή σε ων. Ε άν τα 
στοι χεί α εί ναι α τα ξι νό μη τα, τό τε η ε πι κρα τού σα τι μή εί ναι ε κεί νη που εμ φα νί ζε ται 
συ χνό τε ρα. Για πα ρά δειγ μα, στο χα ρα κτηρι στι κό (με τα βλη τή) “α ριθ μός παι διών α νά 
οι κο γέ νεια” η συ χνό τε ρα απα ντώ με νη τι μή εί ναι το 2. Στην πε ρί πτω ση του α ριθ μού 
των παι διών η ε κτί μηση του τύ που εί ναι εύ κο λη, διό τι η συ γκε κρι μέ νη με τα βλη τή 
εί ναι α συ νε χής (α κέ ραιος α ριθ μός).

Όμως, στην πε ρί πτω ση των συνε χών με τα βλη τών, και για α τα ξι νό μη τα δε δο μέ να, 
ο προσ διο ρι σμός του τύ που εί ναι α δύ να τος, διό τι εί ναι πο λύ πι θα νό ό λες οι τι μές να 
δια φέ ρουν με ταξύ τους. Σε αυ τές τις πε ρι πτώ σεις πρώ τα κα τα σκευά ζου με την κα-
τα νο μή συχνο τή των και στη συ νέ χεια ε κτι μού με τον τύ πο (ε πι κρα τού σα τι μή) Τ0. Η 
τι μή του ε ντο πί ζε ται στο διά στη μα με τη με γα λύ τε ρη συ χνό τη τα και προ σεγ γί ζε ται 
δια γραμ μα τι κά α πό το ιστόγραμμα  (Διάγραμμα 3.3).





3.3. Μέτρηση της ∆ιασποράς

Η δεύ τε ρη ση μα ντι κή ι διότη τα που χα ρα κτη ρί ζει έ να σύ νο λο α ριθ μη τι κών δε δο μέ νων 
εί ναι η δια σπο ρά ή με τα βλη τό τη τα. Η δια σπο ρά εί ναι το μέ γε θος της α νο μοιο γέ νειας 
με τα ξύ των τι μών, δη λα δή πό σο δια φέ ρουν με τα ξύ τους ή πό σο “διε σπαρ μέ νες” εί-
ναι οι τι μές. Οι κα τα νο μές των αρ χι κών και ση με ρι νών μι σθών που πα ρου σιά ζο νται 
στο Διάγραμμα 2.3 δια φέ ρουν σε με τα βλη τό τη τα. Οι αρ χι κοί μι σθοί είναι πιο συ-
γκε ντρω μέ νοι με τα ξύ τους, δηλαδή έ χουν μι κρό τε ρη δια σπο ρά σε σύ γκριση με τους 
ση με ρι νούς μι σθούς. 

Πέντε εί ναι οι συ νη θέ στε ροι τρό ποι μέ τρη σης της δια σποράς: το εύ ρος, η τε ταρ-
τη μο ρια κή α πό κλι ση, η δια κύ μαν ση, η τυ πι κή α πό κλι ση, και ο συ ντε λε στής με τα-
βλη τό τη τας.

Εύρος
Το εύρος (Range) εί ναι η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης (Xmax) και της μικρότερης 
τιμής (Xmin) των δεδομένων. 

Επομένως, το εύρος των σημερινών μισθών του Πίνακα 2.2 είναι:

R = Xmax - Xmin = 97,200 - 11,340 = 85,860 χιλ. €

Ενώ, για τους αρχικούς μισθούς το εύρος είναι:

⇣
∆ιάγραμμα 3.3

Εκτίμηση του Τύπου (Σημείο Μέγιστης Συχνότητας) 
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