
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 331-6081 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1,  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. 
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/about/disciplines/sector-1/68-

academic-el/undergraduate-programs-el/saxm-el/90-socioeconomic-

statistics-el 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η κοινωνικοοικονομική στατιστική είναι από μόνη της ένας ολόκληρος κόσμος. Στο μάθημα αυτό 
επιδιώκεται πρωτίστως να δοθούν στο φοιτητή της στατιστικής ερεθίσματα που θα κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον του για περαιτέρω εμβάθυνση στα πλαίσια μίας πτυχιακής εργασίας ή σχετικών 
μεταπτυχιακών σπουδών. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση του 
μαθήματος αναμένεται καταρχήν να έχουν εξοικειωθεί με τις μορφές και την έκταση των 
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, τη σχέση τους με τις επίσημες στατιστικές, καθώς και να 
γνωρίζουν τις πηγές αναζήτησής τους. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μία 
στατιστική έρευνα (survey) με σκοπό τη συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Εν συνεχεία οι 
φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση διαθέτοντας ένα αριθμό από κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές 
να σχεδιάζουν και να εκτιμούν ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα αιτιώδους συνάφειας με τη βοήθεια 
κατάλληλου λογισμικού. Θα πρέπει ακόμη να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πηγές και κατηγορίες κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων. Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και 
επίσημες στατιστικές. Επίπεδο μέτρησης κοινωνικών-οικονομικών μεταβλητών. Μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων κοινωνικής έρευνας. Αναπαράσταση μιας κοινωνικής κατάστασης με μορφή 
διαγραμμάτων αιτιώδους συνάφειας. Προσδιορισμός σχέσεων μεταξύ κοινωνικών-οικονομικών 
μεταβλητών με μεθόδους διερευνητικής ανάλυσης όπως ανάλυση διαδρομής και πολυμεταβλητά 
υποδείγματα αιτιώδους συνάφειας. Κεκρυμμένες μεταβλητές.  Μέθοδοι εκτίμησης. Στοχαστικά 
υποδείγματα  για την  περιγραφή κοινωνικών διαδικασιών. Ανοικτά και κλειστά κοινωνικά 
συστήματα. Υποδείγματα για την κοινωνική κινητικότητα.  Υποδείγματα εκλογικής συμπεριφοράς. 
Υποδείγματα διάδοσης ειδήσεων και ιδεών. Σύντομη επισκόπηση άλλων στοχαστικών 
υποδειγμάτων για κοινωνικά φαινόμενα. Σύντομη αναφορά σε λοιπούς τομείς της κοινωνιομετρίας 
της ψυχομετρίας και της ποσοτικής ανάλυσης στην πολιτική έρευνα. Εφαρμογές με χρήση 
κατάλληλου λογισμικού.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Επικοινωνία με φοιτητές μέσω email.  

 Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις/ εργαστήριο 39 

Αυτοτελής Μελέτη 86 
  

χρησιμοποιήσουν απλές μορφές στοχαστικών υποδειγμάτων συνεχούς ή διακριτού χρόνου  για την 
περιγραφή κοινωνικών διαδικασιών όπως αυτές που αναφέρονται υπό (3) παρακάτω (περιεχόμενο 
μαθήματος). 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Λήψη αποφάσεων 
 



(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωστική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω υποχρεωτικής 
γραπτής εξέτασης η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων. 
Προαιρετικά ανατίθενται εργασίες κατ’ οίκον κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες οι φοιτητές συγγράφουν 
ατομικά ή σε μικρές ομάδες, παραδίδουν σε τακτές 
ημερομηνίες και παρουσιάζουν δημόσια. 
 
Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται 
προφορικά. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Στην Ελληνική: 

 Δρακάτου Κ. Γ.  (1984) Περιγραφική Οικονομική Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση 

 Καλαματιανού Α. (2003) Κοινωνική Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση.  

 Διαδικτυακός Τόπος της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Διαδικτυακός τόπος EUROSTAT 

 Bartholomew D. J. (1996) Στοχαστικά μοντέλα για κοινωνικές διαδικασίες, Εκδόσεις Παπαζήση 

(σε μετάφραση) 
 

Στην Αγγλική: 

 Saris w. And Stronkhorst (1984) Causal modelling in nonexperimental research, an introduction 

to the LISREL approach, Sociometric Research Foundation, The Netherlands. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

 

 


