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ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Β΄ Μέρους) ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Βασικές έννοιες (Πληθυσμός, Δείγμα Τυχαίες Μεταβλητές, Παράμετροι και 

Στατιστικά, Ιστορική προσέγγιση).  

Παράδειγμα εξαγωγής τυχαίου δείγματος από ελεγμένο Πίνακα Τυχαίων 

Αριθμών (Χαοτικός).  

Κατανομές τυχαίων μεταβλητών (τμ) και προσέγγισή τους μέσα από 

Δειγματοληψία και με χρήση ή μη του Συντελεστή Μεταβλητότητας.  

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δειγματοληψία και εκτιμήσεις στο διαδίκτυο (Δειγματοληψία στις κορυφές, 

Δειγματοληψία στις ακμές, Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας). 

Βασικές έννοιες και εφαρμογές μέχρι εκτιμήτριες Horvitz-Thompson. 

Υπολογισμός του μεγέθους υποσυνόλων του διαδικτύου με βάση το 

αντικείμενο (NP cases). 

Περιπτώσεις Δειγματοληψίας στο WEB όπου έχουμε μεροληψία. Μέτρηση 

της μεροληψίας.    

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ και ΓΡΑΦΟΙ (GRAPHS)  
Παράσταση των Δικτύων με τη μορφή πινάκων (Matrices),  

Πίνακες Συνδέσεων. 

Ιδιότητες των εκτιμητριών από δειγματοληψία σε δίκτυα  

(πχ.Αμεροληψία ή μη, Συνέπεια, κλπ.)   
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1. Εισαγωγή     

Με τον όρο Δειγματοληψία υπονοούνται συλλήβδην όλα τα παρακάτω βασικά:  

(Α) Ένα σύνολο αναφοράς Π που περιέχει τα στοιχεία (άτομα) που μελετούμε και είναι 

είτε άπειρο είτε (συνηθέστερα) πεπερασμένο αλλά έχει μεγάλο πλήθος στοιχεί-ων που 

συμβολίζεται με το Ν. Το σύνολο αυτό ονομάζεται πληθυσμός.  

(Β) Μία διαδικασία επιλογής ενός υποσυνόλου δ του Π μεγέθους n σχετικά πολύ 

μικρότερου από το μέγεθος Ν του πληθυσμού. Το δ ονομάζεται δείγμα.  

(Γ) Μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ατόμων του πληθυσμού (άρα και 

του δείγματος). Αυτές τις ιδιότητες μελετούμε και τις απεικονίζουμε με μία ή 

περισσότερες τυχαίες μεταβλητές.  

(Δ) Η μελέτη των τυχαίων μεταβλητών γίνεται μόνο με τη χρήση των τιμών τους που 

προέρχονται από το δείγμα και τα συμπεράσματα γενικεύονται και επεκτείνονται στα 

άτομα όλου του πληθυσμού. Με βάση το μέρος εκτιμούμε το όλον.  

Η επέκταση αυτή, από το μέρος στο όλον, είναι η πεμπτουσία της Επαγωγικής 

Στατιστικής. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων (εκτιμήτριες) 

ούτως ώστε η γενίκευση των δειγματοληπτικών συμπερασμάτων στον πληθυσμό να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστη και ακριβής. Ο έλεγχος ορισμένων υποθέσεων 

(για τις τιμές στατιστικών μέτρων του πληθυσμού, για το αν το δείγμα προέρχεται από 

πληθυσμό κάποιας κατανομής κ.α.) και η εκτίμηση άγνωστων παραμέτρων αυτού μέσω 

εκτιμητριών και με βάση τα δεδομένα του δείγματος, είναι οι τομείς στους οποίους 

κυρίως εστιάζει.  

 

2. Η Δειγματοληψία και η Δημιουργία των Εννοιών  

Η Δειγματοληψία άργησε να γίνει αποδεκτή από κοινό και επιστήμονες ως βασικό 

επιστημονικό εργαλείο. Η αμφιβολία για το κατά πόσον ήταν σωστή ενέργεια η 

επέκταση των συμπερασμάτων από το μέρος στο όλον ήταν καθοριστικός παράγοντας. 

Οι προσπάθειες να καθιερωθεί η δειγματοληψία ως αξιόπιστη τεχνική για επιστημονική 

χρήση κράτησαν περίπου πενήντα χρόνια. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’40 η χρήση 

της δειγματοληψίας γενικεύεται και καθιερώνεται σε όλο και περισσότερους κλάδους 

επιστημονικών εφαρμογών, όπως οικονομία, βιολογία, κοινωνιολογία, εκ-παίδευση, 

επικοινωνία και γενικότερα πολιτική επιστήμη, κλπ.  

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο κλασσικό ερώτημα: 

«Γιατί Δειγματοληψία;»  

Η απόφαση να χρησιμοποιήσει κάποιος δειγματοληψία οφείλεται σε λόγους:  



α) Οικονομίας: Εάν τα δεδομένα λαμβάνονται από ένα μόνο κομμάτι του συνόλου, τότε 

το κόστος της έρευνας θα είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα 

προέκυπτε από μια πλήρη απαρίθμηση. Εδώ τίθεται το ερώτημα πόσο πρέπει να είναι το 

μέγεθος του δείγματος ώστε αυτό να είναι επαρκές. Το μέγεθος του επαρκώς με-γάλου 

δείγματος, εν συντομία, εξαρτάται:  

(α1) Από το μέγεθος Ν του πληθυσμού (Ασθενής θετική συσχέτιση)  

(α2) Από τη διασπορά S2 της μεταβλητής που μελετούμε (Ισχυρή θετική συσχέτιση)  

(α3) Από το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα εκτίμησης d (Ισχυρή αρνητική συσχέτιση)  

(α4) Από τη στάθμη σημαντικότητας α (Ισχυρή αρνητική συσχέτιση). Η στάθμη ση-

μαντικότητας α είναι το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό των αστοχιών (αβαρία) που θα 

δώσουν τελικά σφάλμα εκτίμησης μεγαλύτερο του d.  

Η πλήρης μαθηματική έκφραση αυτών δίνεται στο παράρτημα.  

Σχετικά με όλα τα παραπάνω βλέπε Ν. Φαρμάκης (2003).  

β) Ταχύτητας: Είναι φανερό ότι η οικονομία που επιτυγχάνουμε, σε χρόνο, 

εφαρμόζοντας δειγματοληψία είναι σημαντικός παράγοντας. Πέρα από τους χρονικούς 

περιορισμούς που τίθενται για την διεκπεραίωση της εκάστοτε έρευνας, το μέγεθος του 

προς μελέτη πληθυσμού πολλές φορές είναι απαγορευτικό από άποψη χρόνου για την 

εφαρμογή μιας απογραφής.  

γ) Ακρίβειας: Δίνεται η εντύπωση ότι σε μια πλήρη απαρίθμηση, η ακρίβεια είναι 

μεγαλύτερη. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, που ο φόρτος εργασίας από την έκταση του 

πληθυσμού είναι αιτία για μεγάλα λάθη εκτίμησης, μεγαλύτερα από αυτά που θα 

περίμενε κανείς από μία απλή και σύντομη δειγματοληψία. Η δειγματοληψία μπορεί 

άλλωστε, να επαναληφθεί με μικρό οικονομικό κόστος ή μικρή διάρκεια της επί πλέον 

προσπάθειας και να ελεγχθούν πιο εύκολα τα δειγματοληπτικά σφάλματα.  

δ) Φύση της έρευνας: Πολλές φορές η μελέτη μιας μονάδας έχει σαν αποτέλεσμα την 

καταστροφή αυτής. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε έρευνες ελέγχου ποιότητας. Η προ-σοχή 

εδώ, εστιάζεται περισσότερο στο να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια, πα-ρά την 

ελαχιστοποίηση του κόστους της παρατήρησης.  

Συμπέρασμα: Η φύση των προβλημάτων επιβάλλει πολλές φορές την απόφαση για τη 

χρήση δειγματοληψίας.  

Χρήση της δειγματοληψίας πολλές φορές γίνεται αυτόματα, σχεδόν χωρίς κάποια 

συνειδητή ενέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφαιρετική ικανότητα που έχει 

ο ανθρώπινος νους βάσει της οποίας δημιουργεί έννοιες. Αρκεί ένα δείγμα (ορι-σμένες 

παρατηρήσεις) για να σχηματιστεί μια εικόνα για την κάθε έννοια και να έ-χουμε όλοι 

κοινή, όπως πιστεύουμε, αντίληψη για αυτήν.  

 

3. Ιστορία της Δειγματοληψίας και των Εφαρμογών της   

Η ιστορία της Δειγματοληψίας και των εφαρμογών της είναι σχετικά πρόσφατη και δεν 

ξεκινά παλαιότερα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Κάποια σποραδικά παραδείγματα, 

πρόγονοι της δειγματοληψίας, εντοπίζονται με την εμφάνιση της στατιστικής τον 17ο 

αιώνα, χωρίς βέβαια να έχουν αναπτυχθεί οι αντίστοιχες έννοιες. Προβλήματα 

οικονομικά και κοινωνικά μάστιζαν την Ευρώπη την περίοδο εκείνη, δημιουργώντας την 

ανάγκη για τη διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών. Αξιοσημείωτα είναι τα έργα των 

Quetelet A. (1796-1874) και Malthus T.R. (1766-1834). Ο πρώτος, μελέτησε την 

επίδραση που έχουν διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες στο να προβεί κάποιος σε κάποια 

εγκληματική πράξη (Quetelet A., 1835). Θεωρείται, όχι άδικα, πατέρας της 



εγκληματολογικής στατιστικής. Ο Βρετανός οικονομολόγος και δημογράφος, T.R. 

Malthus, μελέτησε την ανάπτυξη του πληθυσμού, η οποία πολλές φορές είναι ταχύτερη 

από τη διάθεση τροφής. Μάλιστα, υποστήριζε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρική 

πρόοδο ενώ οι πόροι αυτού με αριθμητική (Malthus, 1798).  

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές σαν σημείο εκκίνησης της ανάπτυξης της θεωρίας της 

δειγματοληψίας θεωρείται το 1895. Μέχρι την αποδοχή της θεωρίας αυτής ως ένα 

αξιόπιστο εργαλείο, κυριαρχούσαν οι απογραφές με κύριο επιχείρημα το αίσθημα της 

βεβαιότητας που δημιουργούσαν. Σύμφωνα με τον L. Kish, στην εργασία του “The 

Hundred Years’ Wars of Survey Sampling”, Statistics in Transition 2, ο αιώνας 1895-

1995 μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ημίχρονα διάρκειας 50 ετών ακριβώς το καθένα: 

1895-1945 και 1946-1995. Στα 100 έτη αυτά γίνονται προσπάθειες καθιερωμένων 

προσώπων στο χώρο για την εδραίωση της δειγματοληπτικής θεωρίας, χωρίς να λείπουν 

η έντονη δυσπιστία και οι συγκρούσεις.  

Την πρώτη σπίθα για την στροφή του ενδιαφέροντος προς τη δειγματοληψία, αποτέλεσε 

η παρουσίαση της «Αντιπροσωπευτικής Μεθόδου» (Representative Method) στη Σύνοδο 

του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (I.S.I. – International Statistical Institute) το 1895 

από το Νορβηγό Anders Kiaer. Προτείνει ότι μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικές 

εκτιμήσεις από τις παρατηρήσεις ενός μεγάλου αριθμού μονάδων κατανεμημένων 

ευρέως στον πληθυσμό. Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου του ήταν ότι κανένα μέτρο της 

ακρίβειας των εκτιμήσεων αυτών δεν μπορούσε να ληφθεί. Τον αποδοκίμασαν 

εντονότατα. Με πειστικά επιχειρήματα, στη Σύνοδο του I.S.I. το 1897, ώθησε στο να 

οριστεί μια υποεπιτροπή για την περαιτέρω εξέταση της αντιπροσω-πευτικής μεθόδου 

(Kiaer, 1895/1896 & Kiaer, 1897). Το 1903, το ψήφισμα που έθεσε η υποεπιτροπή, στο 

οποίο προτείνει τη χρήση της μεθόδου κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, γίνεται 

αποδεκτό και μαζί με αυτό και η δειγματοληψία.  

Ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει μια θεωρία συμπερασματολογίας για τις έρευνες 

στις οποίες γινόταν εφαρμογή τυχαίας δειγματοληψίας ήταν ο A. L. Bowley. Το 1913 

γράφει για τις Δημοσκοπήσεις και ξεκινώντας από το 1890 έως τη δεκαετία του 1930, 

πραγματοποιεί μια σειρά από δειγματοληπτικές έρευνες κοινωνικού και οικονομικού 

χαρακτήρα σε πολλές πόλεις της Αγγλίας, δίνοντας έμφαση στην επιλογή του δείγματος, 

στην εκτίμηση των σφαλμάτων, δειγματοληπτικών και μη (Bowley, 1915 & Bowley, 

1926). Το 1924 εκδίδεται το πρώτο βιβλίο με θέμα τη δειγματοληψία, “Basic theory of 

Sampling Methods” του Ρώσου G. Kovalevsky. Δυστυχώς, δεν είχε την απήχηση που θα 

έπρεπε και σε αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι εκδόθηκε στα Ρωσικά.  

Καθοριστικό για την ανάπτυξη της δειγματοληψίας θεωρείται το έργο του Neyman, "On 

the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified 

Sampling and the Method of Purposive Selection" (1934). Ο Neyman αμφισβητεί τη 

δειγματοληψία σκοπιμότητας και προτείνει ότι δεν είναι απαραίτητο οι πιθανότητες 

επιλογής των μονάδων για το δείγμα να είναι ίσες. Το 1937 στην εργασία του “Outline of 

a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability” 

αναπτύσσει την ιδέα του διαστήματος εμπιστοσύνης.  

Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίοδος κατά την οποία όλο και περισσότεροι διακε-

κριμένοι επιστήμονες της εποχής (Mackenzie, Clapham, J.O. Irwin, W.G. Cochran, F. 

Yates, Snedecor κ.α.) συμβάλλουν στην ανάπτυξη της θεωρίας της δειγματοληψίας και 

στην καθιέρωσή της. Στο Τμήμα Στατιστικής του Πειραματικού Σταθμού στο 

Rothamsted, από το 1922 ο R. A. Fisher παρουσιάζει μεθόδους σχεδιασμού και 



ανάλυσης πειραμάτων και αναπτύσσει μελέτη του για την ανάλυση διασποράς. Στις 

Η.Π.Α. λόγω των συντονισμένων και οργανωμένων ενεργειών, κυρίως στο US Bureau of 

the Census, οι δειγματοληπτικές έρευνες απογειώνονται. Από το 1934 έως το 1943 μια 

σειρά από έρευνες για τη μέτρηση της ανεργίας διεξάχθηκαν από τον οργανισμό Works 

Projects Administration (WPA). Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Ινδικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου. Ιδρυτής ο P. C. Mahalanobis, το 1931. Εκπαιδεύει στατιστικούς και τους 

αποστέλλει να υπηρετήσουν τη Στατιστική σε όλες τις επαρχίες της Ινδίας και σε άλλες 

μη ανεπτυγμένες χώρες.  

Η δεύτερη 50ετία σηματοδοτείται από την ραγδαία πρόοδο των δημοσκοπήσεων, της 

δειγματοληπτικής πρακτικής αλλά και από την έκδοση των πρώτων βιβλίων σχετικών με 

αυτές. Το 1949 ο Yates δημοσιεύει το βιβλίο “Sampling Methods for Censuses and 

Surveys” και ακολουθούν οι Deming (1950), Cochran (1953), Hansen, Hurwitz και 

Madow (1953), P.V. Sukhatme (1954). Παράλληλα, παρατηρούνται κάποιες προσπάθειες 

διδασκαλίας της δειγματοληψίας στα Πανεπιστήμια με μεγαλύτερη απήχηση σχεδόν σε 

όλα τα σχετικά τμήματα των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ινδία, στον Καναδά και 

στην Ωκεανία. Ο Cochran αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διδάξει το 1939 τα πρώτα 

μαθήματα παγκοσμίως. Λόγω της προσφοράς του αυτής και του βιβλίου του, τείνει να 

θεωρηθεί ο «Ευαγγελιστής» της δειγματοληψίας. Δημιουργείται το πρώτο επιστημονικό 

κέντρο δειγματοληψίας από τους Snedecor, Wallace, Sarle και Cochran στο 

Πανεπιστήμιο της Iowa.  

Η εφαρμογή της δειγματοληψίας αρχίζει να επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους 

τομείς. Ευρεία χρήση αυτής παρατηρείται και στη βιομηχανία με τον έλεγχο ποιότητας 

(quality control) να αποτελεί έναν από τους κυριότερους αποδέκτες. Σε αυτόν τον κλάδο 

οι εφαρμογές της δειγματοληψίας ξεκινούν από κλασσικές περιπτώσεις και φτάνουν σε 

ολοκληρωμένα σχέδια δειγματοληψίας (CSP-1, CSP-2, CSP-C κ.λ.π.).  

Σήμερα τελικά η ανθρωπότητα ζει σε μια ενδιαφέρουσα εποχή αξιοποιώντας τη 

δειγματοληψία και τις εφαρμογές της σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της 

οικονομίας.  

 

4. Εν Ελλάδι δε…….…  

Η δειγματοληψία στην Ελλάδα και η πρακτική της αρχίζει να αναπτύσσεται στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 με την απογείωσή της να εμφανίζεται με τη μεταπολίτευση του 1974. 

Παλαιότερα, οι μεγάλης έκτασης έρευνες ήταν ελάχιστες. Αρκετές προσπάθειες είχαν 

γίνει σε επιστημονικούς τομείς όπως η βιοστατιστική, η ψυχολογία, η παιδαγωγική κ.α. 

χωρίς όμως να εφαρμόζεται δειγματοληψία. Η περιορισμένη γνώση της θεωρίας της 

δειγματοληψίας και η μικρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνέβαλλαν στην καθυστέρηση της 

ανάπτυξής της. Σήμερα, η Ελλάδα έχει ισότιμη θέση στις χώρες τις Ε.Ε. Μπορεί και 

κάνει περιορισμένη εξαγωγή τεχνογνωσίας σε χώρες της περιοχής της και αναπτύσσεται 

συνέχεια στις εφαρμογές της δειγματοληψίας.  

Όσον αφορά τις πολιτικές Δημοσκοπήσεις, το επίπεδο είναι αρκετά ανεβασμένο κυρίως 

από τις αρχές του 1993 και έπειτα. Σε αυτό έχουν συμβάλλει οι εταιρείες 

δημοσκοπήσεων, που μέσω του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας 

Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α -ελληνικό ανάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης ESOMAR), έχουν 

δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα αξιοπιστίας. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί μονάχα στο 

θέμα της επικοινωνιακής διαχείρισης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, 

Φαρμάκης Ν., (2003). Η Κύπρος ακολουθεί με δικές της εταιρείες ή με συνεργασία με 



τις Ελληνικές. Μάλιστα κάποιες εταιρείες Κυπριακές δραστηριοποιούνται από χρόνια 

και στην Ελλάδα (Κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, κλπ.).  

Ως προς τις σπουδές τώρα, αμιγές Τμήμα Στατιστικής υπάρχει μόνο στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθήνας ενώ σε συνδυασμό με την Αναλογιστική Επιστήμη (Actuaries) 

στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άριστο επίπεδο γνώσεων 

πάνω στη Στατιστική μπορεί να αποκτήσει κανείς και σε άλλα τμήμα-τα π.χ. 

Μαθηματικών Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πατρών, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει η αντίστοιχη 

αναγνώριση στον τομέα απασχόλησης. Καλό επίπεδο υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου όπου λειτουργεί Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής (ΜΑ.Σ.). Πιστεύουμε 

πάντως ότι χρειάζεται περισσότερη επέκταση η διδασκαλία των διαφόρων στατιστικών 

αντικειμένων στα διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα (Παιδαγωγικά, Φυσικής Αγωγής 

κ.α.). καθώς και μία προσαρμογή των εφαρμογών στο περιεχόμενο σπουδών αυτών, π.χ. 

διδασκαλία και έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου, κλπ.  

 

 

5. Η Δειγματοληψία στο Διαδικτυο  

Και εδώ η Ιστορία είναι πολύ σύντομη γιατί με το διαδικτυο έχουμε μικρό βάθος χρόνου 

που ασχολούμαστε. Υποτυπώδεις ενέργειες αναφέρονται και στη δεκαετία του ’60, 

Sirken M, όπου ασχολούνται με έρευνες σχετικές με Οργανισμούς και Ιδρύματα μόνο. 

Το ίδιο και στην επόμενη δεκαετία όπου οι έρευνες εστιάζονται σε διάφορους «σπάνιους 

πληθυσμούς» και με βάση επίσημες κατοικίες με στόχο να μειωθούν τα σφάλματα 

εκτίμησης. Πενιχρά αποτελέσματα και εδώ. Η δεκαετία των ’80 όμως τα σφάλματα 

εκλογικεύονται και είναι πια εφάμιλλα των σφαλμάτων της κλασσικής δειγματοληψίας. 

Στη δεκαετία των ’90 ου έρευνες είναι βασισμένες έρευνες για τους οργανισμούς και 

βασίζονται περισσότερο στα άτομα. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα και 

στους οργανισμούς που συνδέονται μα τα άτομα αυτά. Κάποιοι οργανισμοί που 

συνδέονται με άτομα καταγραμμένα σε έρευνες νοικοκυριών παίζουν ρόλους πλαισίου 

για έρευνες οργανισμών.              

 

 

 

6. Προοπτικές της Δειγματοληψίας  

Δεδομένης της μικρής σχετικά ιστορίας της δειγματοληψίας, οι προοπτικές για τις 

σπουδές στη Στατιστική και τις διάφορες επιχειρηματικές εφαρμογές της φαίνονται πολύ 

καλές, Μπήκε όμως ήδη για τα καλά μέσα στη ζωή μας και θα μπαίνει όλο και πιο πολύ. 

Χρειάζεται όμως μέτρο ως προς τη χρήση της καθώς και θέσπιση μέτρων για την 

καλύτερη και επωφελέστερη επικοινωνιακή διαχείριση των αποτελεσμάτων της. Η 

Ελληνική αγορά γίνεται όλο και βαθύτερη στο θέμα αυτό και τα αποτελέσματα είναι 

σημαντικότερα, εκεί ακριβώς όπου δεν είναι εντυπωσιακά, στις καθαρά εμπορικές 

εφαρμογές.  

Σε διεθνές τώρα επίπεδο, πλην των Η.Π.Α. και Καναδά, μεγάλη αγορά θεωρείται η 

Γαλλία (και με πολύ καλό επίπεδο σπουδών) ακολουθεί η Ολλανδία, η Γερμανία, η 

Ινδία, η Ταϊβάν, η Κορέα, κλπ. ενώ η Ωκεανία δίνει επίσης δυναμικά το παρόν.  

Οι επιχειρηματίες συνδυάζουν την Στατιστική με άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών ώστε 

να έχουν αυξημένα κέρδη και συνεχή απασχόληση του προσωπικού τους.  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ  



(Η Μαθηματική διάσταση των εννοιών της δειγματοληψίας)  

Προσδιορισμός του μεγέθους n0 του επαρκώς μεγάλου δείγματος:  

Το μέγεθος του επαρκώς μεγάλου δείγματος δίνεται από τον τύπο  

            ,   όπου   και   [x]=ακέραιο μέρος του x.  

 

Είναι επίσης  η z-επίδοση που αντιστοιχεί σε στάθμη σημαντικότητας  , Φαρμάκης, Ν., 

2003.  

Δεδομένα του πληθυσμού Π και της υπό μελέτη τυχαίας μεταβλητής Χ:  

1ο: Το μέγεθος του πληθυσμού, Ν  

2ο: Η διασπορά S2 της τυχαίας μεταβλητής Χ  

3ο: Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα εκτίμησης (μ.ε.σ.ε) της μέσης τιμής Ε(Χ) της 

τυχαίας μεταβλητής, το d  

4ο: Στάθμη σημαντικότητας α = Πιθανότητα για σφάλμα εκτίμησης της μέσης τιμής  

Ε(Χ) μεγαλύτερου από το d. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιείται η z-επίδοσης που 

αντιστοιχεί στην τιμή της α.  

5ο: Ενδιάμεση έννοια η ποσότητα h=d/s, s= η τυπική απόκλιση της τυχαίας  

μεταβλητής Χ, δηλαδή s=2s.  

Σημειώνεται ότι ο όρος «μεγάλο δείγμα» ή «μικρό δείγμα» που συχνά είναι σε χρήση  

είναι άνευ περιεχομένου. Η μόνη αποδεκτή έννοια είναι «επαρκώς μεγάλο δείγμα».  
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