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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στατιστική είναι ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για: 
(Ι) το σχεδιασμό διαδικασίας συλλογής δεδομένων 
(ΙΙ) τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσιάση τους 
(ΙΙΙ) την ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων  
Ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται με το το σχεδιασμό 
διαδικασίας συλλογής δεδομένων λέγεται σχεδιασμός πειραμάτων 
Ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται  τη συνοπτική και 
αποτελεσματική παρουσιάση τους λέγεται περιγραφική στατισστική 
 Ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται με την ανάλυση και 
εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων λέγεται επαγωγική 
στατιστική ή στατιστική συμπερασματολογία 
Πληθυσμός είναι ένα σύνολο του οποίου εξετάζουμε τα στοιχεία ως 
προς ένα ή περισσότερα χρακτηριστικά του  

Άτομο ή άστομο είναι κάθε στοιχείου του πληθυσμού 

Το πλήθος των ατόμων ενός πληθυσμού ονομάζεται μέγεθος του 
πληθυσμού 

Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε ένα πληθυσμό 
καλούνται μεταβλητές 

Οι δυνατές διακεκριμένες τιμές που μπορεί να πάρει λέγονται τιμές 
της μεταβλητής και τις συμβολίζουμε με x1,x2,…,xκ   

Στατιστικά δεδομένα ή παρατηρήσεις ονομάζονται τα δεδομάνα 
που προκύπτουν από την διαδοχική εξέταση των ατόμων ενός 
πληθυσμού ως προς ένα χαρακτηριστικό τους και τα 
συμβολίζουμε με t1,t2,…,tν   

Ποσοτικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία μπορούν να 
μετρηθούν 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία δεν επιδέχονται 
μέτρηση 

Διακριτές μεταβλητές είναι εκείνες που κάθε άτομο του πληθυσμού 
παίρνει μόνο διακεκριμένες τιμές 

Συνεχείς μεταβλητές είναι εκείνες που μπορούν μια οποιαδήποτε 
τιμή σε ένα διάστημα πραγματικών αριθμών  

Απογραφή πληθυσμού ονομάζεται η μέθοδος συλλογής των 
δεδομένων κατά την οποία η συλλογή πληροφοριών γίνεται από 
όλα τα άτομα(στοιχεία) του πληθυσμού ως προς το χαρακτηριστικό 
που μας ενδιαφέρει  

Δείγμα είναι ένα υποσύνολο  του πληθυσμού το οποίο εξετάζεται 
ως προς το χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει  

Αντιπροσωπευτικό ονομάζεται ένα δείγμα ενός πληθυσμού, εάν 
έχει επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μονάδα του πληθυσμού 
να έχει την ίδια δυνατότητα να  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Τους στατιστικούς πίνακες τους χωρίζουμε σε α)γενικούς πίνακες 
β)ειδικούς  
Πίνακες 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Οι γενικοί πίνακες περιέχουν όλες τις πληροφορίες που 
προκύπτουν από μια στατιστική έρευνα και αποτελούν τις πηγές 
των στατιστικών πληροφοριών στη διάθεση των ερευνητών για 
παραπέρα ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Είναι συνοπτικοί πίνακας και απλού περιεχομένου  
Κάθε πίνακας που έχει κατασκευαστεί σωστά πρέπει να περιέχει: 
α)τον τίτλο που γράφεται στο πάνω μέρος του πίνακα και δηλώνει 
με σαφήνεια και συνοπτικά το περιεχόμενο του πίνακα  
β)τις επικεφαλίδες των γραμμών και στηλών που δείχνουν 
συνοπτικά τη φύση και της μονάδες μέτρησης των δεδομένων 
γ)το κύριο σώμα που περιέχει διαχωρισμένα μέσα στις γραμμές 
και στήλες τα στατιστικά δεδομένα 
δ)την πηγή που γράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα και δείχνει 
την προέλευση των στατιστικών στοιχείων        
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. 

Έγινε δειγματοληπτική έρευνα για το βάρος των εμπορευμάτων 
μιας αποθήκης λαχανικών και βρέθηκαν ότι τα βάρη σε κιλά 10 
κιβωτίων ήταν : 17,12,12,15,18,22,24,25,19,20. Να βρεθούν : 
Ι) ο πληθυσμός ΙΙ) τα άτομα ΙΙΙ) η μεταβλητή ΙV) οι τιμές της 
μεταβλητής 

Ι)Ο πληθυσμός είναι όλα τα κιβώτια της αποθήκης 
ΙΙ) Αν με κ1,κ2,…,κ10 συμβολίσουμε τα 10 κιβώτια τότε τα 
κ1,κ2,…,κ10 είναι τα άτομα του πληθυσμού 
ΙΙΙ) Η μεταβλητή του πληθυσμού είναι το βάρος των κιβωτίων 
ΙV) Οι τιμές της μεταβλητής είναι οι αριθμοί : 
12,15,17,18,19,20,22,24,25 
2. 

Μελετούμε τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης ως προς τις ιδιότητες  
α) ηλικία β) ανάστημα γ) εισόδημα δ) επάγγελμα ε) μορφωτικό 
επίπεδο 
Ποιες από τις παραπάνω ιδιότητες είναι ποιοτικές και ποιες είναι 
ποσοτικές ;;;   

Ποιοτικές είναι : το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο 
Ποσοτικές είναι : η ηλικία, το ανάστημα και το εισόδημα   


