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Ερευνητική εργασία της Β τάξης Λυκείου  

Οι oμάδες των μαθητών είναι :  

Α) ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Β) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΒΥΡΩΝ 

Γ) ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Γ) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ :     ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

                        ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ................................................................................................ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...................................................................................... 

Φασεις υλοποίησης της ερευνητικης εργασίας 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Νόμος της Ζήτησης   

Νόμος της Προσφοράς 

Η σχέση του νόμου της Προσφοράς και της Ζήτησης 

Η ισορροπία στην αγορά 

Γραφική παράσταση του νόμου της Ζήτησης 

    Ασκήσεις 

  Γραφική παράσταση του νόμου της Προσφοράς 

    Ασκήσεις 

Η διαμόρφωση της ισορροπίας στη αγορά 

     Παραδείγματα 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αγαθών 

      Παραδείγματα 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς αγαθών 

      Παραδείγματα 

Κανόνες ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς  

Ελαστικότητα της Ζήτησης 

Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης 

Eισοδηματική ελαστικότητα ζήτηση 



Εννοιολογικοί Πίνακες 

Βιβλιογραφία        

2
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ιστορία της στατιστικής 

Ορισμός της στατιστικής 

Τα στάδια της στατιστικής 

Η Στατιστική των επιχειρήσεων 

Περιγραφική Στατιστική 

Επαγωγική Στατιστική 

Ποιότητα διαχείρισης – Αποτελεσματική διοίκηση 

Πληθυσμός – Μεταβλητές 

Βασικοί ορισμοί και χρήσιμοι τύποι 

Χρήση του excel  στην στατιστική 

Νομισματική και τραπεζική στατιστική 

Ευρωπαϊκό σύστημα στατιστικής 

Bιβλιογραφία 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Μελέτη Καταναλωτικής Συμπεριφορας των Εφήβων  

Ανάλυση –Διαγραμματα-Σχολιασμοί-Αποτίμηση αποτελεσματων  

 

3
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  

 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    

Ιστορικό ίδρυσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Λόγοι δημιουργίας 

Σημασία και ο ρόλος των Χρηματιστηρίων 

Χρηματοοικονομικές Αγορές και Επενδύσεις  

 



ΜΕΤΟΧΕΣ   

Κοινές μετοχές (common stock)  

Προνομιούχες μετοχές (preferred stock)  

ΟΜΟΛΟΓΑ  

Εγγυήσεις (warrants)  

Αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος (Fixed income securities)  

Παράγωγα (Derivatives)  

Δικαιώματα (Options)  

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures)  

Προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards)  

Ανταλλαγές (Swaps)  

Εγγυήσεις (Warrants)  

Χρήμα (Money)  

ΠΑΡΑΓΩΓΑ   

Προθεσμιακά συμβόλαια  

Δικαιώματα προαίρεσης (Options) 

Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option)  

Δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) 

Αξία των δικαιωμάτων στη λήξη  

Κέρδος (ζημία) των δικαιωμάτων στη λήξη  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ   

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

4
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΟΚΟΣ 

Οικονομικές Θεωρίες 



Υπολογιστικές Σχέσεις 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

       Πίνακες Χρεωλυσίων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ  

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

5
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Βασικές έννοιες 

6
η
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα : Σταθερότητα των τιμών  

7
η 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΙΝΑΚΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Παράρτημα 1 

Φύλλα εργασίας –αξιολόγησης δειγματικής διδασκαλίας 

Παράρτημα 2 

Φωτογραφικό υλικό δράσεων-δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα μαθηματικά διδάσκονται σ` όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως ένα βασικό 

μάθημα. Από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής τους, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν σταδιακά με τη φύση και τη μεθοδολογία του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Ανεξάρτητα από την επίδοση την οποία σημειώνουν οι 

μαθητές στα μαθηματικά, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον έχουν κατανοήσει τον 

ρόλο των μαθηματικών στην ανθρώπινη εξέλιξη. Οι απορίες, όμως, οι οποίες συχνά 

διατυπώνονται στην τάξη από μαθητές του Λυκείου – ακόμη και από καλούς μαθητές 

στο συγκεκριμένο μάθημα – για τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή 

ζωή του ανθρώπου ή τη σχέση τους με άλλους τομείς της ανθρώπινης κουλτούρας, 

έρχονται να διαψεύσουν την παραπάνω προσδοκία. Ένας βασικός λόγος είναι οτι τα 

μαθηματικά διδάσκονται με τέτοιο τρόπο ώστε να απουσιάζει η περιπέτεια της 

σκέψης και της φαντασίας του ανθρώπου στη συνεχή προσπάθειά του για την εξέλιξη 

του .  

Πιο συγκεκριμένα, η σχολική εκπαίδευση δε δίνει έμφαση στη σύνδεση η οποία 

υπάρχει ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Ειδικότερα για τα μαθηματικά, δεν 

επισημαίνεται η επίδραση της συγκεκριμένης επιστήμης σε εκφάνσεις της κοινωνικής 

ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι οικονομικές συναλλαγές. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία συνδέει με τρόπο άμεσο και ελκυστικό τα μαθηματικά με τις καθημερινές 

οικονομικές συναλλάγες, ώστε να γίνει απο την μία αντιληπτός ο ρόλος τους στην 

καθημερινή ζωή και απο την άλλη οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές οικονομικές 

συναλλάγες.  

Επίσης, σε μία εποχή έντονης οικονομικής κρίσης υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την 

κατανόηση βασικών οικονομικών ζητημάτων ,την ανάλυση και  την εξήγηση 

οικονομικών εννοιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι σκόπιμο και αναγκαίο να 

αναδειχθεί η αξία της μαθηματικής επιστήμης, όπου με την εφαρμογή μαθηματικών 

μεθολογιών , αλγοριθμικών διαδικασιών και τύπων συμβάλει με καθοριστικό και 

μονοσήμαντο τρόπο στην επίλυση , μελέτη και εκτίμηση σημαντικών οικονομικών 

θεμάτων της καθημερινής μας ζωής.  

Απο την άλλη υπάρχουν ίσως μαθητές της Β Λυκείου που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές σε οικονομικές σχολές, άρα κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη και επικοιμοδομητική με τη βοήθεια των μαθηματικών τους γνώσεων να 

ένασχοληθούν και να έρθουν σε επαφή με τη μελέτη του οικονομικού κυκλώματος 

της κοινωνίας μας. Κατα αυτόν τον τρόπο κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών 



για την εμπέδωση και βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων , καθώς 

διαπιστώνεται η άμεση εφαρμογή και χρησιμότητα τους σε καίρια ζητήματα που 

απασχολούν τη ζωή μας. 

Η ενασχόληση για τη λύση οικομικών ζητημάτων αναμένεται να δημιουργήσει και να 

καλλιεργήσει κλίμα αισιοδοξίας και ενθουσιαμού στους μαθητές, οι οποίοι 

καθημερινά βομβαρδίζονται απο τα ΜΜΕ με δυσυόνες οικονομικές προβλέψεις. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο τρόπος που καθορίζονται οι τιμές των αγαθών, η μελέτη στατιστικών στοιχείων 

οικονομικών θεμάτων , η εφαρμογή της στατιστικής στην επίλυση οικονομικών 

προβλημάτων, ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζικών ,χρηματιστηριακών και 

ασφαλιστικών πληρωμών είναι μερικά απο τα βασικά ζητήματα που συνθέτουν το 

οικονομικό κύκλωμα της κοινωνίας.  

Η κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα διαχείρισης των 

χρηματικών ποσών , αλλά και η δυνατότητα επιλυσης τέτοιων οικονομικών 

ζητημάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή επιβίωση του ατόμου μέσα 

στοκοινωνικό σύνολο. 

Οι μαθητές λοιπόν καλούνται πρώτα απο όλα να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν 

βασικά οικονομικά ζητήματα και να διαπραγματευτούν παραδείγματα και ασκήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

 
Η οικονομία είναι βασικός τομέας λειτουργίας μίας κοινωνίας και στην επίλυση 

βασικών οικονομικών ζητημάτων απαιτούνται μαθηματικές γνώσεις. Η σύνδεση των 

πεδίων της οικονομίας και των μαθηματικών είναι ένας τρόπος να προτοιμάσουμε 

την ομαλή ένταξη των μαθητών ως υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες του κοινωνικού 

συνόλου. Κάτω απο αυτές τις προϋποθέσεις ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι : Οι 

εφαρμογές των μαθηματικών μεθόδων και γνώσεων σε οικονομικά ζητήματα της 

καθημερινής μας ζωής. 

Προκειμένου να διευκολυνθούμε στη καλύτερη μεθοδολογική ανάλυση του σκοπού 

της έρευνας, αναπτύξαμε τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

εξειδικεύουν και αναλύουν τον διατυπωθέντα σκοπό:  

Ερευνητικά ερωτήματα : Θα εξεταστούν, θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν :   

 

 Το κύκλωμα διαχείρισης των χρηματικών ποσών σε τραπεζικές και εμπορικές 

συναλλαγές. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ; Με ποιους τρόπους μπορούν να 

καθοριστούν οι δοσοληψίες που μας συμφέρουν ;  

 

 H σχέση μεταξύ του εισοδήματος και της κατανάλωσης. Ποιοι είναι οι 

βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης των εισοδημάτων και των εξόδων για 

καταναλωτικά αγαθά ;  

 

 Ο τρόπος καθορισμού των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων. 

 

 Οι μαθηματικές μέθοδοι της Στατιστικής για την επίλυση οικονομικών 

προβλημάτων 

 

 Το κύκλωμα διαχείρισης των χρηματικών ποσών σε τραπεζικές και εμπορικές 

συναλλαγές. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ; Με ποιους τρόπους μπορούν να 

καθοριστούν οι δοσοληψίες που μας συμφέρουν ;  

 

 Η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. Πως μπορούμε 

να προβλέψουμε τα οικονομικά οφέλη χρηματικών επενδύσεων σε  μετοχές 

στο χρηματιστήριο;  

 

 Βασικές έννοιες της ασφαλιστικής επιστήμης. 

 



 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα –Σταθερότητα των Τιμών 

 

 Μαθηματικά και τυχερά Παιχνίδια  

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες και αντιμετώπισαν ξεχωριστά ερευνητικά ερωτήματα.  

Στην πορεία υλοποίησης της εργασίας ακολουθήκε απο κάθε ομάδα παρουσίαση 

,εξήγηση και ανάλυση οικονομικών εννοιών που τέθηκαν μέσα σε παραδείγματα και 

προβλήματα. 

Ακολουθούσε η διαπράγματευση και η συζήτηση του οικονομικού θέματος, 

ανταλλαγή απόψεων και κρίσεων για την επιλογή της κατάλληλης μαθηματικής 

αλγοριθμικής διαδικασίας που θα δώσει τις ζητούμενες λύσεις. 

Οι ομάδες των μαθητών ανέλαβαν τον ρόλο των ‘μικρών οικονομολόγων’ και 

κλήθηκαν να παρουσιάσουν με πλήρη αιτιόλογηση και επιχειρηματολογία την 

επίλυση παρόμοιων οικονομικών προβληματων. 

Περαιτέρω τους ζητηθηκε και βιβλιογραφική αναζήτηση επίκαιρων οικονομικών 

προβλημάτων που παρουσιάζονταν σε εφημερίδες, οικονομικά περιοδικά και 

διαδίκτιο και θα τεθηκαν αντικείμενο εξέτασης στην ολομέλεια της τάξης.  

Πιο αναλυτικά οι οικονομικές έννοιες και επίλυση οικονομικών προβλημάτων σε 

συνδυασμό με τις μαθηματικές γνώσεις που διαπραγματεύτηκε καθε ομάδα είναι :   

ΟΜΑΔΑ Α  

Νόμος της προσφοράς και της ζήτησης για τον καθορισμό των τιμών των αγαθών . 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς των αγαθών. 

Αναζήτηση και κατανόηση προβλημάτων και ασκήσεων που εφαρμόζονται οι νόμοι 

της προσφοράς και της ζήτησης. 

Ελαστικότητα της ζήτησης των αγαθών και η επίδραση της στην κατάταξη των 

αγαθών και στον καθορισμό των τιμών τους. 

Κανόνες ορθολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών.  

ΟΜΑΔΑ Β  



Η συμβολή της στατιστικής επιστήμης στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων-

Παραδείγματα- Χρήση και εφαρμογή του Excel για την παρουσίαση των στατιστικών 

δεδομένων ασκήσεων. 

Στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς των εφήβων με συλλογή πληροφοριών με 

χρήση ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με 

την βοήθεια της στατιστικής. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ  

Βασικές έννοιες και στοιχεία λειτουργίας του Χρηματιστηρίου : Μετοχές , Ομόλογα, 

Παράγωγα , Προθεσμιακά συμβόλαια. Παραδείγματα και ασκήσεις.  

ΟΜΑΔΑ Δ 

Βασικές έννοιες και στοιχεία λειτουργίας των τραπεζικών συναλλαγών. Τυπολόγιο-

Υπολογισμοί .Παραδείγματα και ασκήσεις. 

Επιπλέον.... 

Όλες οι ομάδες συνέδεσαν τις οικονομικές έννοιες σε εννοιολογικούς χάρτες με 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα σύμπλεγμα 

βασικών εννοιών και υποεννοιών οι οποίες σχετίζονται και συνδέονται με δεσμούς 

μεταξύ τους και δίνονται μέσω παραστατικών διαγραμμάτων που συνδυάζουν 

κείμενα, εικόνες και γραφικά. Η εικονιστική αναπαράσταση ιδεών και εννοιών με τη 

χρήση μιας μεθοδολογίας αποτύπωσης  κατά τρόπο ευκρινή  και παραστατικό ιδεών  

και εννοιών επιτρέπει  την εμφανή ανάδειξη του περιεχομένου τους όσο και των 

μεταξύ τους σχέσεων. Στους εννοιολογικούς χάρτες, οι κόμβοι (πλαίσια με 

επιγραφές) χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν έννοιες που συνδέονται μεταξύ 

τους με δεσμούς (γραμμές που ενώνουν τους δεσμούς), των οποίων οι επιγραφές 

δηλώνουν σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες έννοιες.  

Απο ομιλία του κ.Ιωάννη Χοτζόπουλου, που πραγματοποιήθηκε στις ομάδες των 

μαθητών, κατανόησαν μέσα απο τον διάλογο έννοιες και στοιχεία των 

ασφαλιστικών πληρωμών.  

Τέλος , στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών οι μαθητές παρακολούθησαν 

δειγματική διδασκαλία της φοιτήτριας κ.Γιαννακοπούλου Ιωάννας με θεμα : η 

σταθερότητα των τιμών και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέσα 

απο την προβολή βίντεο, τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων 

οι μαθητές κατανόησαν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

για την επίτευξη του βασικού στόχου της που είναι η διατήρηση της σταθερότητας 

των τιμών εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις  

  



Η μελέτη οικονομικών θεμάτων στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 

συμπληρώνεται και απο τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ,όπου οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις απο έμπειρους ειδικούς 

οικονομολόγους. 

Επισκέφτηκαν το χρηματιστήριο , το μέρος όπου συναντώνται οι επενδυτές και οι 

αγοραστές και οι πωλητές μετοχών και ομολόγων και ενημερώθηκαν για το τι είναι 

και κυρίως το πως λειτουργεί.   Παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον επιμορφωτικό 

σεμινάριο και διαπίστωσαν οτι για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και 

επεξεργασία των συναλλαγών οι μαθηματικές έννοιες και γνώσεις αποτελούν 

αναπόσπαστο εργαλείο.  

Οι μαθητές μέσα απο το διάλογο και τις συνεντεύξεις με τους οικονομολόγους,που 

εργάζονται στο Χρηματιστήριο ζήτησαν να ενημερωθούν για οικονομικά θέματα, 

όπως :   

-  Πως ξεκίνησε το χρηματιστήριο. 

-  Τι σημαίνει χρηματοδότηση μίας επιχείρησης.  

-  Ποιες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στις μετοχές και στα ομόλογα 

- Ποια προϊόντα διαπραγματεύονται και γιατί διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο , 

ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα.  

- Επένδυση/ απόδοση/ παράγωγα/ συντελέστές αγοράς/ μοντέλο αγοράς. 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης κινητοποιήθηκαν να 

χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές τους γνώσεις στην επίλυση προβλημμάτων με 

οικονομικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην 

ερευνητική τους εργασία.   

Η ενημέρωση των μαθητών για οικονομικές συναλλαγές συνεχίστηκε στην 

εκπαιδευτική επίσκεψη και στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στην Ν.Σμύρνη. Τα 

είδη και οι μορφές των καταθέσεων, οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του 

αποδιδόμενου τόκου με βάση το αρχικό κεφάλαιο, αποτέλεσε την αφορμή για να 

εξασκήσουν αλγορυθμικές και μαθηματικές μεθόδους υπολογισμού σε οικονομικά 

προβλήμματα τραπεζικών συναλλάγων παρατίθενται στην ερευνητική τους εργασία.    

Τέλος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και επιρφωτική ημερίδα 

στην ΑΣΟΕ απο τον έμπειρο καθηγητή κ.Ευάγγελο Μαγείρου με βάση τα ακόλουθα 

θέματα : 

Συνεχής κεφαλαιοποίηση και εφαρμογές. 

Εξισώσεις διαφορών, το ΔΝΤ και  η βιωσιμότητα του χρέους 

Βελτιστοποίηση - Γραμμικός προγραμματισμός - το πρόβλημα της δίαιτας-  



Εισαγωγή σε φύλλα λογισμικού και βελτιστοποίηση (στο εργαστήριο της 

Πληροφορικής. 

Πρόσκληση και συμμετοχή στο συνέδριο της 5
ης

 Διεθνούς Μαθηματικής 

Εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη με παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας. Οι 

μαθητές έλαβαν έπαινο συμμετοχής και η προσπάθεια τους απέσπασε πολύ 

θετικές κρίσεις και σχόλια. 

 

Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν :  

Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδίκτυο. 

Χρήση βιντεοπροβολέα. 

Υλικά γραφής.  

Αριθμομηχανή . 

Συνεργαζόμενα μαθήματα για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας :  

Αρχές οικονομικής Θεωρίας και Πληροφορική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

                         

 

 Προσδιορισμός της Τιμής ενός προϊόντος μέσα από το Νόμο 

της Ζήτησης και της Προσφοράς 

 

 Ελαστικότητα της Ζήτησης 

 

                    Γιώργος Σαλαμούρας & Διονύσης Τσαούσης 



 

 

 

 

 

Ο Νόμος της Ζήτησης 

Aφορά την τιμή ενός αγαθού. Όταν αυτή ανεβαίνει όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες 

παραμένουν αμετάβλητοι και οι αγοραστές τείνουν να αγοράζουν λιγότερη ποσότητα 

από το αγαθό αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η τιμή ενός αγαθού πέφτει και οι 

αγοραστές τείνουν να αγοράζουν μεγαλύτερη ποσότητα από το αγαθό αυτό. 

Όσο αυξάνουμε την κατανάλωση ενός προϊόντος τόσο συνήθως αυξάνεται και η 

χρησιμότητά του. Όταν όμως καταναλώσουμε πολύ μεγάλη ποσότητα, τότε η 

πρόσθετη ικανοποίηση μπορεί να φτάνει στο μηδέν ή και να είναι αρνητική. Με άλλα 

λόγια η πρόσθετη καταναλωτική ικανοποίηση η χρησιμότητα δηλαδή του αγαθού 

μειώνεται και μπορεί να γίνει ίση με μηδέν ή και αρνητική, όταν κορεστεί η ανάγκη. 

 Επομένως, ο καταναλωτής προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαμβάνει 

υπόψη του:  

 Το χρηματικό του εισόδημα δηλαδή το συγκεκριμένο αριθμό χρηματικών 

μονάδων που μπορεί να διαθέσει για την αγορά αγαθών. 

 Την τιμή ενός αγαθού δηλαδή τον αριθμό χρηματικών μονάδων που 

απαιτούνται για την απόκτηση μιας μονάδας από το συγκεκριμένο αγαθό και 

από την ύπαρξη άλλων υποκατάστατων αγαθών που μπορούν να 

ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη.  

Έτσι, αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού, ο καταναλωτής είναι πιθανότερο να αγοράσει 

λιγότερες μονάδες από το συγκεκριμένο αγαθό, αφού δεν επαρκεί το εισόδημά του 

για να συνεχίσει να αγοράζει τις ίδιες ποσότητες και, επιπλέον μπορεί να 

υποκαταστήσει ή και να αντικαταστήσει το αγαθό αυτό με ένα άλλο φθηνότερο, που 

ικανοποιεί όμως, την ίδια ανάγκη.  

Νόμος της προσφοράς  

Είναι η θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ποσότητα ενός προϊόντος και στην 

τιμή με την οποία προσφέρεται το προϊόν αυτό. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η τιμή του 

προϊόντος αυξάνεται και η προσφερόμενη ποσότητα ενώ όταν μειώνεται η τιμή του 

προϊόντος μειώνεται και η προσφερόμενη ποσότητα. 

Η προσφορά εκφράζει την επιθυμία του πωλητή/παραγωγού να πουλήσει μια 

ποσότητα ενός προϊόντος σε μια συμφέρουσα τιμή. Επίσης ο νόμος της προσφοράς 



μας λέει ότι όταν αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος αυξάνεται και η ποσότητα που 

προσφέρει ο παραγωγός ενώ η μείωση της τιμής φέρνει ως συνέπεια τη μείωση της 

ποσότητας που προσφέρεται. 

 

 

 

Η σχέση του νόμου της προσφοράς και της Ζήτησης 

Κατόπιν των παραπάνω συνάγεται ότι οι όροι ζήτηση και προσφορά νοούνται να 

είναι πάντα συνδεδεμένοι με την έννοια μιας συγκεκριμένης τιμής. Συνεπώς κάθε 

μεταβολή της τιμής προκαλεί μεταβολές στα μεγέθη της ζήτησης και της προσφοράς. 

Αυτή η ουσιώδης εξάρτηση μεταξύ των τριών αυτών οικονομικών όρων είναι αυτή 

που εκφράζεται τελικά με τους νόμους προσφοράς και ζήτησης. 

Η ισορροπία στην αγορά 

Η ισορροπία της αγοράς επιτυγχάνεται στην τιμή, όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι 

ίση με την προσφερόμενη. Σε κάθε ορισμένη τιμή του αγαθού, οι αγοραστές είναι 

διατεθειμένοι να αγοράσουν μια ορισμένη ποσότητά του, οι πωλητές να προσφέρουν 

μια άλλη, που μπορεί να συμπίπτει ή όχι με την τιμή που επιθυμούν οι αγοραστές. Αν 

η τιμή του αγαθού είναι τέτοια, ώστε η ποσότητα που επιθυμούν να αποκτήσουν οι 

αγοραστές να είναι ίση με την ποσότητα που προσφέρουν οι πωλητές, τότε αγοραστές 

και πωλητές θα μείνουν ικανοποιημένοι και έτσι δεν θα υπάρξει τάση για αλλαγές της 

τιμής του αγαθού. Θα υπάρξει επομένως ισορροπία στην αγορά . 

 Τιμή ισορροπίας  

Είναι η τιμή που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, στην οποία η ποσότητα που 

θέλουν να προσφέρουν οι πωλητές είναι ίση με την ποσότητα που θέλουν να 

αποκτήσουν οι αγοραστές. 

 Ποσότητα ισορροπίας 

Είναι η ποσότητα του αγαθού που πωλείται κι αγοράζεται στην τιμή 

ισορροπίας. Αν η τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή ισορροπίας, θα υπάρχει 

υπερβάλλουσα προσφορά ή πλεόνασμα, ενώ αν είναι χαμηλότερη από αυτήν 

θα υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση ή έλλειμμα. 

Οι παραπάνω έννοιες έχουν ζωτική σημασία στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται 

η οικονομία στις μέρες μας. Όλο το οικονομικό σύστημα προσπαθεί με διάφορους 

τρόπους να πετύχει την εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς έτσι ώστε να 

υπάρχει ασφάλεια και ισορροπία στην αγορά. 

Ξέρουμε από την ιστορία, αλλά και από την καθημερινή μας ζωή πως άλλοτε οι τιμές 

των προϊόντων ήταν υψηλές και οι προσφορά τους χαμηλή, ενώ άλλες φορές το 

αντίθετο. Επιπλέον γνωρίζουμε πολλά παραδείγματα προϊόντων τα οποία για κάποια 



χρονική περίοδο ήταν περιζήτητα, ενώ για κάποια άλλη όχι. Όλα αυτά συνδέονται 

άμεσα με τους νόμους της Ζήτησης και της Προσφοράς.  

Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι όμως που βλέπουν πως η ζωή τους 

περιστρέφεται γύρω από αυτούς τους οικονομικούς κανόνες. Γεγονός αποτελεί πως 

αυτοί οι νόμοι και οι έννοιές τους δεν διατυπώθηκαν πρόσφατα. Η ιστορία τους 

χάνεται στα βάθη των αιώνων. Λόγος για τη χρήση της προσφοράς και της ζήτησης 

γίνεται από τα αρχαία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από την έναρξη χρήσης του 

νομίσματος ως ανταλλακτικό μέσο. Η εμφάνισή τους όμως δεν ήταν τυχαία. Από τη 

στιγμή που εφευρέθηκε το χρήμα και διείσδυσε στη αγορά τα πάντα επηρεάστηκαν 

από τη χρήση του. Κάποιες στιγμές η κατάσταση στην αγορά ήταν καλή και κάποιες 

άλλες όχι. Στις μέρες ζούμε μία εκτεταμένη κρίση στην ισορροπία της αγοράς και 

παρατηρούμε πως μετά από τόσους αιώνες, η προσφορά και η ζήτηση παίζουν έναν 

από τους μεγαλύτερους ρόλους στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω, η προσφορά, η ζήτηση, και η τιμή είναι τρείς όροι 

άμεσα αλληλοεξαρτώμενοι. Έτσι οι ίδιοι οι καταναλωτές με τη συμπεριφορά τους 

καθόρισαν αυτούς τους νόμους. Οπότε από ιστορική άποψη μπορεί να υποστηριχθεί 

πως οι στοιχειώδεις αυτοί οικονομικοί νόμοι είναι προϊόν του φυσικού χαρακτήρα των 

ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Γραφική παρασταση του νόμου της ζήτησης. 

Ευθεία καμπύλη ζήτησης 

Η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης είναι η καμπύλη ζήτησης. Η 

συνάρτηση ζήτησης μπορεί να πάρει διάφορες αλγεβρικές μορφές. Η γραμμική 

συνάρτηση ζήτησης έχει τον τύπο QD=a+bP και είναι ευθεία γραμμή. Η σταθερά a 

είναι πάντα θετικός αριθμός ενώ ο συντελεστής b εξαρτάται από την κλίση της 

ευθείας και είναι πάντα αρνητικός αριθμός, αφού η κλίση της ευθείας εκφράζει την 

αρνητική σχέση μεταξύ της ζητούμενης ποσότητας και τιμής. 

Ένα παράδειγμα γραμμικής συνάρτησης ζήτησης είναι:  

QD=200-4P 

α=200 και β=-4 

Το διάγραμμα αυτής της συνάρτησης είναι ευθεία και, για να ορισθεί απαιτούνται οι 

συντεταγμένες δύο σημείων της. Αν η τιμή P=0 ευρώ, η ποσότητα θα είναι QD=160 

μονάδες προϊόντος. Αν η τιμή γίνει P=30 ευρώ, τότε η ποσότητα γίνεται QD=80 

μονάδες 

 

Γραφική παράσταση της ευθείας καμπύλης ζήτησης. 

 

Η Ισοσκελής υπερβολή 

Η συνάρτηση ζήτησης έχει τύπο: QD=A/P, όπου Α σταθερός θετικός αριθμός. Το 

διάγραμμά της είναι ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτωτους άξονες  QD και P. 



Χαρακτηριστικό αυτής της συνάρτησης είναι ότι η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή γιατί QD * P = A.  

Παράδειγμα:  

QD=1200/P. Για τη γραφική της παράταση απαιτούνται αρκετά σημεία με τις 

συντεταγμένες τους. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πίνακα, θέτοντας διάφορες 

τιμές στο P και βρίσκοντας τις αντίστοιχες ποσότητες QD.  

 

P 

 

 

QD 

 

10 

 

 

120 

 

20 

 

 

60 

 

30 

 

 

40 

 

40 

 

 

30 

 

60 

 

 

20 

 

80 

 

 

15 

 



 

Ασκήσεις 

1) Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

 

Τιμή  (P) 

 

 

Ποσότητα  (Q) 

 

2 

 

 

20 

 

4 

 

 

10 

 

Η γραμμική συνάρτηση Ζήτησης έχει τον τύπο QD=a+bP  και είναι ευθεία  γραμμή. 

Βρίσκουμε  QD = 30 - 5P. Ζητούμενη ποσότητα για την τιμή P = 3, Q = 15. Η τιμή  

για  ζητούμενη ποσότητα QD = 5 μονάδες  προϊόντος είναι P=5  

 

 

 

 



2) Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

Τιμή ανά κουτί  (P) 

 

 

 

Ζητούμενη ποσότητα σε 

εκατομμύρια ανά έτος  (Q) 

 

 

5 

 

 

9 

 

4 

 

 

10 

 

3 

 

 

12 
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15 

 

1 

 

 

20 

 

Να παρασταθεί η γραφική παράσταση της ζήτησης. 

 

 

 

 

 

 



 

Γραφική παράσταση της συνάρτησης της προσφοράς.  

Η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης είναι η καμπύλη προσφοράς. Η 

συνάρτηση προσφοράς μπορεί να έχει διάφορες αλγεβρικές μορφές. Η μορφή της 

είναι Qs = γ + δΡ. Η σταθερά γ στη συνάρτηση προσφοράς μπορεί να είναι θετικός ή 

αρνητικός αριθμός, αλλά ο συντελεστής δ είναι πάντα θετικός αριθμός και εκφράζει 

τη θετική κλίση της καμπύλης προσφοράς, που πηγάζει από το νόμο της προσφοράς. 

Η ποσότητα και η τιμή δεν μπορεί να έχουν αρνητικές τιμές και ισχύει Qs ≥ 0, Ρ ≥ 0. 

Ασκήσεις 

1) Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

Τιμή ανά κουτί  (P) 

 

 

Προσφερόμενη ποσότητα σε 

εκατομμύρια ανά έτος  (Q) 

 

 

5 

 

 

18 

 

4 

 

 

16 

 

3 

 

 

12 

 

2 

 

 

7 

 

1 

 

 

0 



 

Απαιτείται η συλλογή πληροφοριών για την τιμή ενός κουτιού και της ποσότητας 

αυτού που προσφέρεται στην αγορά ανά έτος. Παριστάνω την κάθε κατάσταση. Εδώ 

όμως, οι συντεταγμένες των σημείων αυξάνονται σε αντίθεση με το διάγραμμα του 

νόμου της ζήτησης. Η γραφική παράσταση της γραμμικής συνάρτησης της 

προσφοράς σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα απεικονίζεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Η διαμόρφωση της ισορροπίας στην αγορά.  

Για να βρούμε πότε υπήρχε ισορροπία στην αγορά χρησιμοποιήσαμε και το 

διάγραμμα της ζήτησης αλλά και το διάγραμμα της προσφοράς.  

 

 

Τιμή  (P) 

 

Ζητούμενη Ποσότητα σε 

εκατομμύρια πακέτα το 

χρόνο.  (QD) 

Προσφερόμενη 

ποσότητα σε 

εκατομμύρια πακέτα το 

χρόνο.  (QS) 

 

4 

 

 

55 

 

20 

 

6 

 

 

40 

 

40 

   



8 

 

30 50 

 

10 

 

 

20 

 

55 

 

 Να σχεδιάσετε την καμπύλη προσφοράς και ζήτησης.  

 

  

Η γραφική παράσταση της άσκησης. 

 

 Για P=4 τι παρατηρείτε ? 

Σε αυτό το σημείο έχουμε D=55 και S=20 

Υπάρχει λοιπόν υπερβάλλουσα ζήτηση (έλλειμμα) κατά 55-20=35 μονάδες. 

 

 Για =8 τι παρατηρείτε ? 

Σε αυτό το σημείο έχουμε D=30 και S=50 

Υπάρχει λοιπόν υπερβάλλουσα προσφορά (πλεόνασμα) κατά 50-30=20 

μονάδες. 

Από την παραπάνω άσκηση παρατηρούμε πως η τιμή ισορροπίας είναι P=6 

μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας είναι S=D=40 μονάδες. 

 



Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αγαθών 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για 

παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές συνθήκες, το κοινωνικό 

περιβάλλον κτλ. Όταν οι προτιμήσεις μεταβάλλονται ευνοϊκά για ένα προϊόν, 

τότε αυξάνεται η ζήτησή του. Παράδειγμα, η αυξημένη ζήτηση παγωτών και 

αναψυκτικών το καλοκαίρι. Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι 

ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. 

 Το εισόδημα των καταναλωτών. 

Ένας βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης είναι το εισόδημα 

των καταναλωτών. Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος όμως δεν 

έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά. Για τα περισσότερα αγαθά, τα 

οποία ονομάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το μέγεθος του 

εισοδήματος, αυξάνεται και η ζήτησή τους, και, όταν μειώνεται το μέγεθος 

του εισοδήματος, μειώνεται και η ζήτησή τους. Υπάρχουν όμως και αγαθά 

στα οποία οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος επιδρούν αντίστροφα 

στη ζήτησή τους. Τα αγαθά αυτά ονομάζονται κατώτερα αγαθά ή "αγαθά του 

φτωχού", αφού αγοράζονται συνήθως από οικογένειες με πολύ χαμηλό 

εισόδημα, γιατί είναι τα φτηνότερα στην αγορά, όπως η μαργαρίνη, τα 

κατεψυγμένα ψάρια, το ψωμί διατίμησης. Αυξήσεις στο μέγεθος του 

εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση αυτών των 

αγαθών και να στραφεί σε κανονικά αγαθά. 

 Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη 

μελλοντική εξέλιξη: 

i) των τιμών 

ii) του εισοδήματος τους. 

 i) Αν οι καταναλωτές προβλέπουν αύξηση στην τιμή ενός αγαθού, μπορεί να 

αυξήσουν τις τρέχουσες αγορές τους στο αγαθό αυτό, ώστε να επωφεληθούν 

από τη χαμηλότερη τιμή που επικρατεί τώρα. Αντίθετα, αν οι καταναλωτές 

αναμένουν μείωση των τιμών (π.χ. εκπτώσεις μετά από λίγο καιρό), θα 

αναβάλουν τις αγορές τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης. 

 ii) Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν οι καταναλωτές και όταν αναμένουν 

μεταβολή στο εισόδημά τους. Με το σκεπτικό ότι θα επέλθει αύξηση στο 

εισόδημά τους, αυξάνουν τη κατανάλωσή του «σήμερα», δηλαδή αυξάνουν τη 

ζήτηση «σήμερα». 

 Ο αριθμός των καταναλωτών 

Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και αύξηση της 

ζήτησης ενός αγαθού. Για παράδειγμα, σε ένα νησί τους θερινούς μήνες 

αυξάνεται η ζήτηση πολλών αγαθών από την άφιξη μεγάλου αριθμού 

παραθεριστών. 



 Οι τιμές των άλλων αγαθών 

Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιμή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός 

άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες: Τα 

υποκατάστατα και τα συμπληρωματικά. Υποκατάστατα είναι δυο (ή 

περισσότερα) αγαθά, όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άλλου (ή 

άλλων), για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη. Για παράδειγμα, το βούτυρο και 

η μαργαρίνη, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας, τα σπίρτα και ο αναπτήρας. 

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη 

μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί 

η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, οι καταναλωτές θα μειώσουν τη ζητούμενη 

ποσότητα μοσχαρίσιου κρέατος, και θα το υποκαταστήσουν με το σχετικά 

φτηνότερο χοιρινό, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση του χοιρινού.  

 Το σύστημα της καταναλωτικής πίστης  

Διάφορα συστήματα καταναλωτική πίστης όπως τ5α καταναλωτικά δάνεια, 

τραπεζικές κάρτες , πωλήσεις  με δόσεις κ.α. αυξάνουν την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών και ως εκ τούτου τη ζήτηση ορισμένων αγαθών. 

Παράδειγματα:  

Η τιμή επιδρά στη γραφική παράσταση της ζήτησης και τη μεταβάλει. 

 Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα. 

Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται μόνο λόγω μεταβολής της τιμής του 

αγαθού, ενώ οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το 

παρακάτω διάγραμμα δείχνει την καμπύλη ζήτησης D ενός αγαθού. Παρατηρούμε 

ότι οι μεταβολές της τιμής μεταβάλλουν τη ζητούμενη ποσότητα, σύμφωνα με το 

νόμο της ζήτησης, χωρίς να μετακινούν την καμπύλη ούτε να αλλάζουν τη 

συνάρτηση της.                   

      

Η γραφική παράσταση της ζήτησης με τη μετατόπιση. 

 Μεταβολή μόνο στη ζήτηση. 



Στην περίπτωση αυτή δεχόμαστε ότι η τιμή ενός κανονικού αγαθού παραμένει 

σταθερή και μεταβάλλεται μόνον ένας προσδιοριστικός παράγοντας της 

ζήτησης, για παράδειγμα το εισόδημα των καταναλωτών. Παρατηρούμε ότι οι 

μεταβολές σε έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, όταν 

η τιμή παραμένει σταθερή, μεταβάλλουν τη ζήτηση του αγαθού, 

μετατοπίζοντας ολόκληρη την καμπύλη ζήτησης, μεταβάλλοντας τη 

συνάρτησή της. 

 

       Η γραφική παράσταση της ζήτησης με τη μετατόπιση. 

 

 Ταυτόχρονη μεταβολή ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης. 

Ας υποθέσουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται ταυτόχρονα 

μεταβολή στην τιμή του και στο εισόδημα των καταναλωτών, για παράδειγμα, 

αυξάνονται και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της τιμής τείνει να 

μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος τείνει να 

αυξήσει τη ζήτηση. Επειδή οι επιδράσεις των δυο αυτών μεταβολών είναι 

αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα 

είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα (πριν 

τις μεταβολές). Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των 

μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος. 

          

Η γραφική παράσταση της ζήτησης με τη μετατόπιση 



Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς αγαθών 

 Ο αριθμός των επιχειρήσεων 
Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η 

προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και 

το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η 

προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. 

 Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 

Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του 

κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών 

συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. 

Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω 

και αριστερά.  

 Η Τεχνολογία της παραγωγής. 

Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη 

συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου 

αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο 

αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της 

παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού 

με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους 

παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν.  

 

 Οι καιρικές συνθήκες. 

Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την 

παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι 

σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές 

καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά, 

ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά 

Παραδείγματα  

 

Η τιμή μεταβάλει τη γραφική παράσταση της προσφοράς. Η μεταβολή στην 

προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αναφέρεται στη μετακίνηση κατά μήκος της 

ίδιας καμπύλης προσφοράς από ένα σημείο σε άλλο, όταν μεταβάλλεται η τιμή του 

αγαθού, ενώ οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί.  

 

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει ότι, όταν η τιμή είναι, για παράδειγμα, Ρ1, η 

προσφερόμενη ποσότητα είναι Q1 (σημείο Α), αν η τιμή γίνει p2, τότε η 

προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2 (σημείο Β). Έχουμε επομένως μετακίνηση 

κατά μήκος της δεδομένης καμπύλης προσφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β, 

που είναι συνέπεια του νόμου της προσφοράς. 



 

Η γραφική παράσταση της προσφοράς χωρίς μεταβολή. 

 

 Η μεταβολή στην προσφορά αναφέρεται στη μετατόπιση ολόκληρης της 

καμπύλης προσφοράς. Αυτό συμβαίνει, όταν η τιμή παραμένει σταθερή και 

μεταβάλλεται κάποιος άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς. 

Στο διάγραμμα έχουμε στη δεδομένη τιμή Ρ1: Μετατόπιση της καμπύλης 

προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S1S1, δηλαδή αύξηση της προσφοράς 

λόγω ευνοϊκής εξέλιξης στους παράγοντες προσφοράς, και μετατόπιση της 

καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά, στη θέση S2S2, δηλαδή μείωση της 

προσφοράς, λόγω δυσμενούς εξέλιξης στους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της προσφοράς (αρχική καμπύλη S0S0). 

 

Η γραφική παράσταση της προσφοράς μετατοπισμένη. 

Αν ταυτόχρονα με τη μεταβολή της τιμής του αγαθού έχουμε μεταβολή και σε 

κάποιον προσδιοριστικό παράγοντα, τότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων το αποτέλεσμα της επίδρασης στη συνάρτηση προσφοράς. Αυτό θα 

εξαρτηθεί από τη μεταβολή της τιμής και του προσδιοριστικού παράγοντα καθώς και 

από το μέγεθος των μεταβολών τους. Αν, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση της τιμής 

του αγαθού από Ρ1 σε Ρ2, και συγχρόνως μείωση του κόστους παραγωγής, δηλαδή 

μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς στη θέση S2S2, τότε η ποσότητα του προϊόντος 

που προσφέρεται αυξάνεται από Q1 σε Q2. 



 

Η γραφική παράσταση της προσφοράς μετατοπισμένη. 

 

Κανόνες ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς  

 Ολιγάρκεια 

Η κρίση έχει διδάξει ακόμα και στους πιο εύπορους την αξία της 

εξοικονόμησης και της ορθής διαχείρισης των πόρων. Τα άτομα πρέπει γίνουν 

πιο επικριτικά απέναντι στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση, ακόμα και αν έχουν 

την οικονομική δυνατότητα για τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να στραφούν σε 

μία πιο ουσιαστική και χωρίς αλόγιστες σπατάλες ζωή, ενώ παράλληλα θα 

ενδυναμωθούν πρακτικές αλληλεγγύης, όπως η χρήση προϊόντων από δεύτερο 

χέρι. Χαρακτηριστική είναι και η ανάγκη για επιστροφή σε παραδοσιακές 

αξίες, ενώ θα αναγνωριστεί και η σημασία της αγοράς τοπικών προϊόντων 

προς υποστήριξη τόσο των εργαζομένων, όσο και των εγχώριων παραγωγών. 

 

 Απλοποίηση επιλογών 

Η κρίση πρέπει να κάνει τους καταναλωτές πιο ώριμους. Είναι απαραίτητο να 

ζητούν αξία από τις αγορές τους και να στρέφονται σε επωνυμίες που 

προσφέρουν αυτό που υπόσχονται. Ακόμα και όταν ανακτηθεί μέρος της 

αγοραστικής δύναμης, το  

ενδιαφέρον για πολύπλοκες και δύσχρηστες τεχνολογίες πρέπει μειώνεται, 

δίνοντας τη θέση του σε πιο απλές και λιτές επιλογές, με μεγαλύτερη αξία, 

που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. 

Απλοποίηση ουσιαστικά πρέπει να προϋπάρξει και πριν την αγορά, κατά τη 

διαδικασία επιλογής, η οποία θα διευκολύνεται μέσω συλλογής πληροφοριών 

κυρίως από κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες αξιολόγησης προϊόντων. 



 

 Ευμετάβλητη κατανάλωση 

Ο καταναλωτής από φυσικού του υποκαθιστά με μεγάλη ευκολία προϊόντα 

και επωνυμίες που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του, ή όταν βρει πιο 

συμφέρουσες εναλλακτικές επιλογές. Η ταχύτατη πληροφόρηση που 

προσφέρεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα βοηθήσει περαιτέρω 

στην ενδυνάμωση της εν λόγω συμπεριφοράς.  

 

 Επικέντρωση στις επιχειρησιακές πρακτικές 

Οι αντιδεοντολογικές συμπεριφορές των επιχειρήσεων, που άλλοτε 

περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες από τους καταναλωτές, σταδιακά θα 

εγείρουν πλέον την αγανάκτησή τους. Ο καταναλωτής, οργανωμένα ή μη, θα 

αρχίσει να τιμωρεί εταιρίες με ανήθικες πρακτικές απέναντι σε εργαζόμενους 

ή πελάτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελαστικότητα ζήτησης 

Μετρά το βαθμό ανταπόκρισης της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής 

ενός προϊόντος.O τύπος της ελαστικότητας δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

ΕD=DQ/DP*P1/Q1 

Έτσι μπορουμε να διαχωρίσουμε τρεις τιμές στις οποίες μπορεί να κυμαίνεται η 

ελαστικότητα 

 Ελαστική: Όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι 

μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (%ΔQ>%ΔP). Επομένως, 

η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, η οποία επηρεάζεται κάθε φορά από τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, ακολουθεί τη μεταβολή της ζητούμενης 

ποσότητας.  

ή 

ΕD>1 

 Aνελαστική: Όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι 

μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (%ΔQ<%ΔP). Επομένως, 

η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, η οποία επηρεάζεται κάθε φορά από τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή ακολουθεί τη μεταβολή της τιμής.  

ή 

ED<1 

 

 Mοναδιαία: Όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι ίση 

με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (%ΔQ=%ΔP). Επομένως, η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών, στην περίπτωση αυτή θα παραμείνει σταθερή. 

ή 

ΕD 

 

 

 

 

 

 



Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης 

 Μέτρα το βαθμό ανταπόκρισης της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού Α στις 

μεταβολές της τιμής ενός άλλου αγαθού Β, που συνδέεται μαζί του (συμπληρωματικά 

ή υποκατάστατα). 

Η σταυροειδής ελαστικότητα δίνεται από τον τύπο:  

ΕD=ΔQA/ΔQB*PA/P 

 Υποκατάστατα: Όταν  η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης έχει θετικό 

πρόσημο. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι μεταβολές στην ποσότητα τού ενός αγαθού 

και στην τιμή τού άλλου έχουν την ίδια  κατεύθυνση. 

π.χ. αν η τιμή του βουτύρου ανεβαίνει,θα ανεβαίνει και η ζητούμενη ποσότητα της 

μαργαρίνης. Οι καταναλωτές θα στραφούν προς αυτήν επειδή έγινε σχετικά 

φθηνότερη. 

 Συμπληρωματικά: Όταν  η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης έχει αρνητικό 

πρόσημο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μεταβολές στην τιμή τού ενός αγαθού 

επιφέρουν αντίθετες μεταβολές στη ζητούμενη ποσότητα τού άλλου αγαθού. 

π.χ. αν η τιμή των αυτοκινήτων κατεβαίνει , θα ανεβαίνει η ζητούμενη ποσότητα της 

βενζίνης.  

 Ανεξάρτητα: Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ισούται με μηδέν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης 

Μετρά το βαθμό ανταπόκρισης της ζήτησης για ένα προϊόν στις μεταβολές του 

εισοδήματος του καταναλωτή.Ο τύπος είναι:  

ED=ΔQ/ΔΥ*Υ1/Q1 

Έτσι τα αγαθά χωριζονταί ανάλογα με την τιμή που παίρνει η εισοδηματική 

ελαστικότητα σε: 

 Kατώτερα αγαθά: Είναι αγαθά που έχουν αρνητική εισοδηματική 

ελαστικότητα ζήτησης.ΕΥ<0 

Αυτό συμβαίνει γιατί στα κατώτερα αγαθά η άνοδος του εισοδήματος προκαλεί  

μείωση της ζήτησης και αντίστοιχα η μείωση  του εισοδήματος συνεπάγεται  αύξηση  

της ζήτησης. Έτσι, επειδή οι δύο μεταβολές είναι προς αντίθετες κατευθύνσεις, η 

εισοδηματική ελαστικότητα έχει αρνητικό πρόσημο. 

 Πολυτελή αγαθά: Είναι τα αγαθά που έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 

ζήτησης μεγαλύτερη της μονάδας.Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν με   του 

εισοδήματος.    ΕΥ>1 

Άρα ο βαθμός αντίδρασης της ζήτησης για τα πολυτελή αγαθά στις μεταβολές του 

εισοδήματος είναι μεγάλος.  

π.χ. η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου αντί ενός πιο οικονομικού ή ταξίδια 

διακοπών σε χώρες του εξωτερικού αντί του εσωτερικού. 

 Αναγκαία αγαθά: Είναι τα αγαθά που έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 

ζήτησης μικρότερη της μονάδας.ΕΥ<1 

Τα αγαθά που θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης (αναγκαία αγαθά) χρειάζεται να 

αγοραστούν ακόμα κι όταν το εισόδημα είναι χαμηλό. Οπότε, δεν αυξάνεται πολύ η 

ζήτησή τους, όταν αυξάνεται το εισόδημα. 

π.χ. το γάλα είναι ένα αναγκαίο αγαθό για τα μικρά παιδιά και χρειάζεται να 

αγοραστεί όποιο κι αν είναι το εισόδημα και βέβαια η ζήτησή του δεν θα αυξηθεί με 

τυχόν άνοδο του εισοδήματος. 

 

 

 

 

 



Εννοιολογικοί Πίνακες 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης. 

 

 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση των προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς. 



 

 

 

 

 

           Συνοπτική παρουσίαση των βασικών κανόνων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βιβλιογραφία 

 Βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου – 

Επιλογής) 

 Παρουσίαση «Συμπεριφορά Καταναλωτή» του Θεοφανίδη Φαίδωνα 

www.unipi.gr/faculty/theofan  

 Εργασία «Αποταμιευτική και Καταναλωτική Συμπεριφορά των Εφήβων» της 

Κωστούλα Βικτωρίας. 

 Εργασία «Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής 

Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση» του Π. Σερδάρη. 

 «Ευρετήριο Οικονομικών Όρων» http://www.euretirio.com/2010/06/nomos-

prosforas-zitisis.html 

 www.csavva.com/Ch04%20greek.pdf 

 http://www.youtube.com/watch?v=A--NWaJ1lK8 

 http://users.teilam.gr/~emastrogianni/zitisi.htm 

 «Ευρετήριο Οικονομικών Όρων» http://www.euretirio.com/2011/04/simeio-

isorropias.html 

 «Ευρετήριο Οικονομικών Όρων»   

http://www.euretirio.com/2010/06/supply.html 

 «Ευρετήριο Οικονομικών Όρων»  

 http://www.euretirio.com/2010/06/zitisi.html 
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2η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Στατιστική 

Μαθητές : Αντωνάτος Βύρωνας ,  Καρδαμπίκης Στρατής 
Παπαϊωάννου Σταύρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στατιστική    

 

Η λέξη στατιστική, κατά μία άποψη, προέρχεται από τη λατινική λέξη 

status, που σημαίνει κράτος-κατάσταση, και δήλωνε, από τότε που 

πρωτοχρησιμοποιήθηκε, συλλογή στοιχείων για τις κρατικές ανάγκες. Οι 

ασχολούμενοι με τη συλλογή και ανάλυση αυτών των στοιχείων 

ονομάζονταν «κρατικοί» ή «στατιστικοί». Άλλη μία εκδοχή της προέλευσης 

της λέξης στατιστική, σύμφωνα με τις απόψεις που διατυπώνονται στα 

περισσότερα ετυμολογικά  λεξικά, είναι ότι αυτή έλκει την καταγωγή της από 

το ελληνικό ρήμα στατίζω, που σημαίνει τοποθετώ, διαπιστώνω, 

προσδιορίζω [στατιστικός –ή –ό (γαλλ. statistique<(στατίζω)]. 

Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 

πρώτες προσπάθειες συλλογής στατιστικών στοιχείων ανάγονται στους 

αρχαιότατους χρόνους. Από την ιστορία πληροφορούμαστε ότι σε απογραφές 

πληθυσμού, γης, κ.τ.λ. προέβαιναν και λαοί της αρχαιότητας (Έλληνες, 

Κινέζοι, Αιγύπτιοι, κ.λ.π).  

Προχωρώντας στους αιώνες, διαπιστώνουμε ότι το πρώτο βιβλίο 

στατιστικού περιεχομένου γράφτηκε το 1583 από τον Fr. Sansovino. 

Αργότερα, στο τέλος του μεσαίωνα, στην Ευρώπη, διάφορες κυβερνήσεις 

άρχισαν να συγκεντρώνουν συστηματικά στατιστικά στοιχεία γεννήσεων, 

θανάτων, γάμων κτλ. Η Στατιστική ως αυτοτελής επιστήμη εφαρμόζεται από 

τον 17
ο
 αιώνα. Τότε, άρχισε να διαμορφώνεται ένας νέος κλάδος, που 

προήλθε από τη μελέτη των τυχερών παιχνιδιών, η θεωρία των πιθανοτήτων, 

η οποία προάγεται και συμπληρώνεται κυρίως από τους Bernoulli, Gauss, 

Laplace. Η στατιστική έχει πλέον εισαχθεί (18
ος

 αιώνας) στις ακαδημαϊκές 

σπουδές, και η συστηματική οργάνωση των κρατικών στατιστικών 

υπηρεσιών αλλά και επιστημονικών εταιρειών είναι πλέον γεγονός (19
ος

 

αιώνας). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ι. 

Καποδίστριας, είχε ενδιαφερθεί σοβαρότατα για τη δημιουργία στατιστικής 

υπηρεσίας στην Ελλάδα διαβλέποντας τον κρίσιμο ρόλο που θα έπαιζε στη 

δημιουργία του νέου κράτους.  

Έτσι αρκετά νωρίς για την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, το 1833,  

ιδρύθηκε η Υπηρεσία Γενικής Στατιστικής του Κράτους, η οποία τέθηκε στη 

δικαιοδοσία  του Υπουργείου των Εσωτερικών. Με το Κανονιστικό 

Διάταγμα (Κ.Δ.) της 29/4 του 1834, πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

ιδρύθηκε το «Γραφείο Δημοσίας Οικονομίας», το οποίο συμπεριέλαβε  και 

την Υπηρεσία Γενικής Στατιστικής του Κράτους.  



  Περί τα τέλη του 19
ου

 αιώνα η Στατιστική έχει το κατάλληλο 

επιστημονικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων. 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε τη συμβολή των Άγγλων Karl Pearson 

(1857-1936) και R.A. Fisher (1890-1962) στη θεμελίωση της σύγχρονης 

Στατιστικής, όπως επίσης   και του  Βέλγου στατιστικολόγου A. Quetelet ο 

οποίος ήταν και ο κύριος διοργανωτής του πρώτου διεθνούς συνέδριου 

Στατιστικής  το 1853.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος 

ελέγχου και ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων και θεωρείται ως η 

πρώτη σε ευρεία εφαρμογή χρήση στατιστικών μεθόδων στην παραγωγή. 

Η «Στατιστική» ως κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών όχι μόνο  

συγκεντρώνει και παρουσιάζει πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα μελετά   και   

αναλύει  τις   παρατηρήσεις  ή   μετρήσεις    που  αναφέρονται   σε   ένα  

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Έτσι   η  Στατιστική    περιλαμβάνει    τόσο    

τις    μεθόδους  συλλογής   και επεξεργασίας στοιχείων όσο και τις μεθόδους 

ανάλυσης και μελέτης τους. Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν οι σχέσεις που 

υπάρχουν στα διάφορα φαινόμενα και διατυπώνονται συμπεράσματα που 

είναι χρήσιμα για τη λήψη ορθών αποφάσεων. 

Τι είναι η στατιστική ? 

 

 

 

Τ α στάδια της στατιστικής  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στατιστική είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με τις 

επιστημονικές μεθόδους σχεδιασμού μιας μελέτης, συλλογής, επεξεργασίας, 

παρουσίασης και ανάλυσης στοιχείων με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την λήψη ορθών αποφάσεων. 

Αυτά είναι: 

 Ο σχεδιασμός της μελέτης του φαινομένου. 

 Η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών (στατιστικών στοιχείων) 

 Η επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων αυτών. 

 Η ανάλυση των στοιχείων με επιστημονικές μεθόδους. 

 Η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

 

 



Η Στατιστική ως επιστήμη έχει τους δικούς της συμβολισμούς, ορολογία, 

θεωρήματα και τεχνικές. Χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις άλλες 

επιστήμες και στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(διοίκηση, δημογραφία, βιομηχανία, εμπόριο, πολιτική, ιατρική κ.τ.λ.). 

Η μεθοδολογία της Στατιστικής και η χρησιμοποίησή της έχουν 

παρεξηγηθεί από πολλούς ανθρώπους. Έχουμε ακούσει ότι ο στατιστικός 

είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει ακριβή διαγράμματα από παράλογες 

υποθέσεις ή που στηρίζει επιστημονικά τα ψέματά του κ.τ.λ. 

Η στατιστική ως επιστήμη δεν ευθύνεται βέβαια για όλα αυτά. Μπορούμε 

όμως να αναζητήσουμε την ευθύνη για τη δημιουργία τέτοιων εντυπώσεων 

και παρεξηγήσεων είτε σε εκείνους που χρησιμοποιούν τη Στατιστική 

λανθασμένα χωρίς να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των στοιχείων τους είτε 

σε εκείνους που τη χρησιμοποιούν σκόπιμα για κερδοσκοπικούς, 

δημαγωγικούς ή άλλους λόγους που έχουν σκοπό να παραπλανήσουν τους 

αποδέκτες των στατιστικών μελετών. 

 Η επίδραση της Στατιστικής στη ζωή μας είναι σήμερα πολύ μεγάλη. 

Εκτός από την εφαρμογή της στην απογραφή, στατιστικές μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στη μελέτη της γεννητικότητας, της 

θνησιμότητας, της μετανάστευσης κ.τ.λ. προκειμένου να ληφθούν ορθές 

αποφάσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης για την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα 

μιας χώρας και στη μετεωρολογία, η οποία δεν μπορεί να  κάνει   καμία   

πρόβλεψη   χωρίς τη στατιστική ανάλυση των διαφόρων στοιχείων που 

επηρεάζουν το φαινόμενο  που  μελετάει  κάθε φορά. 

Η μεθοδολογία της Στατιστικής χρησιμοποιείται επίσης σε γεωργικές 

μελέτες, στην ιατρική και φαρμακευτική έρευνα κ.τ.λ. Η Στατιστική και η 

θεωρία των πιθανοτήτων χρησιμοποιούνται για να ληφθούν σοβαρές 

αποφάσεις. Για παράδειγμα, με στατιστικές μεθόδους ελέγχεται η ποιότητα 

των προϊόντων που παράγονται από μια βιομηχανία και στη συνέχεια 

αποφασίζεται η διάθεσή τους στην αγορά.  

Όλα τα αναπτυγμένα κράτη χρησιμοποιούν τη Στατιστική για τη 

μελέτη των οικονομικών δραστηριοήτων (παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, 

τιμές αγαθών κ.τ.λ.) και των διοικητικών και κοινωνικών θεμάτων (διοίκηση, 

κοινωνικές ασφαλίσεις κ.τ.λ.). 

Ως εδώ αναφέρθηκαν μερικοί μόνο τομείς στους οποίους προσφέρει 

τις υπηρεσίες της η Στατιστική, αλλά είναι σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στο ρόλο της Στατιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων. 

 

 



ΗΗΗ    ΣΣΣτττααατττιιισσστττιιικκκήήή    τττωωωννν    ΕΕΕπππιιιχχχεεειιιρρρήήήσσσεεεωωωννν ...  

 

Η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία από τις εφαρμογές της Στατιστικής 

στον επιχειρηματικό τομέα έχει καταστήσει τις στατιστικές μεθόδους  

απαραίτητο  εργαλείο στην άσκηση της σύγχρονης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

 Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση και 

εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως αυτά που αναφέρονται στα αποθέματα, τον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, τις αγορές και τις πωλήσεις, τα αποτελέσματα των 

διαφημιστικών δαπανών κ.τ.λ., μπορούν, αφού μελετηθούν κατάλληλα, να  

βοηθήσουν σημαντικά στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

 Στις γνωστές έρευνες αγοράς, που διεξάγουν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις, ο ρόλος της Στατιστικής είναι καθοριστικός και τα 

συμπεράσματα είναι πολύτιμα για το μέλλον της επιχείρησης. 

 Με τη βοήθεια της Στατιστικής οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν 

προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεών τους, να εξασφαλίζουν τον έλεγχο 

της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, να ελέγχουν το κόστος 

παραγωγής κ.τ.λ. 

 Η ανάπτυξη ολόκληρων επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η 

Οικονομετρία, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διαφήμιση κ.α., οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στη Στατιστική, της οποίας η χρησιμότητα γίνεται κάθε μέρα 

και περισσότερο εμφανής. 

 Συνεπώς, η Στατιστική είναι απαραίτητη στη σύγχρονη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, γιατί η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να 

βασίζεται  σε επιστημονικές μεθόδους και όχι μόνο στη διαίσθηση του 

επιχειρηματία ή στην τύχη. 

 

ΠΠΠλλληηηθθθυυυσσσμμμόόόςςς    –––    ΜΜΜεεεττταααβββλλληηητττέέέςςς..  

 

Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων είναι  απαραίτητο σε κάθε 

στατιστική έρευνα να εξετάζονται τα στοιχεία ενός συνόλου ως προς ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά του . Η αρχή αυτή ακολουθείται όταν, για 

παράδειγμα, ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για: 

 

 Τον αριθμό των επισκεπτών των μουσείων κατά φύλο και ηλικία. 

 Τα ποσοστά της ανεργίας κατά ομάδα ηλικιών, φύλο και επίπεδο 

εκπαίδευσης. 



 Την τουριστική κίνηση στα ξενοδοχειακά καταλύματα. 

 Τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών, κ.τ.λ. 

 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω παραδείγματα έχουμε ένα σύνολο και 

θέλουμε να εξετάσουμε τα στοιχεία του ως προς ένα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά τους. Ένα τέτοιο σύνολο ονομάζεται πληθυσμός 

(population). Με την έννοια αυτή θα χρησιμοποιείται ο όρος πληθυσμός στα 

παρακάτω. Για την πληρότητα του βιβλίου αναφέρουμε ότι στη Στατιστική 

χρησιμοποιείται και ο όρος «στατιστικός πληθυσμός» με την ακόλουθη 

σημασία: 

 

 

 

Τα στοιχεία του πληθυσμού καθώς και του στατιστικού πληθυσμού τα λέμε 

άτομα ή στοιχεία ή στατιστικές μονάδες του πληθυσμού. 

Για να πάρουμε μια απόφαση για ένα πληθυσμό (για παράδειγμα., αν είναι 

αποδεκτό το ποσοστό των ελαττωματικών λαμπτήρων που φτιάχνει ένα 

εργοστάσιο) συνήθως εξετάζουμε ένα μόνο μέρος (δηλ. μερικούς μόνο 

λαμπτήρες) από το σύνολο αυτό. Επιλέγουμε δηλαδή μια μικρή ομάδα ή ένα 

υποσύνολο του πληθυσμού, το οποίο καλείται δείγμα, απ’ όπου αντλούνται 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πληθυσμού. Δηλαδή: 

 

 

Η επιλογή των στοιχείων αυτού του δείγματος πρέπει να γίνεται με «τυχαία 

διαδικασία». Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα λαμβάνεται με κάποιο τρόπο που 

είναι έξω από τον έλεγχο εκείνου που κάνει το πείραμα ή τη μελέτη. 

Υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί ορισμοί για το «τυχαίο δείγμα», αλλά εμείς, 

όπου αναφέρουμε τον όρο, θα εννοούμε ότι κάθε στοιχείο του πληθυσμού 

έχει την ίδια ευκαιρία να επιλεγεί και η επιλογή του δεν επηρεάζει την 

επιλογή κανενός άλλου στοιχείου. Βασισμένοι τώρα στο δείγμα αυτό, 

οδηγούμαστε σε ορισμένα συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα: Μια φαρμακευτική εταιρεία θέλοντας 

να εισάγει ένα νέο φάρμακο(Α) στην αγορά κάνει μια έρευνα για να 

διαπιστώσει, αν πραγματικά το φάρμακο αυτό είναι αποτελεσματικότερο από 

το φάρμακο Β, που ήδη κυκλοφορεί. Από τους αρρώστους που έχουν ανάγκη 

αυτά τα φάρμακα παίρνουμε τυχαία δύο ισοπληθείς ομάδες, για παράδειγμα, 

30 αρρώστους σε κάθε ομάδα. Στη μία ομάδα δίνουμε το φάρμακο Α και 

Ως στατιστικό πληθυσμό ορίζουμε τις μετρήσεις ή παρατηρήσεις που 

αναφέρονται σε κάποιο χαρακτηριστικό ή σε κάποια ιδιότητα των 

μονάδων του πληθυσμού. 

Δείγμα είναι κάθε τμήμα του πληθυσμού. 



στην άλλη το Β για 10 ημέρες. Την ημέρα που αρχίζουμε το πείραμα 

εξετάζουμε όλα τα άτομα και καταγράφουμε για το καθένα την κατάστασή 

του για τα ίδια στοιχεία (αρτηριακή πίεση, αριθμός αιμοσφαιρίων, ζάχαρο 

κ.τ.λ.). Την 11
η
 ημέρα κάνουμε πάλι εξετάσεις και καταγράφουμε τα νέα 

αποτελέσματα. Αναλύουμε με στατιστικές μεθόδους τα αποτελέσματα για 

κάθε ομάδα, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων και 

τελικά βγάζουμε το συμπέρασμα ποιό από τα δύο φάρμακα είναι καλύτερο. 

Τα άτομα ενός πληθυσμού εξετάζονται ως προς μια ή περισσότερες 

χαρακτηριστικές ιδιότητές τους. Στο παράδειγμα με τη φαρμακευτική 

εταιρεία οι άρρωστοι αποτελούν τον πληθυσμό και ο καθένας είναι στοιχείο 

του πληθυσμού. Οι αριθμοί 14, 19, 18, 16,…, 17, που δείχνουν τις τιμές της 

αρτηριακής πίεσης των ατόμων που εξετάζονται, αποτελούν τις 

παρατηρήσεις μας (τα στατιστικά δεδομένα), ενώ η «αρτηριακή πίεση» είναι 

το χαρακτηριστικό του πληθυσμού ως προς το οποίο εξετάζουμε τα άτομα 

και ονομάζεται μεταβλητή. Οι αριθμοί ή άλλες συμβολικές εκφράσεις που 

μετρούν ή εκφράζουν τις διάφορες καταστάσεις μιας μεταβλητής 

ονομάζονται τιμές της μεταβλητής. Μια μεταβλητή συμβολίζεται με τα 

γράμματα Χ, Ψ, Ζ,…, ενώ οι τιμές της μεταβλητής με τα αντίστοιχα μικρά 

(για παράδειγμα, οι τιμές της μεταβλητής Χ συμβολίζονται  με x1, x2, x3,…) 

Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα παραδειγμάτων για καλύτερη 

κατανόηση των μεταβλητών και των τιμών τους: 

Πίνακας 1.1 

Μεταβλητές Τιμές ή παρατηρήσεις 

-Αριθμός υπαλλήλων ενός 

λογιστηρίου 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 

-Οικογενειακή κατάσταση 

των  υπαλλήλων μιας 

επιχείρησης 

Άγαμος/η, έγγαμος/η, 

χήρος/α, διαζευγμένος/η, σε 

διάσταση 

-Φύλο ανθρώπων Αρσενικό , θηλυκό 

-Εβδομαδιαίες πωλήσεις μιας  

αντιπροσωπείας αυτοκινήτων 

0, 1, 2, 3, 4, 5,… 

-Ανάστημα μαθητών (σε cm) ενός 

σχολείου 

158, 160, 161, 171, 180,… 

 

Οι  μεταβλητές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στις ποσοτικές και στις 

ποιοτικές: 



1) Ποσοτικές μεταβλητές (quantitative variables) είναι εκείνες που 

επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους είναι πραγματικοί αριθμοί. 

Τέτοιες μεταβλητές είναι το βάρος ενός μαθητή, η θερμοκρασία, η 

υγρασία, ο αριθμός των κοριτσιών μιας οικογένειας κ.τ.λ. 

 

2) Ποιοτικές μεταβλητές (qualitative variables) είναι εκείνες που δεν 

επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους δεν εκφράζονται με αριθμούς, 

αλλά με λέξεις. Για παράδειγμα., το είδος των βιβλίων (λογοτεχνικό, 

ιστορικό), το χρώμα των αυτοκινήτων, η ένδειξη της ρίψης ενός 

νομίσματος κ.τ.λ. 

 

Οι ποσοτικές μεταβλητές τώρα, διακρίνονται σε συνεχείς και διακριτές 

(ασυνεχείς): 

α) Συνεχής μεταβλητή (continuous variable), είναι εκείνη που μπορεί 

να πάρει όλες τις τιμές ενός διαστήματος της ευθείας των πραγματικών 

αριθμών. Για παράδειγμα, το βάρος ενός μαθητή, το ανάστημα, η ηλικία 

κ.τ.λ. είναι συνεχείς μεταβλητές. 

β) Διακριτή ή ασυνεχής μεταβλητή (discrete variable), είναι εκείνη 

που παίρνει μόνο μεμονωμένες τιμές (πεπερασμένο ή αριθμήσιμο πλήθος 

τιμών). Για παράδειγμα, η ένδειξη ενός ζαριού, ο αριθμός των παιδιών μιας 

οικογένειας είναι ασυνεχείς μεταβλητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠΠεεερρριιιγγγρρραααφφφιιικκκήήή    ΣΣΣτττααατττιιισσστττιιικκκήήή    –––    ΈΈΈννννννοοοιιιααα    κκκαααιιι    πππεεερρριιιεεεχχχόόόμμμεεενννοοο ...   

 

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη Στατιστική διακρίνουμε 

σήμερα δύο μεγάλους τομείς της: την Περιγραφική Στατιστική και την 

Επαγωγική Στατιστική ή Στατιστική Συμπερασματολογία, καθώς και ένα 

σχετικά πρόσφατο τομέα της , που ονομάζεται σχεδιασμός πειραμάτων. 

Ο πρώτος τομέας, η Περιγραφική Στατιστική, με τον οποίο θα ασχοληθούμε 

παρακάτω, περιλαμβάνει τις μεθόδους για τη συλλογή, ταξινόμηση, περιγραφή και 

παρουσίαση ενός συνόλου δεδομένων. Συνήθως τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή 

μας σε μία στατιστική μελέτη είναι πολλά και σε ακατάστατη μορφή, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούμε να διακρίνουμε την πληροφορία που περιλαμβάνουν. 

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις τεχνικές της Περιγραφικής Στατιστικής 

παρουσιάζουμε τα δεδομένα αυτά σε εύχρηστο μέγεθος και εύκολα επεξεργάσιμη 

μορφή. Τα στατιστικά αποτελέσματα (συμπεράσματα) που προκύπτουν με βάση 

τις μεθόδους αυτές έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα και αναφέρονται 

αποκλειστικά στο σύνολο των δεδομένων που εξετάζουμε (δείγμα), ενώ δεν 

μπορούν να χρησιμεύσουν για να προχωρήσουμε σε γενικεύσεις που αφορούν ένα 

ευρύτερο σύνολο δεδομένων (πληθυσμός). 

 

ΕΕΕπππαααγγγωωωγγγιιικκκήήή    ΣΣΣτττααατττιιισσστττιιικκκήήή    –––    ΈΈΈννννννοοοιιιααα    κκκαααιιι    πππεεερρριιιεεεχχχόόόμμμεεενννοοο ...    

  

Ο δεύτερος τομέας, η Επαγωγική Στατιστική ή Στατιστική 

Συμπερασματολογία, περιλαμβάνει μεθόδους που μας βοηθούν να 

καταλήξουμε σε συμπεράσματα από το μέρος (δείγμα)-το οποίο μπορούμε να 

μελετήσουμε με τη βοήθεια των μεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής-στο 

σύνολο (πληθυσμός), και συνεπώς με αυτή την έννοια τα αποτελέσματα 

έχουν επαγωγικό χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη 

βοήθεια της θεωρίας των πιθανοτήτων. Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν στη 

λήψη ορισμένων αποφάσεων, όπως στο παράδειγμα της φαρμακευτικής 

εταιρείας που προαναφέρθηκε, δηλαδή από τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός 

δείγματος (ομάδα Α και Β ασθενών) βγάζουμε το συμπέρασμα ποιο από τα 

δύο φάρμακα είναι το καλύτερο για να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο των 

ασθενών. Γι’ αυτό πολλές φορές λέμε ότι η Στατιστική δημιουργεί τις 

αποφάσεις. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδοθεί σχηματικά ως εξής: 

 
Συλλογή πληροφοριών 

από ένα δείγμα 

Εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

για τον πληθυσμό 



Ο σχεδιασμός πειραμάτων βασίζεται σε ένα συνδυασμό θεωρίας πιθανοτήτων και 

μιας στοιχειώδους αλλά ασυνήθιστης λογικής 

Στο βιβλίο αυτό θα μελετήσουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους της Περιγραφικής 

Στατιστικής και θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, 

ώστε να γνωρίσει ο μαθητής πώς εφαρμόζονται αυτές οι τεχνικές στον 

επιχειρηματικό τομέα. 

ΠΠΠοοοιιιόόότττηηητττααα    δδδιιιαααχχχεεείίίρρριιισσσηηηςςς    –––   ΑΑΑππποοοτττεεελλλεεεσσσμμμααατττιιικκκήήή    δδδιιιοοοίίίκκκηηησσσηηη    

  

 Προαπαιτούμενο προσόν για την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών 

υψηλής ποιότητας από μέρους της επιχείρησης, ώστε να επιβιώσει και να 

αναπτυχθεί, είναι να διακρίνεται και η ίδια για την ποιότητα της διαχείρισής 

της και την αποτελεσματική διοίκηση. 

 Κατ’ αρχήν ας καθορίσουμε πότε ένα προϊόν είναι ποιοτικά καλό. 

Ένα προϊόν θεωρείται ποιοτικά καλό, όταν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές και στις επιθυμίες του καταναλωτή, τις οποίες οι 

επιστημονικά και ποιοτικά οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει από 

προηγούμενες έρευνες αγορών. Είναι γνωστό ότι καμία διαφημιστική 

εταιρεία δεν θα αναλάβει να παρουσιάσει ένα κακό προϊόν ως καλό, αλλά  θα 

προσπαθήσει ένα καλό προϊόν να το προβάλλει σαν καλύτερο. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία 

καλή σχέση κόστους-απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει μια 

διαχείριση ποιότητας, η οποία τη βοηθά να διακριθεί από τις υπόλοιπες του 

κλάδου της. Η επιτυχία των στόχων της (αποτελεσματικότητα) είναι 

συνάρτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης: 

 Ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Αυτό σημαίνει ενεργοποίηση 

και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων σε κάθε εκδήλωση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ενημέρωση για τους στόχους της 

επιχείρησης,  συνεχής επιμόρφωση,  ενθάρρυνση στην ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, κ.τ.λ.). 

 Υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομική διοίκηση, διακρίνοντας τους 

ευνοϊκούς για την επιχείρηση τρόπους χρηματοδότησης, κάνοντας σωστή 

αξιολόγηση επενδύσεων και διαχείριση οικονομικών κινδύνων, κ.τ.λ. 

Τομέας ιδιαίτερα δύσκολος που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και πολύ 

εξειδικευμένα στελέχη. 

 Δυνατότητες συνεχούς ελέγχου όλων των φάσεων της παραγωγής του 

προϊόντος και υψηλές προδιαγραφές (standards) ποιοτικού ελέγχου των 

προϊόντων. 

 Τακτικές έρευνες των προθέσεων του καταναλωτικού κοινού, καλή 

επικοινωνιακή σχέση με την πελατεία  και τους συνεργάτες. 



 Ταχεία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, που θα βελτιώσουν ποιοτικά το 

προϊόν,  και νέων μεθόδων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 Προσπάθειες ώστε η επιχείρηση να είναι καινοτόμος στην όλη λειτουργία 

και πολιτική της, για να γίνει από τις επώνυμες του κλάδου της. 

 Εμμονή στην τήρηση των αρχών λειτουργίας που έχει θέσει η επιχείρηση 

και στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας, ώστε να μπορέσει να 

δημιουργήσει η επιχείρηση αυτό που λέμε επώνυμο προϊόν. 

Η συμβολή  της Στατιστικής, για να επιτύχει μια επιχείρηση την 

ποιοτική διάσταση τόσο στην παραγωγή του προϊόντος της όσο και στη 

λειτουργία της, είναι σημαντική. Με τη μελέτη απλών «Ειδικών 

Περιπτώσεων» (case studies) που θα παρουσιάσουμε μετά το τέλος κάθε 

κεφαλαίου θα γίνουν περισσότερο κατανοητά τα όσα αναφέραμε 

Βασικοί ορισμοί και χρήσιμοι τύποι 

1. Πληθυσμός (Population - Sample Space): είναι ένα σύνολο, τα στοιχεία του 

οποίου εξετάζονται ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους. 

 

2. Μεταβλητή (Variable): ενός πληθυσμού είναι το χαρακτηριστικό ως προς το 

οποίο εξετάζεται ο πληθυσμός. Μεταβλητές είναι δύο ειδών, ποιοτικές ή ποσοτικές. 

Οι ποσοτικές μεταβλητές διακρίνονται σε διακριτές και συνεχείς.  

 

3. Συχνότητα (Frequency): μιάς τιμής χι  της μεταβλητής Χ μεγέθους νXΝ 
είναι ο φυσικός αριθμός νιXΝ,  νι≤ν, που δείχνει το πλήθος εμφάνισης της τιμής χι . 

Ισχύει προφανώς: ν1+ν2+ . . . +νμ=ν 

 

4. Σχετική συχνότητα : μιας τιμής χι της μεταβλητής Χ  είναι ο αριθμός 



 i
if   (1) και  i = 1,2, . . . , μ  όπου μ ≤ ν 

Ισχύει προφανώς 1...21  fff  (2) 

 Η σχετικής συχνότητα εκφράζεται και επί τοις εκατό, οπότε   

fi% = 100. fi  (3) 

 

5. Αθροιστική συχνότητα Νi: είναι το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι 

μικρότερες ή ίσες της τιμής χi. 

Ομοίως και σχετική αθροιστική συχνότητα Fi. 



 

6. O συμβολισμός 
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7. Μέτρα θέσης: 

 1. Αριθμητικός μέσος ή μέση τιμή (First moment or Mean or 

Average): 
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εάν οι τιμές χi έχουν συχνότητες νi, i=1, 2, . . . , μ τότε η μέση τιμή δίνεται από τον 

τύπο: 
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 (9)  

δοθέντος ότι 


 i
if   

  

 Εύκολα αποδεικνύεται ότι εάν στις τιμές της μεταβλητής Χ προσθέσουμε έναν 

αριθμό α XR τότε και η μέση τιμή μεταβάλλεται κατά α.  

Δηλαδή aXaX 


  (10)  με αXR. 



Επίσης εάν οι τιμές της Χ πολλαπλασιασθούν επί κXR τότε και η μέση τιμή 

πολλαπλασιάζεται επί κ.  

Δηλαδή 


    (11) με κXR. 

 

 2. Διάμεσος δ (Median): ενός δείγματος παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν 

διαταχθεί κατά αύξουσα τάξη, είναι η μεσαία παρατήρηση εάν το πλήθος των 

παρατηρήσεων είναι περιττό ή ο μέσος όρος των δύο μεσαίων παρατηρήσεων εάν το 

πλήθος είναι άρτιο.  

 Στην περίπτωση ομαδοποιημένων μεταβλητών η διάμεσος βρίσκεται από το 

ιστόγραμμα των αθροιστικών συχνοτήτων. Αλγεβρικά η διάμεσος δίνεται από τον 

τύπο: 

i

i

i

i cl 











1

2  (12) 

όπου li το κατώτερο όριο της κλάσης που περιέχει την διάμεσο, νi η συχνότητα και ci 

το πλάτος της κλάσης αντίστοιχα, Νi-1 η αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης 

κλάσης και ν το μέγεθος του δείγματος. Δηλαδή η διάμεσος είναι το σημείο τομής 

του ευθυγράμμου τμήματος, που ενώνει το άνω δεξί άκρο της κλάσης που περιέχει τη 

διάμεσο με το άνω δεξί άκρο της προηγούμενης κλάσης, και της ευθείας y=ν/2 

 

 

           

         ν    

  

 

 

 

        ν/2 

                                                                                                                                                                   

 

 



 3. Επικρατούσα τιμή Μ0 (Mode): ορίζεται ως η παρατήρηση με την 

μεγαλύτερη συχνότητα. 

 Εάν έχουμε ομαδοποιημένη μεταβλητή τότε είναι το σημείο τομής των 

ευθυγράμμων τμημάτων τα οποία ορίζονται από α) ΑΒ, όπου Α το άνω δεξί άκρο της 

κλάσης με τη μεγαλύτερη συχνότητα και Β το άνω δεξί άκρο της προηγούμενης 

κλάσης. β) ΓΔ, όπου Γ το άνω αριστερό άκρο της κλάσης με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα και Δ το άνω αριστερό άκρο της επόμενης κλάσης. 

 

        ν 

 

 

                                       

                                        Γ        Α 

                                             

                                                  Δ     

                                        Β 

                                                                   

8. Μέτρα Διασποράς. 

 

 1. Εύρος R: είναι η διαφορά μεταξύ της ελαχίστης παρατήρησης από την 

μεγίστη. Δηλαδή 

R = Xmax – Xmin (13) 

 2. Διακύμανση ή Διασπορά s
2
 (Second Moment or Variation): 

ορίζεται από την σχέση 
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ο τύπος αυτός μπορεί να μετασχηματισθεί κάνοντας τις πράξεις και ως εξής: 
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εάν οι παρατηρήσεις έχουν συχνότητες νi οι τύποι γράφονται ως εξής: 
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 3. Τυπική απόκλιση s (Standard Deviation): είναι η τετραγωνική ρίζα 

της διασποράς. Δηλαδή 

 

2ss     (20) 

 Η τυπική απόκλιση έχει ευρύτερη χρήση διότι εκφράζεται με την ίδια μονάδα 

που εκφράζονται και οι παρατηρήσεις. 

 Η τυπική απόκλιση δεν μεταβάλλεται εάν στις τιμές της μεταβλητής Χ 

προστεθεί μια σταθερά αXR.  

Δηλαδή αν Υ = Χ + α  τότε  sx = sy . 

 Εάν οι τιμές μιας μεταβλητής πολλαπλασιασθούν επί μια σταθερά  αXR τότε 

η διασπορά πολλαπλασιάζεται επί την απόλυτη τιμή της σταθεράς α.  

Δηλαδή αν Υ = Χ . α  τότε  sy  = sx.|α| 

 



 4. Συντελεστής Μεταβολής: είναι το πηλίκο της τυπικής απόκλισης δια 

της μέσης τιμής. Δηλαδή 

 




x

s
CV    (21) 

                                                                                    

 Ο συντελεστής μεταβολής εκφράζεται επί τοις εκατό και είναι ανεξάρτητος 

από τις μονάδες μέτρησης. Εκφράζει ένα μέτρο σχετικής διασποράς των τιμών της 

μεταβλητής. 

 Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι ομοιογενές όταν ο CV είναι 

μικρότερος ή ίσος από το 10%.               

9. Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis): είναι ο κλάδος της 

στατιστικής ο οποίος εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, 

ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της μιας από τις υπόλοιπες. 

10. Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression): μιας εξαρτημένης 

μεταβλητή Υ από την εξαρτημένη μεταβλητή Χ είναι η σχέση y = α + β.x (22) όπου α 

και β είναι παράμετροι. Ο προσδιορισμός των α και β δίνει μια προσεγγιστική ευθεία, 

που συνδέει τις τιμές της Υ δοθέντων των τιμών της Χ. 

 Η ευθεία που προκύπτει λέγεται ευθεία παλινδρόμησης της Υ πάνω στην Χ.  

 Η ευθεία αυτή μπορεί να κατασκευασθεί εμπειρικά ή μέσω μαθηματικών 

μεθόδων, όπως είναι η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Σκοπός είναι το άθροισμα 

των τετραγώνων των κατακορύφων αποστάσεων των σημείων (Χ,Υ) από την ευθεία 

να είναι ελάχιστο. 

 

 

                             Υ 

 

 

 

 

 

                                                                      



11.  Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων  (Method of Least Squares): με την 

μέθοδο αυτή προσδιορίζονται οι συντελεστές α και β από τους τύπους: 
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   (23) 

 

και   xy   ˆˆ    (24) 

 

η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων θα είναι η : 

 

xy   ˆˆˆ    (25) 

Το ̂  είναι η τεταγμένη του σημείου στο οποίο η ευθεία τέμνει τον άξονα y’y ενώ το 

̂ , που είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας, εκφράζει την μεταβολή της 

μεταβλητής Υ όταν η μεταβλητή Χ μεταβληθεί κατά μια μονάδα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εύρεση της παλινδρόμησης και 

των υπολοίπων μέτρων μέσω προγραμμάτων εφαρμογών όπως είναι το EXCEL ή το 

ΜΙΝΙΤΑΒ κλπ. 

 

12. Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης (Linear Correlation Coefficient): 

είναι το μέτρο που εκφράζει την συγκέντρωση των σημείων ενός διαγράμματος 

διασποράς γύρω από την ευθεία παλινδρόμησης. 

 Αν Χ και Υ δύο μεταβλητές μεγέθους ν τότε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης είναι ο εξής: 
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 Εάν οι μέσες τιμές δεν είναι ακέραιοι αριθμοί, τότε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης r δίνεται από τον τύπο: 
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Ιδιότητες του r: 

1. Εάν 0 < r < 1 τότε οι Χ και Υ είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες. 

2. Εάν  -1 < r < 0 τότε οι Χ και Υ είναι αρνητικά γραμμικά 

συσχετισμένες. 

3. Εάν r = 1 τότε έχουμε τέλεια θετική γραμμική συσχέτιση και όλα τα 

σημεία βρίσκονται πάνω στην ευθεία y = α + β . y και   β > 0. 

αντίστοιχα αν r = -1 και β<0. 

4. Εάν r = 0 τότε δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών Χ και Υ. Οπότε λέμε ότι είναι γραμμικά ασυσχέτιστες. 

. Το εργαλείο ανάλυσης "Συσχέτιση" μετρά τη σχέση μεταξύ δύο συνόλων 

δεδομένων, τα οποία έχουν κλιμάκωση, ώστε να είναι ανεξάρτητα από μονάδα 

μετρήσεως. Ο υπολογισμός της συσχέτισης πληθυσμού επιστρέφει τη συνδιακύμανση 

των δύο συνόλων δεδομένων, διαιρούμενη δια του γινομένου των τυπικών τους 

αποκλίσεων, βάσει των ακόλουθων τύπων. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάλυσης "Συσχέτιση" για να 

καθορίσετε κατά πόσο δύο περιοχές δεδομένων μεταβάλλονται μαζί — δηλαδή, κατά 

πόσο μεγάλες τιμές του ενός συνόλου σχετίζονται με μεγάλες τιμές του άλλου (θετική 

συσχέτιση), κατά πόσο μικρές τιμές του ενός συνόλου σχετίζονται με μεγάλες τιμές 

του άλλου (αρνητική συσχέτιση) ή κατά πόσο οι τιμές και των δύο συνόλων είναι 

άσχετες μεταξύ τους (σχεδόν μηδενική συσχέτιση). 

Σημείωση   Για να επιστρέψετε τον συντελεστή συσχέτισης δύο περιοχών κελιών, 

χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας CORREL. 

 

13. Συνδιακύμανση (Covariance of the two variables): αποτελεί ένα μέτρο της 

σχέσης μεταξύ δύο περιοχών δεδομένων. Το εργαλείο ανάλυσης "Συνδιακύμανση" 

αποδίδει το μέσο όρο του γινομένου των αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τις 

αντίστοιχες μέσες τιμές τους, βάσει του παρακάτω τύπου. 
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  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο "Συνδιακύμανση" για να καθορισθεί 

κατά πόσο δύο περιοχές δεδομένων μεταβάλλονται μαζί — δηλαδή, κατά πόσο 

μεγάλες τιμές του ενός συνόλου σχετίζονται με μεγάλες τιμές του άλλου (θετική 



συνδιακύμανση), κατά πόσο μικρές τιμές του ενός συνόλου σχετίζονται με μεγάλες 

τιμές του άλλου (αρνητική συνδιακύμανση) ή κατά πόσο οι τιμές και των δύο 

συνόλων είναι άσχετες μεταξύ τους (σχεδόν μηδενική συνδιακύμανση). 

Σημείωση   Για να επιστρέψετε τη συνδιακύμανση για μεμονωμένα ζεύγη σημείων 

δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COVAR. (Βλέπε 

βοήθεια του Excel). 

 

13. Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance) ANOVA: Εξετάζει τη σχέση 

της εξαρτημένης μεταβλητής με την ανεξάρτητη, υπολογίζοντας στην ουσία το αν η 

μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ εξηγείται από την 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χ. Η ανάλυση της διασποράς για το απλό γραμμικό μοντέλο 

μπορεί να παρουσιασθεί ως εξής: 

 

Πηγή  

Μεταβλητότητα

ς 

Βαθμοί 

Ελευθερία

ς 

Άθροισμα 

Τετραγώνων 

Μέσο 

τετράγωνο F-test 

Παλινδρόμηση 1 
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 Σε κάθε άθροισμα τετραγώνων αντιστοιχούν ορισμένοι βαθμοί ελευθερίας, 

που ισοδυναμούν με το πλήθος των ανεξαρτήτων συναρτήσεων των yi, οι οποίοι 

απαιτούνται για τον υπολογισμό του εν λόγω αθροίσματος. 

 Οπότε το SST έχει ν – 1 βαθμούς ελευθερίας διότι: 
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 Το SSR έχει έναν βαθμό ελευθερίας, διότι μπορεί να υπολογισθεί από μία 

συνάρτηση των yi την ̂  δοθέντος ότι: 
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 Ενώ το SSE έχει ν – 2 βαθμούς ελευθερίας διότι: 
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 Τα εργαλεία ανάλυσης Anova προσφέρουν διαφορετικά είδη ανάλυση της 

διακύμανσης. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τον αριθμό των 

συντελεστών και τον αριθμό των δειγμάτων που έχετε από τους πληθυσμούς τους 

οποίους θέλετε να ελέγξετε. 

 Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα    Αυτό το εργαλείο εκτελεί μια 

απλή ανάλυση διακύμανσης, επαληθεύοντας την υπόθεση ότι οι μέσες τιμές δύο ή 

περισσοτέρων δειγμάτων είναι ίσες (εφόσον λαμβάνονται από πληθυσμούς με την 

ίδια μέση τιμή). Η τεχνική αυτή επεκτείνεται στις δοκιμές δύο μέσων τιμών, όπως ο 

έλεγχος t. 

 Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση    Αυτό το 

εργαλείο ανάλυσης εκτελεί μια παραλλαγή, δύο παραγόντων με αναπαραγωγή, της 

ανάλυσης διακύμανσης ενός παράγοντα, που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα 

δείγματα για κάθε ομάδα δεδομένων.  

 Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση    Αυτό το 

εργαλείο ανάλυσης εκτελεί μια ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων, η οποία δεν 

περιλαμβάνει περισσότερες από μία δειγματοληψίες ανά ομάδα, κάνοντας δοκιμή της 

υπόθεσης ότι οι μέσες τιμές δύο ή περισσοτέρων δειγμάτων είναι ίσες (εφόσον 

λαμβάνονται από πληθυσμούς με την ίδια μέση τιμή). Η τεχνική αυτή επεκτείνεται σε 

δοκιμές για δύο μέσες τιμές, όπως ο έλεγχος t. 

(βλέπε Βοήθεια του Excel) 

 

14. Στατιστικοί Έλεγχοι F: Οι στατιστικές συναρτήσεις SSR και SSE είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και τα μέσα τετράγωνα ακολουθούν την Χ
2 

κατανομή με 

βαθμούς ελευθερίας τους αντίστοιχους των αθροισμάτων τετραγώνων. Επομένως η 

συνάρτηση F ακολουθεί την F1,n-2  κατανομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για 

να ελέγξουμε την σημαντικότητα της παλινδρόμησης, δηλαδή της υπόθεσης Η0 : 

β=0 έναντι της Ηα : βK0. Ουσιαστικά ελέγχουμε την ισχύ της υπόθεσης, ότι τα 

δεδομένα μας μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από το γραμμικό μοντέλο. 



 

15. Συντελεστής Προσδιορισμού R
2 

: είναι το πηλίκο  

                                                                          SSR 

                                                                R
2 

= ---------    0 O R
2 

 O1   (29) 

                                                                          SST  

Με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την αξία του απλού γραμμικού μοντέλου, το 

οποίο προσαρμόζουμε στα δεδομένα. Ο συντελεστής προσδιορισμού εκφράζει το 

ποσοστό της μεταβλητότητας της μεταβλητής Υ που εξηγείται από την 

μεταβλητή Χ. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η τιμή του R
2 

στην μονάδα, τόσο πιο 

ισχυρή γίνεται η γραμμική σχέση εξάρτησης των μεταβλητών Υ και Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EXCEL ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 

 

 Μια από τις χρήσεις του EXCEL είναι και η εξαγωγή στατιστικών 

συμπερασμάτων και στατιστικών διαγραμμάτων. Οι απλές στατιστικές συναρτήσεις 

βρίσκονται στην επιλογή Εισαγωγή  Συνάρτηση ή από το fx  στο παράθυρο που 

εμφανίζεται επιλέγουμε τις Στατιστικές συναρτήσεις και από αυτές επιλέγουμε 

εκείνη που θέλουμε. Το διάγραμμα μπορούμε να το εισάγουμε από το σχετικό 

εικονίδιο ή από την επιλογή Εισαγωγή  Γράφημα… , η διαδικασία θα περιγραφεί 

πιο κάτω. Άλλος τρόπος στατιστικών μελετών είναι από την επιλογή Εργαλεία  

Ανάλυση δεδομένων… , στην επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο περιέχει 

τις εξής δυνατότητες: 

Πίνακας 1 

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. 

Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση. 

Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση. 

Συσχέτιση. 

Συνδιακύμανση. 

Περιγραφικά στατιστικά. 

Εκθετική εξομάλυνση. 

Έλεγχος F των διακυμάνσεων δύο δειγμάτων. 

Ανάλυση Fourier. 

Ιστόγραμμα. 

Κυλιόμενοι μέσος. 

Γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

Τάξη και εκατοστημόρια. 

Παλινδρόμηση. 

Δειγματοληψία. 

Έλεγχοι t. 

Έλεγχος z. 



  

 Όταν επιλέξουμε κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται στον πιο πάνω 

πίνακα, εμφανίζεται ένα παράθυρο, το οποίο με κάποιες διαφοροποιήσεις περιέχει τα 

εξής; 

 Για παράδειγμα η "Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα", όπως 

αναφέρεται στη βοήθεια του Excel: 

 

Περιοχή εισόδου 

 Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιών για την περιοχή δεδομένων που θέλετε 

να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες γειτονικές 

περιοχές δεδομένων, κατανεμημένες σε στήλες ή γραμμές. 

 

Ομαδοποίηση κατά 

 Για να επισημάνετε αν τα δεδομένα της περιοχής εισόδου είναι κατανεμημένα 

σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Γραμμές ή Στήλες. 

 

Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη 

 Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, επιλέξτε το 

πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέτες βρίσκονται στην 

πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην 

πρώτη στήλη. Αυτά τα πλαίσια ελέγχου είναι απενεργοποιημένα αν η περιοχή 

εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Στην περίπτωση αυτή το Microsoft Excel δημιουργεί 

τις κατάλληλες ετικέτες δεδομένων για τον πίνακα εξόδου. 

 

Άλφα 

 Πληκτρολογήστε το επίπεδο, στο οποίο θέλετε να γίνει εκτίμηση των 

κρίσιμων τιμών της κατανομής F. Το επίπεδο άλφα είναι το επίπεδο σημαντικότητας 

που αναφέρεται στην πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος τύπου I (απόρριψη αληθούς 

υπόθεσης). 

 

Περιοχή εξόδου 

 Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα 

εξόδου. Το Excel καθορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου και εμφανίζει 

ένα μήνυμα, αν ο πίνακας εξόδου πρόκειται να αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα 

ή πρόκειται να εκτείνεται πέρα από τα όρια του φύλλου εργασίας. 

 

Νέο φύλλο 

 Κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να εισάγετε ένα νέο φύλλο 

εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και να επικολλήσετε τα αποτελέσματα, 

αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να δώσετε ένα όνομα στο 

νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο. 

 

Νέο βιβλίο εργασίας 

 Κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο 

εργασίας και να επικολλήσετε τα αποτελέσματα σε ένα νέο φύλλο εργασίας του νέου 

βιβλίου εργασίας. 

Οι σημαντικότερες στατιστικές συναρτήσεις του Excel είναι οι εξής: 

Πίνακας 2 



α/α Όνομα συνάρτησης Εργασία που εκτελεί 

1 AVERAGE(number1;number2;...) 
Βρίσκει το μέσο όρο των 

αριθμών 

2 CONFIDENCE(alpha;standard_dev;size) 

Αποδίδει το διάστημα 

εμπιστοσύνης για τον 

αριθμητικό μέσο.   

3 CORREL(array1;array2) 

Αποδίδει το συντελεστή 

συσχέτισης των δύο 

πινάκων. 

4 COUNT(value1;value2;...) 

Μετράει το πλήθος των 

κελιών που περιέχουν 

αριθμούς. 

5 COUNTA(value1;value2;...) 
Μετράει το πλήθος των 

κελιών που δεν είναι κενά. 

6 COUNTBLANK(range) 
Μετράει το πλήθος των 

κελιών που είναι κενά. 

7 COUNTIF(range;criteria) 

Μετράει το πλήθος των 

κελιών που πληρούν την 

συνθήκη. 

8 COVAR(array1;array2) 
Αποδίδει την 

συνδιακύμανση. 

9 DEVSQ(number1;number2;...) 

Αποδίδει το άθροισμα των 

τετραγώνων των 

αποκλίσεων. 

10 FDIST(x;deg_freedom1;deg_freedom2) Κατανομή F. 

11 FISHER(x) Μετασχηματισμός Fisher 

12 FREQUENCY(data_array;bins_array) 
Αποδίδει τη συχνότητα των 

τιμών. 

13 FTEST(array1;array2) 
Αποδίδει το αποτέλεσμα 

ενός F ελέγχου. 

14 GEOMEAN(number1;number2;...) 
Βρίσκει το γεωμετρικό μέσο 

θετικών αριθμών. 

15 HARMEAN(number1;number2;...) 
Βρίσκει τον αρμονικό μέσο 

των αριθμών. 

16 INTERCEPT(known_y’s;known_x’s) 

Βρίσκει το σημείο τομής 

της γραμμής παλινδρόμησης 

με τον άξονα y. 

17 KURT(number1;number2;...) 
Αποδίδει την κύρτωση ενός 

συνόλου αριθμών. 

18 LARGE(array;k) 
Αποδίδει την μεγαλύτερη k 

τιμή. 

19 LINEST(known_y’s;known_x’s;const;stats) 
Προσαρμόζει την  ευθεία 

ελαχίστων τετραγώνων. 

20 MAX(number1;number2;...) 
Αποδίδει τον μέγιστο των 

αριθμών. 

21 MEDIAN(number1;number2;...) 
Αποδίδει την μεσαία τιμή 

ενός συνόλου αριθμών. 

22 MIN(number1;number2;...) 
Αποδίδει τον ελάχιστο των 

αριθμών. 



23 MODE(number1;number2;...) 
Αποδίδει την επικρατούσα 

τιμή. 

24 PEARSON(array1;array2) 
Αποδίδει το συντελεστή 

συσχέτισης Pearson. 

25 PERCENTILE(array;k) 

Αποδίδει το k 

εκατοστημόριο μιας 

περιοχής τιμών. 

26 PERMUT(number;number_chosen) 
Βρίσκει τις διατάξεις ν ανά 

κ. 

27 QUARTILE(array;quart) 
Αποδίδει το τεταρτημόριο 

ενός συνόλου δεδομένων. 

28 RSQ(known_y’s;known_x’s) 

Αποδίδει το τετράγωνο του 

συντελεστή συσχέτισης 

Pearson. 

29 SLOPE(known_y’s;known_x’s) 
Βρίσκει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. 

30 SMALL(array;k) 
Βρίσκει την k μικρότερη 

τιμή. 

31 STDEV(number1;number2;...) 

Υπολογίζει την μέση 

απόκλιση τετραγώνου των 

τιμών. 

32 STDEVP(number1;number2;...) 

Υπολογίζει την μέση 

απόκλιση τετραγώνου των 

τιμών συμπεριλαμβάνοντας 

και τις λογικές τιμές. 

33 STEYX(known_y’s;known_x’s) 

Αποδίδει το μέσο σφάλμα 

τετραγώνου της 

προβλεπόμενης τιμής y  για 

κάθε x της παλινδρόμησης. 

34 TREND(known_y’s;known_x’s;new_x’s;const) 
Αποδίδει αριθμούς μέσω 

των ελάχιστων τετραγώνων. 

35 VAR(number1;number2;...) 

Αποδίδει την διακύμανση 

βάσει ενός δείγματος 

παραβλέποντας τις λογικές 

τιμές. 

36 VARA(value1;value2;...) 

Αποδίδει την διακύμανση 

συμπεριλαμβάνοντας τις 

λογικές τιμές. 

37 VARP(number1;number2;...) 

Αποδίδει την διακύμανση 

βάσει ολόκληρου του 

πληθυσμού παραβλέποντας 

τις λογικές τιμές. 

 

 

Εισαγωγή παρατηρήσεων για τη μεταβλητη Χ ή Χ και Ψ 

 

 



 

 

Διαγραμμα διασποράς: ΕισαγωγήΔιαγραμματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ-ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

 

 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κανονική Κατανομή - Normal Distribution. 

 

 Στην άσκηση 1 έχει γίνει η γραφική παράσταση δεδομένων που ακολουθούν 

την κανονική κατανομή. Η γραφική παράσταση μιας τέτοιας κατανομής έχει άξονα 

συμμετρίας την ευθεία xx   δηλαδή τη μέση τιμή της κατανομής και για τιμές του x 

μικρότερες της μέσης τιμής είναι γνησίως αύξουσα ενώ για μεγαλύτερες γνησίως 

φθίνουσα . 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4 

 

 Η προσεγγιστική καμπύλη στο σχήμα 3 παριστάνει την κανονική κατανομή 

μιας ομαδοποιημένης μεταβλητής. 

 Ο μαθηματικός τύπος της κατανομής αυτής είναι ο εξής: 

2

2

1

)(







 





ax

ecxf
   (30) 

τα α, β και c είναι παράμετροι. Για παράδειγμα, το c πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το 

εμβαδόν της περιοχής, που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη της γραφικής 

παράστασης της f(x),  να είναι ίσο με 1. Το α είναι η μέση τιμή της κατανομής και το 

β είναι η τυπική απόκλισή της. Δηλαδή ο τύπος (30) γράφεται:  
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 s

xx

ecxf
   (31) 

 

εάν βρούμε την πρώτη και δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης του τύπου (31) 

έχουμε: 
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από τους δύο αυτούς τύπους μπορούμε να μελετήσουμε τη συνάρτηση ως προς τη 

μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα και τα σημεία καμπής. 

 Εάν βρούμε το ολοκλήρωμά της στο διάστημα  sxsx  ,  το αποτέλεσμα 

είναι 0,68 με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. Δηλαδή στο διάστημα αυτό 

βρίσκεται το 68% των τιμών της μεταβλητής Χ. Αντίστοιχα στο διάστημα 

 sxsx 2,2   το 95%  και στο διάστημα  sxsx 3,3   το 99,7% δηλαδή πλησιάζει 

το σύνολο των παρατηρήσεων. 

Ο αριθμός 
s

xx 
 λέγεται σταθερά μονάδα (standard unit) της κατανομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νομισματική και Τραπεζική Στατιστική 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε μηνιαία (ή τριμηνιαία) βάση στοιχεία σχετικά 

με τις τραπεζικές καταθέσεις και πιστώσεις καθώς και τα βασικά νομισματικά 

μεγέθη. Όλα τα στοιχεία της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής βασίζονται 

στις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

«Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος», υποβάλλουν τα νομισματικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στα ΝΧΙ 

περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων. Ο κατάλογος όλων των 

ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ) , ενώ ο κατάλογος των ελληνικών ΝΧΙ υπάρχει και στην ενότητα 

αυτή. 

 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες: 

 Κατάλογος των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) 

 Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις των νομισματικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) 

 Νομισματικά μεγέθη 

 Καταθέσεις 

 Χρηματοδότηση 

 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ΝΧΙ (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος) σε 

τίτλους 

 Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΝΧΙ (πλην της Τράπεζας της 

Ελλάδος) κατά χώρα και κατά νόμισμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/general/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/general/html/index.en.html
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/catalogue.aspx


Ευρωπαικό σύστημα στατιστικής 

Από την αρχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε 

αντιληπτό ότι οι αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της 

θα πρέπει να στηρίζονται σε αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές. Ως 

επακόλουθο δημιουργήθηκε και σταδιακά εξελίχθηκε το Ευρωπαϊκό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) που έχει στόχο την παροχή συγκρίσιμών 

στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Το ΕΣΣ αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Eurostat (η στατιστική 

αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η οποία έχει τον ηγετικό ρόλο στην 

εναρμόνιση των στατιστικών, με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλα 

σχετικά ιδρύματα σε κάθε χώρα μέλος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Επίσης 

μέρος του συνεταιρισμού αυτού είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΕΑ και EFTA). Η Στατιστική Υπηρεσία της 

Κύπρου (CYSTAT) είναι μέλος του ΕΣΣ και έχει τον συντονιστικό ρόλο για 

τις ευρωπαϊκές στατιστικές στην Κύπρο.  

 

Κατάλογος με τα μέλη του ΕΣΣ (ΕΝ) 

 

Το ΕΣΣ ασχολείται κυρίως με τα στατιστικά που αφορούν τις πολιτικές της 

ΕΕ. Με την επέκταση όμως των πολιτικών της ΕΕ η εναρμόνιση πλέον 

καλύπτει σχεδόν όλα στατιστικά θέματα. Το βασικό εργαλείο του ΕΣΣ για 

την διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών 

στατιστικών είναι ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής, ο οποίος εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του. Επίσης, έργο του ΕΣΣ είναι να συντονίζει 

τις εργασίες του με τις υποψήφιες χώρες και με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, 

τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια 

Τράπεζα.  

 

Η λειτουργία του ΕΣΣ ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

87/164, 31.03.2009). Στα πλαίσια του ΕΣΣ λειτουργούν και οι πιο κάτω 

θεσμοθετημένες επιτροπές: 

 

European Statistical System Committee (ESSC) 

 

Η επιτροπή αυτή σκοπό έχει να παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στο ΕΣΣ 

για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών και 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/ess/ess_news
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/ess/ess_news
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/0_DOCS/estat/list_national_statistical_institutes.pdf
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/dmlesscodeofpractice_gr/dmlesscodeofpractice_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/CAE3F39B04C89356C22579D1002567EC/$file/Regulation_EU_Statistics_223-2009-EL-020412.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/CAE3F39B04C89356C22579D1002567EC/$file/Regulation_EU_Statistics_223-2009-EL-020412.pdf?OpenElement


συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο. Προεδρεύεται από την Eurostat και 

υπάρχει αντιπρόσωπος από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών 

μελών της ΕΕ. 

 

 

Partnership Group 

 

Η επιτροπή αυτή είναι μια ομάδα των Γενικών Διευθυντών των εθνικών 

στατιστικών υπηρεσιών του ΕΣΣ του οποίου η αποστολή είναι να προωθήσει 

την ανάπτυξη του ΕΣΣ στο υψηλότερο επίπεδο, κυρίως μέσω της βελτίωσης 

της λειτουργίας της ESSC. 

 

 

Director Generals of the National Statistical Institutes (DGINS) 

Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο με σκοπό τη συζήτηση 

θεμάτων που σχετίζονται με το στατιστικό πρόγραμμα, τις στατιστικές 

μεθόδους και τις διαδικασίες για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών. 

 

European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) 

Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η ανεξάρτητη επισκόπηση της εφαρμογής 

του κώδικα ορθής πρακτικής στο ΕΣΣ. Η ESGAB αποτελείται από επτά 

ανεξάρτητα μέλη με εξαίρετες γνώσεις στον τομέα των στατιστικών. 

 

European Statistical Advisory Committee (ESAC) 

Η ESAC έχει 24 μέλη που εκπροσωπούν τους χρήστες, και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές στατιστικές 

(συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών), καθώς και θεσμικοί χρήστες (όπως 

π.χ., το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Η επιτροπή 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις των 

χρηστών καθώς και η αντίστοιχη επιβάρυνση για τους παρόχους και 

παραγωγούς των πληροφοριών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των 

στατιστικών προγραμμάτων. 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

Περίπτωση μελέτης (case study) επιχείρησης δύο εκμεταλλεύσεων. 

 

 Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ευρωπαϊκή Ηλεκτρεμπορική – 3Α» διαθέτει δύο 

κλάδους εκμετάλλευσης, τον κλάδο (Χ) εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών και τον 

κλάδο (Υ) συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών (service). Ο κύκλος 

εργασιών του κάθε κλάδου εκμετάλλευσης παρακολουθείται χωριστά. Στη διάρκεια 

του προηγούμενου οικονομικού έτους τα έσοδα του κλάδου εμπορίας ηλεκτρικών 

συσκευών (Χ) ήταν 50 εκατομμύρια δρχ. , του δε κλάδου συντήρησης – επισκευών 

(Υ) ήταν 10 εκατομμύρια δρχ. 

 Ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης θέλοντας να διερευνήσει το βαθμό 

αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση της εταιρείας ζήτησε, 

μεταξύ άλλων, από τους οικονομικούς αναλυτές της επιχείρησης να μελετήσουν τα 

αντίστοιχα δεδομένα πωλήσεων του προηγούμενου έτους των 12 πρώτων εταιρειών 

του κλάδου τους και να απαντήσουν, αν μπορούν, στα παρακάτω 13 ερωτήματα. 



 

x 35 36 38 40 40 42 44 45 48 50 55 60 

y 7 7 8 8 8 8,5 8,5 9 10 10 10 12 

(Δεδομένα σε εκατ. δρχ.) 

 

1. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό συσχέτιση μεταξύ των εσόδων από πωλήσεις 

ηλεκτρικών συσκευών (x) και των εσόδων της υπηρεσίας επισκευών – 

συντήρησης (y). 

2. Mπορεί να εκτιμηθεί τι αύξηση θα είχαμε στα έσοδα της εκμετάλλευσης Υ, αν τα 

έσοδα της εκμετάλλευσης X ήταν αυξημένα κατά 10 εκατομμύρια δρχ. 

3. Τι αποτέλεσμα εσόδων θα είχε η εκμετάλλευση Υ, αν κάποια χρονιά η Χ είχε 

μηδενικά έσοδα. 

4. Ποια θα ήταν η αναμενόμενη μεταβολή στα έσοδα της εκμετάλλευσης Υ, αν η 

εκμετάλλευση Χ είχε μεταβολή εσόδων κατά 1 εκατομμύριο δρχ. 

5. Να βρεθεί σ’ αυτή την ομάδα των 12 επιχειρήσεων η τυπική απόκλιση εσόδων 

για την εκμετάλλευση Χ. 

6. Να βρεθεί η τυπική απόκλιση εσόδων και για την εκμετάλλευση Υ. 

7. Να βρεθεί ο CV των εσόδων για την  εκμετάλλευση Χ. 

8. Να βρεθεί ο CV των εσόδων για την  εκμετάλλευση Υ. 

9. Ποια από τις δύο εκμεταλλεύσεις παρουσιάζει μεγάλη διασπορά εσόδων. 

10. Να βρεθεί το διάμεσο ύψος εσόδων της εκμετάλλευσης εμπορίας ηλεκτρικών 

συσκευών Χ. 

11. Να βρεθεί το διάμεσο ύψος εσόδων της εκμετάλλευσης επισκευών – συντήρησης 

Υ. 

12. Να γίνει συνοπτική ερμηνεία για όλα τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

περιπτώσεων από την 1 μέχρι και την 11. 

13. Να γίνουν τα σχετικά διαγράμματα για την καλύτερη παρουσίαση του ζητήματος. 

 (Δεδομένα σε εκατ. δρχ.) 

 

Πίνακας Π 1 

 

Στήλες δεδομένων Στήλες Υπολογισμών 

(1) (2) (3) (4) (5) 

x y xy x
2 

y
2 

35 7 245 1225 49 

36 7 252 1296 49 



38 8 304 1444 64 

40 8 320 1600 64 

40 8 320 1600 64 

42 8,5 357 1764 72,25 

44 8,5 374 1936 72,25 

45 9 405 2025 81 

48 10 480 2304 100 

50 10 500 2500 100 

55 10 550 3025 100 

60 12 720 3600 144 

Σύνολο 533 106 4827 24319 959,5 

   

 

Λύση: 

 

1. Είναι προφανές ότι το ερώτημα 1 απαντάται, αν υπολογίσουμε το συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης y. Ακολουθώντας τα γνωστά βήματα υπολογισμού έχουμε: 

 

Βήμα Ι:  Σx = 533 

  Σy = 106 

 

Βήμα ΙΙ: Σxy = 4827 

  Σx
2 
= 24319 

  Σy
2
 = 959,5 

 

Βήμα ΙΙΙ: Υπολογισμός του r 

 



r = 
2222 )()(

)()(

yyxx

yxxy








 

 

   r =
22 1065,959125332431912

106533482712




  

   

r = 0,97  ή  

 

r = 97% 

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι μεταξύ των δύο εκμεταλλεύσεων υπάρχει θετική συσχέτιση 

και μάλιστα εντονότατη, αφού το r είναι πολύ κοντά στη μονάδα. 

 

2. Είναι φανερό ότι για την απάντηση αυτή απαιτείται ο προσδιορισμός της ευθείας 

παλινδρόμησης. Εργαζόμενοι κατά τα γνωστά έχουμε: 

 

Βήμα Ι: Υπολογισμός των δύο μέσων αριθμητικών 

  41,44
12

533






x
x  

   

83,8
12

106






y
y  

 

      Βήμα ΙΙ: Σxy =4827 

 

  Σx
2
=24319 

 

      Βήμα ΙΙΙ:  

  
22 )(

)()(ˆ

xx

yxxy







  



 

  
25332431912

106533482712ˆ




  

 

18,0ˆ   

     Βήμα ΙV: ̂  = x  x̂  

   

  
41,4418,083,8ˆ a

 

  84,099,783,8ˆ a  

    

Επομένως έχουμε: xy 18,084,0ˆ   

Αν λοιπόν η εκμετάλλευση Χ της επιχείρησης είχε έσοδα αυξημένα κατά 10 

εκατομμύρια, δηλαδή αντί για 50 εκατομμύρια είχε 50+10 = 60 εκ., τότε τα έσοδα της 

Υ θα ήταν: 64,116018,0836,0ˆ y εκατομμύρια δρχ. 

 

3. Αν η εκμετάλλευση Χ είχε μηδενικά έσοδα, δηλαδή x = 0, τότε η Υ 

εκμετάλλευση θα είχε έσοδα ίσα με 836,0018,0836,0ˆ y  εκατομμύρια δρχ. 

δηλαδή, όσο είναι η σταθερά  â .  

 

4. Προφανώς επειδή τα δεδομένα  είναι σε εκατομμύρια δρχ., ο γωνιακός  

συντελεστής ̂  εκφράζει τη μεταβολή που επέρχεται στην y από μία μοναδιαία 

μεταβολή (1 εκατομμύριο) της x. Τότε, η μεταβολή στα έσοδα της Υ, θα ήταν ίση 

με το ̂  (0,18 εκατομμύρια δρχ. ή 180.000 δρχ.). 

 

5. Η τυπική απόκλιση των τιμών της  Χ δίνεται από το γνωστό τύπο:  

 



2)( xx
s


  

Σχηματίζουμε λοιπόν τον παρακάτω πίνακα Π2, κατά τα γνωστά, στη συνέχεια 

αντικαθιστούμε το άθροισμα των στοιχείων της στήλης (2) στον παραπάνω τύπο και 

βρίσκουμε: 



Πίνακας Π 2 

 

(1) (2) (3) (4) 

(x - x ) (x - x )
2 

(y - y ) (y - y )
2 

35 - 44,41 88,54 7 – 8,8 3,24 

36 – 44,41 70,72 7 – 8,8 3,24 

38 – 44,41 41,09 8 – 8,8 0,64 

40 – 44,41 19,45 8 – 8,8 0,64 

40 – 44,41 19,45 8 – 8,8 0,64 

42 – 44,41 5,81 8,5 – 8,8 0,09 

44 – 44,41 0,17 8,5 – 8,8 0,09 

45 – 44,41 0,35 9 – 8,8 0,04 

48 – 44,41 12,88 10 – 8,8 1,44 

50 – 44,41 31,25 10 – 8,8 1,44 

55 – 44,41 112,15 10 – 8,8 1,44 

60 – 44,41 243,05 12 – 8,8 10,24 

 644,91  23,18 

 

   74,53
12

91,644
xs  

    

   sx = 7,33 

 

 Από τον ίδιο πίνακα βρίσκουμε το άθροισμα της στήλης (4) και το 

αντικαθιστούμε στον τύπο, οπότε έχουμε: 

 

   
N

yy
s y

)( 
  



 

   93,1
12

18,23
ys  

 

    sy= 1,39 

 

Παρατηρούμε ότι τα έσοδα της εκμετάλλευσης Υ παρουσιάζουν πολύ 

μικρότερη διασπορά από αυτή που παρουσιάζουν τα έσοδα της εκμετάλλευσης Χ, 

αφού sx = 7,33 > sy = 1,38. Όμως, όπως έχουμε αναφέρει για να είμαστε σίγουροι θα 

πρέπει να βρούμε και τους αντίστοιχους συντελεστές μεταβλητότητας CV. 

 

7. Με βάση το γνωστό τύπο CVx = 
x

s x  θα έχουμε για την περίπτωση της Χ ότι: 

 

CVx = 165,0
4,44

33,7


x

sx  

ή 

    CVx = 16,5% 

 

8. Ομοίως και για την περίπτωση της Υ, έχουμε: 

 

CVy = 156,0
83,8

38,1


Y

s y
 

ή 

    CVy = 15,6% 

 

9. Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές μεταβλητότητας CVy και CVx είναι πολύ κοντά 

ο ένας στον άλλο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η διασπορά των εσ είναι σχεδόν ίδια με 

αυτή της Χ. Προφανώς είναι λογικό και επόμενο να συμβαίνει αυτό, επειδή 

υπάρχει μια υψηλότατη συσχέτιση, όπως είδαμε, r = 0,97 με αποτέλεσμα οι τιμές 

της Υ να επηρεάζονται εντονότατα από αυτές της Χ. Ακόμη παρατηρούμε ότι η 

διασπορά είναι μικρή και για τις δύο εκμεταλλεύσεις, αφού είναι μικρές οι τιμές 

του συντελεστή μεταβλητότητας (CV). 



 

10. Το διάμεσο ύψος εσόδων (άρτιος αριθμός επιχειρήσεων), θα βρεθεί, αφού 

κατατάξουμε σε αύξουσα σειρά τις παρατηρήσεις – έσοδα, και θα είναι μεταξύ 

του έκτου και έβδομου όρου. Δηλαδή η θέση της διαμέσου εντοπίζεται στο 

5,6
2

112

2

1





N
 

Ως προς την περίπτωση λοιπόν της Χ η διάμεσος είναι: 

  δx = 
2

86

2

4442



 

 

δx = 43 εκατομμύρια δραχμές 

 

      Δηλαδή το 50% (6 επιχειρήσεις) έχουν εκμεταλλεύσεις Χ με έσοδα από 43 

εκατομμύρια δρχ. και άνω. 

 

11. και 12  

Ομοίως την εκμετάλλευση Υ έχουμε: 

 

  δy = 
2

17

2

5,85,8



 

 

δy = 8,5 εκατομμύρια δραχμές 

 

Δηλαδή οι εκμεταλλεύσεις Υ 6 επιχειρήσεων έχουν έσοδα από 8,5 εκατομμύρια 

και άνω και άλλες 6 έχουν από 8,5 εκατομμύρια και κάτω.  

Ακόμη παρατηρώντας προσεκτικά βλέπουμε ότι και για τις δύο εκμεταλλεύσεις ο 

μέσος και η διάμεσος είναι πάρα πολύ κοντά. Για την εκμετάλλευση Χ έχω μέσο 

41,44x  και διάμεσο 43, και για την εκμετάλλευση Υ έχω 83,8y  και διάμεσο 

8,5 εκατομμύρια δραχμές. 

Επίσης παρατηρούμε ότι και οι δύο εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης κατέχουν, ως 

προς τα έσοδά τους μια καλή θέση, αφού ανήκουν και οι δύο στο 50% των 

εκμεταλλεύσεων με τα υψηλά έσοδα. Δηλαδή τα έσοδα της Χ ήταν 50 

εκατομμύρια, ενώ το διάμεσος ύψος εσόδων της Χ είναι 43 εκατομμύρια δρχ. Για 



την Υ τα έσοδα ήταν 10 εκατομμύρια δρχ., ενώ το διάμεσο ύψος εσόδων της Υ 

είναι 8,5 εκατομμύρια δρχ.   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

1) Σημειόγραμμα της μεταβλητής Χ (έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικών 

συσκευών) 

 

 

 

                           

                                                                                                        

 

35                    40                    45                    50                    55                    60 

 

 

2) Σημειόγραμμα της μεταβλητής Υ (έσοδα από επισκευές ηλεκτρικών 

συσκευών) 
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3) Διάγραμμα ευθείας  των Χ και Υ 



 

 

 

 

 

Διάγραμμα Πίτας 

 

 

Διάγραμμα Ράβδου 



 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ  

 

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τη μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση y σε κιλά 

ενός αγαθού σε σχέση με το κατά κεφαλή εισόδημα x σε δεκάδες χιλιάδες δρχ. μιας 

ομάδας ατόμων: 

 

x 65 68 70 73 75 78 85 90 

y 40 40 41 43 45 48 50 50 

       

 

Ζητείται: 

i)Να βρεθεί και να σχολιασθεί η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r. 

ii) Να προσδιορισθεί η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης  xβ̂ŷ 


. 

iii)Να ερμηνευθούν οι τιμές των παραμέτρων â  και β� της εξίσωσης  παλινδρόμησης. 

 

 



i) X η μέση τιμή των , ο μέσος όρος του κατα κεφαλή εισοδήματος Χi , 

 

Y  η μέση τιμή  , ο μέσος όρος της μέσης ετήσιας κατά κεφαλής κατανάλωσης  Υi 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης δίνεται απο την σχέση :  

 

8

1

8
2 2

1

( ) ( )

( ) ( )

i i

i

i i

i

Y Y

X X Y Y

 



   



  





 

 

ρ=95,74% υψηλή συχέτιση . 

 

Το 95,74% της διασποράς στις τιμές του Χ , μπορεί να οφείλεται στην διασπορά του 

Υ. Όμως υψηλή συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιώδη σχέση . 

 

ii)  

Απλή γραμμική παλινδρόμηση 

Εφαρμόζεται στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων πρόβλεψης των τιμών μιας 

μεταβλητής Υ, όταν δίνονται οι τιμές μιας άλλης μεταβλητής Χ. 

Δίνονται οι τύποι για τα και , δηλαδή  

            ,           

̂ : η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης ως προς τον άξονα Χ. 

 ̂  η τιμή του Υi  όταν Χi =0, δηλαδή το σημείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόμησης 

τέμνει τον άξονα Υ.    



Υ= 8,42 +0,47Χ 

Επομένως β=0,47 , δηλαδή όταν το Χ μεταβληθεί κατά μία μονάδα το Υ 

μεταβάλλεται κατά 0,47. 

Όταν το κατά κεφαλή εισόδημα αυξάνεται (μειώνεται) κατα 1 μονάδα τότε η μέση 

ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση αυξάνεται(μειώνεται) κατα 0,47. 

α= 8,42 όταν Χ=0 τότε Υ=8,42. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Η αξία των επενδυμένων κεφαλαίων (y) και τα αντίστοιχα κέρδη (x) ομάδας 10 

ομοειδών βιομηχανικών επιχειρήσεων περιέχονται στον παρακάτω πίνακα (τα 

δεδομένα εκφράζουν εκατομμύρια δρχ.). 

 

Κεφάλαιο 

(x) 

80 90 10

0 

12

0 

150 180 200 250 300 350 

Κέρδη (y) 15 20 25 25 30 30 40 40 60 80 

  

Ζητείται: 

i)Να βρεθεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r, να σχολιασθεί το αποτέλεσμα  

ii) Να προσδιορισθεί η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης  xβ̂ŷ 


 

iii)Να ερμηνευθούν οι τιμές των παραμέτρων â  και β� της εξίσωσης  παλινδρόμησης 

 

x y xy (ΣX)^2 (ΣY)^2 x^2 y^2 

 80 15 664300 3312400 133225 4000 225 

 90 20 

   

8100 400 

 100 25 

   

10000 625 

 120 25 

   

14400 625 

 150 30 

   

22500 900     

180 30 

   

32400 900 

 200 40 

   

40000 1600 

 250 40 

   

62500 1600 

 300 60 

   

90000 3600 

 350 80 

   

122500 6400 

 1820 365 

   

406400 16875 

 

         

 

 



2. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε 10 ομοειδείς εμπορικές επιχειρήσεις και 

δείχνει τις ετήσιες πωλήσεις τους (y) και τις αντίστοιχες ετήσιες διαφημιστικές τους 

δαπάνες (x), (τα δεδομένα εκφράζονται σε εκατομμύρια δρχ.):  

 

x 
20 22 25 30 32 35 40 50 60 70 

y 250 270 260 350 330 300 370 480 450 500 

      

Ζητείται: 

i) Να βρεθεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r και να σχολιασθεί το 

αποτέλεσμα. 

ii) Να προσδιορισθεί η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης  xβ̂ŷ 


 

iii)Να ερμηνευθούν οι τιμές των παραμέτρων â  και β� της εξίσωσης  παλινδρόμησης. 

3. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τη μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση y σε 

κιλά ενός αγαθού σε σχέση με το κατά κεφαλή εισόδημα x σε δεκάδες χιλιάδες δρχ. 

μιας ομάδας ατόμων: 

 

x 65 68 70 73 75 78 85 90 

y 40 40 41 43 45 48 50 50 

       

 

Ζητείται: 

i)Να βρεθεί και να σχολιασθεί η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r. 

ii) Να προσδιορισθεί η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης  xβ̂ŷ 


. 

iii)Να ερμηνευθούν οι τιμές των παραμέτρων â  και β� της εξίσωσης  παλινδρόμηση 

 

 

 

 



4. Μία εταιρεία έκανε μελέτη της ποσότητας καλαμποκιού που παράγεται από μια 

συγκεκριμένη καλλιεργήσιμη έκταση σε σχέση με την ποσότητα λιπάσματος που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Ποσότητα λιπάσματος 

(x) σε κιλά  

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Ποσότητα 

καλαμποκιού (y) σε 

κιλά  

10 15 30 35 25 30 50 45 

        

 

Ζητείται: 

ι)Να βρεθεί και να σχολιασθεί η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r. 

ii) Να προσδιορισθεί η εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης  xβ̂ŷ 


. 

iii)Να ερμηνευθούν οι τιμές των παραμέτρων â  και β� της εξίσωσης  παλινδρόμησης. 

 

5. Οι εβδομαδιαίες αποδοχές δύο ομάδων εργαζομένων σε χιλιάδες δρχ. 

δίνονται παρακάτω: 

Α’ ομάδα: 100 120 125 100 120 130 

Β’ ομάδα: 100 110 120 100 125 140 

Να βρεθούν: 

i) Η μέση τιμή των αποδοχών της κάθε ομάδας εργαζομένων. 

ii) Η τυπική απόκλιση κάθε ομάδας. 

iii) Να συγκριθούν και να σχολιαστούν τα αποτελέσματα. 

 

 

6. Το ύψος των ετήσιων κερδών μίας ομάδας 20 επιχειρήσεων σε εκατομμύρια δρχ. 

είναι: 

Κέρδη 25 30 35 40 45 50 

Επιχειρήσεις 3 3 6 5 2 1 

 

Ζητείται να υπολογισθούν και να ερμηνευθούν: 

i) Ο μέσος αριθμητικός. 

ii)  Η διάμεσος. 

iii)  Το εύρος μεταβολής. 

iv)  Η τυπική απόκλιση. 

v)  Ο συντελεστής μεταβλητότητας. 

 



7. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μηνιαίες αποδοχές μιας ομάδας 30 υπαλλήλων σε 

μια επιχείρηση σε δεκάδες χιλιάδες δρχ. 

 

 

 

Μηνιαίες 

αποδοχές 

Αριθμός 

υπαλλήλων 

20 – 25 5 

25 – 30 15 

30 – 35 5 

35 – 40 3 

40 – 45 1 

45 50 1 

Σύνολο 30 

Ζητείται:   

i) H  μέση τιμή του μηνιαίου μισθού. 

ii)  Ποιος είναι ο μηνιαίος μισθός κάτω από τον οποίο βρίσκεται το 50% 

των αποδοχών των εργαζομένων. 

iii)  Να υπολογισθεί ο συντελεστής μεταβλητότητας.  
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Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Καταναλωτική συμπεριφορά-παράγοντες που συσχετίζονται 
και την επηρεάζουν. 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

 

 

Τα βασικότερα ερωτήματα που προβληματίζουν τον καταναλωτή είναι : 

 

1. ΤΙ αγοράζουν; 
 

2. ΓΙΑΤΙ το αγοράζουν; 
 

3. ΠΟΤΕ το αγοράζουν; 
 

4. ΠΩΣ το αγοράζουν; 
 

5. ΑΠΟ ΠΟΥ το αγοράζουν; 
 

6. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ το αγοράζουν; (π.χ. Σαμπουάν) 
 

Που μας χρησιμεύει η όμως η συμπεριφορά του καταναλωτή ; 

 Καλύτερη κατανόηση αναγκών καταναλωτή. 
 

 Σωστή ανάπτυξη μελετών έρευνας αγοράς. 
 

 Αποτελεσματική τμηματοποίηση της αγοράς σε μικρότερες ομάδες με κοινά 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. 

 

 Μείωση κόστους και σπατάλη πόρων που σχετίζεται με αποτυχίες νέων 
προϊόντων. 

 

 Κατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά και διαφοροποίηση του 
από τον ανταγωνισμό. 

Η Συμπεριφορά Καταναλωτή αφορά τη μελέτη του ,πως τα άτομα παίρνουν 

αποφάσεις για να ξοδέψουν τους διαθέσιμους πόρους τους (χρήμα, χρόνο, 

προσπάθεια) σε αντικείμενα προς κατανάλωση 

 



 Αύξηση κερδοφορίας επιχείρησης με την μετατροπή των αναγκών του 
καταναλωτή σε αποτελεσματικά προϊόντα. 

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στοιχεία συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι : 

 Πολύπλοκο φαινόμενο είναι: 
 Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή είναι Διεπιστημονική (Οικονομική 

Θεωρία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Πολιτιστική Ανθρωπολογία). 
 

 

 Ανεύρεση σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος. 
 
 
 

 

Μέτα απο την ανάλυση –παρουσίαση α) του νόμου της προσφοράς και των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων β) του νόμου της ζήτησης και των αντίστοιχων διαγραμμάτων  γ) τον 

προσδιορισμό των τιμών των αγαθών μέσα απο το σημείο τομής των καμπύλων 

προσφοράς-ζήτησης, χρειάζεται να καταρτήσετε το πρότυπο της ορθολογικής 

συμπεριφοράς του καταναλωτή-μαθητή (για νέους 15-18 ετών) 

To ερωτηματολόγιο συντάχθηκε:   

Α) με χρήση ποσοτικών μεταβλητών , δηλαδή μεταβλητών που λαμβάνουν ακέραιες αριθμητικές 

τιμές  και όχι ποιοτικών μεταβλητών που λαμβάνουν τιμές μη αριθμητικές π.χ ναι-οχι-πολυ-

λίγο-σινέμα-θέατρο 

Β) κατα την σύνταξη των ερωτήσεων έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν μεγέθη όπως π.χ. 

εισόδημα γονέων-χαρτιλίκι παιδιών  

Γ) Οι απαντήσεις των ερωτήσεων επεξεργάστηκαν με excel 



 

 

 

Στοιχεία Έρευνας 

 

 

• Ερωτηματολόγιο 

1. Δείγμα : 54 μαθητές  (29 αγόρια -45 κορίτσια) που φοιτούν στο  Πρότυπο 

Πειραματικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

 Η γνώση του φύλου των ερωτώμενων θα μας επιτρέψει να διακρίνουμε αν 

η καταναλωτική συμπεριφορά των μαθητών επηρεάζεται από το φύλο. 

Δηλαδή, άμα τα κορίτσια καταναλώνουν πολλά περισσότερα σε σχέση με 

τα αγόρια ή και το αντίστροφο.  

 



 

2. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα   κατα μέσο όρο 

Μέσος όρος : 2978,462 
 

 Θα μας  δώσει πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας με 

βάση τα έσοδα της , προκειμένου να  το συσχετίσουμε με τα χρήματα που 

διαθέτουν στα παιδιά τους. 

1. Εισόδημα 3000- 15000Ευρώ  

2. Εισόδημα 1000 -2000$  

3. Εισόδημα 2000-3000$  

 

 

 



3.Χρήματα που διαθέτουν οι γονείς μηνιαίως για προσωπικά έξοδα των παδιών    

 

1. 0-50 ΕΥΡΩ 

2. 50-100 

3. 100-200 

4. 200-300 

Μέσος όρος 123,87 

Το χαρτζιλίκι του παιδιού ποιο ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος 

αντιπροσωπεύει το οικογενειακό εισόδημα. Ακόμη, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε 

πόσο επιεικώς χρηματοδοτούν οι γονεύς τα παιδιά τους . 
 

4.Τι επηρεάζει περισσότερο την καταναλωτική σας συμπεριφορά ; 

 Θα μάθουμε τι ρυθμίζει την καταναλωτική  συμπεριφορά των έφηβων. Θα 

χωριστούν ανά φύλο και θα βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς ενεργούν τα 

αγόρια και πώς τα κορίτσια (πιθανά θα προκύψουν διάφορες ανάμεσα στα δυο 

φύλα). Για παράδειγμα, τα κορίτσια ασχολούνται πολύ περισσότερο με την 

μόδα από ότι τα αγόρια. Επίσης, τα κορίτσια  επηρεάζονται πολύ στο θέμα τις 

αγοράς και έχουν πολλές προσωπικές ανάγκες που χρειάζονται να καλύψουν 

με αποτέλεσμα περισσότερες αγορές αντίθετα με τα αγόρια.     
 

Οι προσωπικές ανάγκες στην άμεση πρoτεραιότητα των εφήβων 



Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           

Β. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ      

Γ. ΜΜΕ

Δ.  ΜΟΔΑ

 

Α. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ            

Β. 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ        Γ. ΜΜΕ 

Δ.  
ΜΟΔΑ Ε. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

40 28 2 3 4 

   

5.Τι προτιμάτε να αγοράζεται περισσότερο ; 

Καταναλωτικές προτιμήσεις των έφηβων. Διάφορες αγόρια-κορίτσια . θα μας δώσει 

ένα παράδειγμα στο τι αγοράζουν τα αγόρια και τι τα κορίτσια .Επίσης θα δούμε που 

κι πως σπαταλούν τα χρήματά τους.  
 
 

Α. ΒΙΒΛΙΑ                   Β. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ            
Γ. ΕΙΔΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ         

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ                           Z.ΑΛΛΟ 

7 49 10 13 10 

 

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ                  

Β. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ           

Γ. ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ        

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ                          

Z.ΑΛΛΟ

 

 

6.Σας επηρεάζει τι αγοράζουν  οι φίλοι σας 



 

Από αυτή την στατιστική μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι περισσότεροι έφηβοι δεν 

επηρεάζονται από τους φίλους τους και επίσης έχουν δημιουργήσει τις δικές τους 

προτιμήσεις.    

 

 

 

 

7.Αν υπάρχει Περίσσευμα χρημάτων ; 

 

Παρατηρούμε οτι και οι έφηβοι αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων 

τους στις τράπεζες για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια. 

 

 

 

 



8.Έχουν Μειώσει τα έξοδά  τους λόγω οικονομικής κρίσης 
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Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει έντονα και την καταναλωτική συμπεριφορά των 

έφηβων.  

 
 

9.Σε ποιόν τομέα μειώθηκαν 

Ουσιατικά ιεραρχούμε τις προτιμήσεις των έφηβων, δηλαδή ποιο τομέα θεωρουν πιο 

σημαντικό και δεν μπορεί να μειωθεί η δαπάνη στον τομέα αυτό. Όπως μπορούμε να 

δούμε ξεκάθαρα κάτι που δεν μπορούνε να μειώσουν καθόλου οι νέοι είναι η 

ψυχαγωγία και αυτό συμβαίνει δίνουν ενδιαφέρον στην προσωπική τους ζωή.  
 

 

 

 

 

 

 

 



10.Τα χρήματα που δίνονταν μηνιαίως πριν την οικονομική κρίση για : 

Καταναλωτική συμπεριφορά των έφηβων πριν την οικονομική κρίση αναλυτικά ανά 

κατηγορία δαπάνης. 

Ψυχαγωγία: 

 

 

 

 

 

 

Είδη διατροφής : 

 

 

 

 

 

 

 



Είδη Καλλωπισμού : 
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11.Τα χρήματα που δίνουν μηνιαίος  μετά την οικονομική κρίση για : 

Ψυχαγωγία : 

 

Είδη Διατροφής  :  

A. 0-30ΕΥΡΩ          

Β. 31-50         

Γ. 51-70 ΕΥΡΩ     

 



Είδη  Καλλωπισμού : 

 

Από την στατιστική αυτή μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα έξοδα των παιδιών μετά την 
οικονομική κρίση δεν έχουν μειωθεί αισθητά. 

 

12.Σας επηρεάζει η τιμή του  αγαθού που θα αγοράσετε: 

 

 

Προηγείται έρευνα αγοράς, αν είναι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Οι νέοι πλέον 

με την οικονομική κρίση έχουν ευαισθητοποιηθεί  και δεν αγοράζουν πράγματα 

ασυστόλος χωρίς να σκέφτονται την τιμή του . 
 



 

12. Συγκρίνετε με τιμές με άλλων υποκατάστατων προϊόντων : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Χρηματιστήριο εννοούμε τις οργανωμένες αγορές, συνήθως είναι επίσημα 

αναγνωρισμένες από το κράτος, όπου συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι για την 

διενέργεια αγοροπωλησιών κινητών αξιών (όπως μερίδια κεφαλαίου ανωνύμων 

εταιρειών, τραπεζικά, κρατικά ή άλλα ομόλογα) ή/και εμπορευμάτων. 

Τα χρηματιστήρια αποτελούν ιδιόμορφες αγορές με την έννοια της 

ταυτόχρονης συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης. Αποτελούν οικονομικό 

θεσμό που κατά κανόνα αναγνωρίζεται από τα κράτη όπου λειτουργούν και η 

πλειονότητα τους με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα καθορίζουν το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο διαμορφώνονται οι αγορές και θεσπίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους 

λειτουργίας τους.  

 

Τα χρηματιστήρια διακρίνονται σε  

 Αξιών 

 Εμπορευμάτων 

 Ναύλων 

 Λουλουδιών 

 Έργων Τέχνης, κ.ά 

 

 

Ιστορικό ίδρυσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

 

Το 1864 στην Ερμούπολη τη Σύρου πραγματοποιείτο στην εμπορική λέσχη, 

αξιόλογη συναλλακτική κίνηση σε ξένα νομίσματα, τα οποία διαπραγματεύονταν 

ελεύθερα σε τιμές που διέφεραν από τις επίσημες. Όμως η έλλειψη μεγάλου αριθμού 

συναλλασσόμενων και το μικρό μέγεθος της πόλης εμπόδισε την μετεξέλιξη της 

εμπορικής λέσχης σε Χρηματιστήριο. 

Το 1870 πάνω από το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» βρισκόταν η Λέσχη των 

Εμπόρων Αθηνών, όπου συγκεντρώνονταν οι έμποροι και μεταξύ των άλλων 

υποθέσεων, διαπραγματεύονταν τις ομολογίες δύο Εθνικών Δανείων που εκδίδονταν 

τότε. 

Τον Οκτώβριο του 1872 ιδρύθηκε η Πιστωτική Τράπεζα το Μάρτιο του 1873 

η Εταιρία του Λαυρίου και το Μάιο του ίδιου έτους η Τράπεζα Βιομηχανικής 

Πίστεως της Ελλάδας. Τότε οι συναλλαγές αυξήθηκαν, η κερδοσκοπία βρήκε 

πρόσφορο έδαφος και η «Εμπορική Λέσχη» μετονομάστηκε σε «Χρηματιστήριο».  

 

 

 



Τρία χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 1876 (επί κυβερνήσεως 

Κουμουνδούρου) δημοσιεύτηκε Βασιλικό Διάταγμα που έλεγε ότι εγκρίνεται η 

σύσταση Χρηματιστηρίου Αξιών στην Αθήνα και ότι μόνο εκεί μπορούσαν να 

συγκεντρώνονται και να συναλλάσσονται έμποροι, πλοίαρχοι, μεσίτες και 

κολλυβιστές (οι ασχολούμενοι με την ανταλλαγή νομισμάτων), από τους οποίους και 

οι πρώτοι χρηματιστές. 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) αρχικά στεγάστηκε στο Μέγαρο 

Μελά, στην πλατεία Κοτζιά. Κατόπιν μέχρι το 1890 εγκαταστάθηκε στην οικία 

Νοταρά. Από το 1891 εως το 1934 στεγαζόταν στην οδό Πεσμαζόγλου δίπλα στην 

Τράπεζα Κοσμαδοπούλου. Το 1934 βρίσκεται σε κτίριο ιδιοκτησίας της Εθνικής 

Τράπεζας (Σοφοκλέους 10), γι’αυτό συνηθίζεται το Χ.Α.Α. να αποκαλείται «Η 

Σοφοκλέους». Όμως το Χ.Α.Α. άλλαξε και πάλι θέση. Έτσι  εβδομήντα χρόνια μετά 

έως και σήμερα βρίσκεται στην Λεωφόρο Αθηνών. 

Έμβλημά του είναι ο Ερμής, του οποίου μπρούτζινο άγαλμα στολίζει τον 

τρίτο όροφο, αρχικά έμβλημα της Λέσχης των Εμπόρων. 

Οι πρώτες συναλλαγές στο Χ.Α.Α. αφορούσαν τα εξής χρεόγραφα: 

 Ομολογίες Εθνικών Δανείων 

 Μετοχές: της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), της Ναυτικής Τράπεζας ο 

Αρχάγγελος, της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας, της Τράπεζας Βιομηχανικής 

Πίστεως, της Ανώνυμης Μεταλλευτικής Εταιρίας «Ο Λαυρεωτικός Όλυμπος», της 

Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας, της Μεταλλευτικής Εταιρίας η «Κάρυστος», της 

Μεταλλουργίας Λαυρίου, της Ασφαλιστικής Εταιρίας ο «Φοίνιξ» και της Εθνικής 

Ατμοπλοϊας Ελλάδος.    

 

 

Λόγοι δημιουργίας 

 

Τα χρηματιστήρια τα δημιούργησε η επιδίωξη για την εξεύρεση 

βραχυπρόθεσμων αλλά κυρίως μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και η ανάγκη για 

σύναψη αγοροπωλησιών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων που βρίσκονται μακριά 

από τον τόπο διαπραγμάτευσης τους, ενώ απαιτούνταν για αυτά σοβαρά κεφάλαια 

αλλά και η τάση για κερδοσκοπία. 

 

Η οργανωμένη μορφή τους οφείλεται: 

 Στην ταχύτητα διενέργειας των συναλλαγών 

 Στην αμεσότητα τους 

 Στην δημοσιότητα των συναλλαγών όπου φαίνονται δημόσια όλα τα 

χαρακτηριστικά των συναλλαγών (προσφορά, ζήτηση, ποσότητα και αξία) 

 Στην καθαρότητα των συναλλαγών. 

 

 



 

 

Σημασία και ο ρόλος των Χρηματιστηρίων 

 

 

Ο οικονομικός ρόλος των Χρηματιστηρίων είναι: 

 Διευκολύνουν τις συναλλαγές, γιατί επιτρέπουν στους εκπροσώπους της 

προσφοράς και της ζήτησης να βρίσκονται ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο 

τόπο διαπραγμάτευσης. 

 Επιτρέπουν την ελεύθερη διαμόρφωση τιμών των αγαθών με βάση τον 

θεμελιώδη νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο 

περιορίζεται ο κίνδυνος της δημιουργίας τεχνητών τιμών. 

 Δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εξεύρουν κεφάλαια αλλά και στους 

επενδυτές να μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα που έχουν στην επένδυση 

τους σε τίτλους, με την προσδοκία του κέρδους, συμβάλλοντας έτσι στην 

τόνωση της παραγωγικότητας και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας που 

λειτουργεί το χρηματιστήριο 

 

 

Χρηματοοικονομικές Αγορές και Επενδύσεις  

 

Οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι το σύνολο των θεσμικών διακανονισμών 

που διευκολύνουν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των επενδυτών.  

Τα είδη των χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 

 Μετοχές 

 Αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος  

 Παράγωγα 

 Χρήμα  

 

 

 



 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας 

ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του 

μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα 

αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος.  

Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το 

ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των 

μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, 

καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που 

αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου. 

 

 

Κοινές μετοχές (common stock)  

- Αντιπροσωπεύουν κεφάλαια που έχουν δοθεί στην εταιρεία και για τα οποία 

δεν υπάρχει νομική δέσμευση επιστροφής τους  

- Αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας της εταιρείας  

- Οι κάτοχοι των μετοχών λέγονται μέτοχοι και είναι οι ιδοκτήτες της εταιρείας 

-  Διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά  

 

 

Προνομιούχες μετοχές (preferred stock)  

-  Έχουν απαιτήσεις στα κέρδη της εταιρείας και στα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας  με προτεραιότητα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών  

-  Ενίοτε οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 

μόνο κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό από τα κέρδη  

-  Διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά  

 

 

 

 



 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

 

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την 

υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και 

στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα 

ποσό χρημάτων (το κουπόνι).  

Άλλοι όροι μπορούν επίσης να συνδεθούν με την έκδοση ομολόγου, όπως η 

υποχρέωση για τον εκδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον κάτοχο ομολόγων 

ή άλλοι περιορισμοί στη συμπεριφορά του εκδότη. Τα ομόλογα εκδίδονται γενικώς 

για ένα καθορισμένης διάρκειας χρονικό διάστημα (η λεγόμενη ωριμότητα), 

μεγαλύτερο του ενός έτους. 

 

Ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του 

δανείου όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Ο 

εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν 

υπάρχει) είναι ο τόκος.  

Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

με εξωτερικά κεφάλαια.  

Μπορεί κανείς λοιπόν να διακρίνει ότι τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα ομόλογο 

την ταυτότητά του είναι πρώτον ο εκδότης, δεύτερον το κουπόνι (αν υπάρχει) με 

βάση το οποίο θα γίνονται οι τακτικές πληρωμές και τρίτον η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης. 

Χρεόγραφα με ωριμότητα μικρότερη του ενός έτους είναι 

είτε γραμμάτια ή συναλλαγματικές, και θεωρούνται εργαλεία της αγοράς χρήματος. 

 

 



 

 

Εγγυήσεις (warrants)  

 

- Είναι αξιόγραφα που εκδίδονται από την εταιρεία και δίνουν στον κάτοχο τους το 

δικαίωμα να αποκτήσει μετοχές της εταιρείας (ή και κάποιας άλλης εταιρείας) σε μια 

προκαθορισμένηυ τιμή και εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος  

- Τα δικαιώματα (rights) είναι βραχυπρόθεσμες εγγυήσεις που μοιράζονται στους 

μετόχους αντί για μέρισμα. Ο στόχος τους είναι να υποχρεωθού οι μέτοχοι να 

ασκήσουν τα δικαιώματα τους ώστε η εταιρεία να συγκεντρώσει κεφάλαια.  

- Διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά  

 

 

Αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος (Fixed income securities)  

 

- Είναι αξιόγραφα που υπόσχονται στον κάτοχο τους συγκεκριμένες πληρωμές σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 

- Κάποιες προνομιούχες μετοχές 

- Χρεόγραφα 

- Ομόλογα 

- Είναι ένα αξιόγραφο που αποτελεί απόδειξη χρέους του εκδότη του ομολόγου προς 

τον κάτοχο του ομολόγου 

- Διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά 

- Εργαλεία της χρηματαγοράς 

- Είναι χρεόγραφα με αρχική διάρκεια ωρίμανσης μικρότερη από ένα έτος 

- Διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά  

 

 

 

Παράγωγα (Derivatives)  

 

-  Ένα παράγωγο είναι ένα συμβόλαιο που καθορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, 

οι αντισυμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων 

και χρημάτων) κατά τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου  

- Αν και τα παράγωγα συμβόλαια καθορίζουν τον τρόπο που θα ανταλλαγούν διάφορες 

ποσότητες, το ύψος κάποιων από αυτές τις ποσότητες δεν είναι γνωστό εκ των 

προτέρων.  

 

 

 

 

 



Δικαιώματα (Options)  

 

-  Ένα δικαίωμα είναι ένα συμβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχο του έναντι μιάς 

αμοιβής το δικαίωμα να πράξει με κάποιο τρόπο εφόσον αυτό είναι προς το 

συμφέρον του  

 

 

 

 

 

 

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures)  

 

- Είναι τυποποιημένα συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία ο πωλητής του συμβολαίου 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον αγοραστή του συμβολαίου κάποια 

προκαθορισμένη ποσότητα ενός περιουσικού στοιχείου έναντι προκαθορισμένου 

χρηματικού ποσού σε προκαθορισμένη μελλοντική στιγμή και ο αγοραστής του 

συμβολαίου αναλαμβάνει να παραλάβει το περιουσιακό στοιχείο και να πληρώσει 

στον πωλητή του συμβολαίου το προκαθορισμένο χρηματικό ποσό.  

 

 Προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards)  

 

 

Ανταλλαγές (Swaps)  

 

- Είναι συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να 

ανταλλάσσουν πληρωμές κάποιου είδους σε περιοδική βάση για κάποιο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.  

 

 

 Εγγυήσεις (Warrants)  

 

Χρήμα (Money)  

 

- Είναι οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως μέσο συναλλαγής  

- Νομίσματα και χαρτονομίσματα  

- Καταθέσεις και τραπεζογραμμάτια



ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

Ένα παράγωγο συμβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από 

τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείμενων μεταβλητών. Τα παράγωγα συμβόλαια 

είναι επίσης γνωστά και με τον όρο «ενδεχόμενες (ή υπό όρους) απαιτήσεις» ή και 

«συγκυριακά συμβόλαια».  

 

Σε κάθε παράγωγο συμβόλαιο υπάρχουν δύο αντισυμβαλλόμενοι, ο «αγοραστής» 

του συμβολαίου και ο «πωλητής» του συμβολαίου. Αντίστοιχα δημιουργούνται δύο 

αντίθετες θέσεις στο συμβόλαιο, η “long” θέση και η “short” θέση.  

 

Συνήθως οι υποκείμενες μεταβλητές των παραγώγων συμβολαίων είναι οι τιμές 

εμπορεύσιμων αξιόγραφων, π.χ. ένα δικαίωμα επί μιας μετοχής είναι ένα αξιόγραφο 

που η αξία του εξαρτάται από την τιμή της υποκείμενης μετοχής. Όμως τα παράγωγα 

συμβόλαια μπορούν να έχουν ως υποκείμενη μεταβλητή σχεδόν οτιδήποτε, από την 

τιμή του χρυσού έως το ύψος του χιονιού σε ένα χιονοδρομικό κέντρο έως την 

ποσότητα των αιωρουμένων σωματιδίων στο κέντρο της πόλης, έως την τιμή άλλων 

παραγώγων κλπ. 

 

 

Προθεσμιακά συμβόλαια  

 

 

Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract) είναι ένα συμβόλαιο σύμφωνα 

με το οποίο οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν έτσι ώστε ο αγοραστής 

υποχρεούται να αγοράσει από τον πωλητή (και ο πωλητής υποχρεούται να πουλήσει 

στον αγοραστή) ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια προσυμφωνημένη μελλοντική 

στιγμή και σε μια προσυμφωνημένη τιμή.  

 

Λέμε ότι ο αγοραστής του συμβολαίου έχει μια long θέση στο συμβόλαιο ενώ ο 

πωλητής έχει μια short θέση στο συμβόλαιο.  

 

Η προσυμφωνημένη τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο για αυτή την μελλοντική 

αγοραπωλησία ονομάζεται τιμή παράδοσης (delivery price).  

 

Η προσυμφωνημένη χρονική στιγμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο κατά την 

οποία θα λάβει χώρα αυτή η μελλοντική αγοραπωλησία ονομάζεται χρόνος 

ωρίμανσης (time of maturity) του συμβολαίου.  

 

Μια βασική μεταβλητή που επηρεάζει την αξία του συμβολαίου είναι η 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αναφέρεται το 

συμβόλαιο. Κατά τη στιγμή της συμφωνίας η τιμή παράδοσης του προθεσμιακού 



συμβολαίου επιλέγεται έτσι ώστε το συμβόλαιο να έχει μηδενική αξία τόσο για τον 

αγοραστή όσο και για τον πωλητή του συμβολαίου. Μετά από τη στιγμή της 

συμφωνίας η αξία του συμβολαίου αρχίζει και μεταβάλλεται (οπότε γίνεται θετική 

για τον ένα αντισυμβαλλόμενο και αρνητική για τον άλλο).  

 

Η προθεσμιακή τιμή (forward price) ενός προθεσμιακού συμβολαίου ορίζεται 

ως η τιμή παράδοσης που θα έκανε το συμβόλαιο να έχει μηδενική αξία. 

Δικαιώματα προαίρεσης (Options) 

  

Τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών διαπραγματεύθηκαν για πρώτη φορά σε 

οργανωμένα χρηματιστήρια το 1973. Τα υποκείμενα στοιχεία μπορεί να είναι 

μετοχές, χρηματιστηριακοί δείκτες, συνάλλαγμα, εργαλεία χρέους, πρώτες ύλες, άλλα 

παράγωγα κλπ.  

 

 

Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option)  

 

Ένα call option (Ευρωπαϊκού τύπου) επί ενός υποκείμενου στοιχείου Α, με τιμή 

εξάσκησης Κ και ημερομηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωμα να 

αγοράσει το υποκείμενο στοιχείο Α στην τιμή Κ τη χρονική στιγμή Τ.  

Ένα call option (Αμερικάνικου τύπου) επί ενός υποκείμενου στοιχείου Α, με τιμή 

εξάσκησης Κ και ημερομηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωμα να 

αγοράσει το υποκείμενο στοιχείο Α στην τιμή Κ μέχρι τη χρονική στιγμή Τ.  

 

Δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) 

  

Ένα put option (Ευρωπαϊκού τύπου) επί ενός υποκείμενου στοιχείου Α, με τιμή 

εξάσκησης Κ και ημερομηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωμα να 

πουλήσει το υποκείμενο στοιχείο Α στην τιμή Κ τη χρονική στιγμή Τ.  

Ένα put option (Αμερικάνικου τύπου) επί ενός υποκείμενου στοιχείου Α, με τιμή 

εξάσκησης Κ και ημερομηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωμα να 

πουλήσει το υποκείμενο στοιχείο Α στην τιμή Κ μέχρι τη χρονική στιγμή Τ.  

 

Ένα option έχει δύο αντισυμβαλλόμενους, τον αγοραστή και τον πωλητή. 

 

Ο αγοραστής του δικαιώματος πληρώνει ένα ποσό (premium, ασφάλιστρο) στον 

πωλητή του δικαιώματος και αποκτά τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωμα (χωρίς 

όμως να είναι υποχρεωμένος) κατά το χρόνο εξάσκησης.Ο αγοραστής του 

δικαιώματος λέμε ότι έχει μια θέση long στο δικαίωμα.  

 



Ο πωλητής του δικαιώματος εισπράττει το premium προκαταβολικά και 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να ικανοποιήσει τον αγοραστή σύμφωνα με τους όρους 

του δικαιώματος όταν και εφόσον ο αγοραστής αποφασίσει να εξασκήσει το 

δικαίωμα. Ο πωλητής του δικαιώματος λέμε ότι έχει μια θέση short στο δικαίωμα.  

 

Άρα παρατηρούμε τέσσερις δυνατές θέσεις στα βασικά είδη δικαιωμάτων:  

1. long call  

2. short call  

3. long put  

4. short put  

 

 

 

 

 

Αξία των δικαιωμάτων στη λήξη  

 

Έστω Κ η τιμή εξάσκησης ενός option και Τ η ημερομηνία λήξης. Έστω επίσης 

ST η τιμή του υποκείμενου στοιχείου τη στιγμή Τ.  

 

Ας δούμε ποια είναι η αξία κάθε μιας από τις τέσσερις δυνατές θέσεις σε 

δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος.  

 

Long call: max (ST – K, 0)  

Short call: - max (ST – K, 0) = min (K - ST, 0)  

Long put: max (K - ST, 0)  

Short put: - max (K - ST, 0) = min (ST – K, 0)  

 

 

Κέρδος (ζημία) των δικαιωμάτων στη λήξη  

 

Ένας επενδυτής που αγοράζει ένα δικαίωμα πληρώνει ένα premium στον 

πωλητή του δικαιώματος (έστω p). Τότε το κέρδος ή η ζημία στη λήξη του 

δικαιώματος ανάλογα με τη θέση που έχει ο αντισυμβαλλόμενος δίνεται από τις 

παρακάτω σχέσεις και απεικονίζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν.  

  



Long call: max (ST – K, 0) - p  

Short call: p - max (ST – K, 0) = p + min (K - ST, 0)  

Long put: max (K - ST, 0) - p  

Short put: p - max (K - ST, 0) = p + min (ST – K, 0) 

 

 

 



 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Ασκήσεις Μετοχών 

 

 

1. Βρείτε το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε μια κατάθεση 1000 ευρώ 

να αυξηθεί σε 1.500 ευρώ εάν το ονομαστικό συνεχώς ανατοκιζόμενο 

επιτόκιο είναι 6% 

 

O τύπος για να μετατρέψουμε το ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο ρ  σε 

πραγματικό ετήσιο επιτόκιο είναι: 

ρ = (1 + ρ/ν)  -  1 

για ανατοκισμό ν φορές ετησίως και 

ρ = e   -  1     (e η βάση των φυσικών αλγορίθμων) 

Επομένως: 

a. εξαμηνιαίος ανατοκισμός (2 φορές το χρόνο) 

ρ  = (1 + 0,1/2)  -1  = 1,05  -  1 = 10,25% 

b. τριμηνιαίος ανατοκισμός (4 φορές το χρόνο) 

ρ  = (1 + 0,1/4)  -1  = 1,025  -  1 = 10,38%  

c. συνεχής ανατοκισμός 

ρ = e   -  1  =  2.7182818         

-1 = 1,1051709  -1 = 10,52%  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

• Ανατοκισμός  10% 

• Εξάμηνο  10,25% 

• Τρίμηνο 10,38% 



• Συνεχώς 10,52% 

Ο τύπος που δίνει το τελικό κεφάλαιο στην περίπτωση του συνεχούς:  

 ρτ  

Κ  = Κ   * e  

 τ      α 

Κ   αρχικό κεφάλαιο, ρ ονομαστικό επιτόκιο, τ  χρόνια  

Αντικαθιστώντας  

 0.06*t  

1500 = 1000 * 2.7182818  

 0.06*t  

1500/1000 = 2.7182818  

Ln(1500/1000) = 0.06*τ 

τ  =  0,4054651 / 0,06 

τ  =   6,8 χρόνια 

2. Έστω ότι καταθέτετε τα χρήματά σας σε μια τράπεζα η οποία πληρώνει 

ονομαστικό επιτόκιο 10% το χρόνο. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχετε 

διπλασιάσει τα χρήματά σας εάν έχετε συνεχή ανατοκισμό; 

 

Ο τύπος που δίνει το τελικό κεφάλαιο στην περίπτωση του συνεχούς 

ανατοκισμού είναι:  

 ρτ  

 Κ  = Κ   * e  

 τ      α 

Κ   αρχικό κεφάλαιο, ρ ονομαστικό επιτόκιο, τ  χρόνια  

Αφού το Κ   πρέπει να διπλασιαστεί 

Κ   =  2 * Κ  τότε 2 =  e  

Παίρνοντας φυσικούς λογάριθμους και στις δύο πλευρές 

ρτ  

Ln2 = ln(e ) 

0,6931472 = ρτ  

Στρογγυλοποιώντας      τ   =   0,7 / 0,1 

τ  = 7 χρόνια  



 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΑΝΤΕΣ 

 

 

 

 

1. Ένας πατέρας, όταν ο γιος του συμπλήρωσε το 1
ο
 έτος της ηλικίας του, 

κατέθετε με ανατοκισμό στην τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο 6% και στο 

τέλος κάθε έτους 100000 δρχ. Να βρεθεί το ποσό που θα εισπράξει ο γιος 

του όταν θα έχει συμπληρώσει το 25
ο
 έτος της ηλικίας του. (σελ. 260 ασκ. 

119) 

 

Από τα δεδομένα έχουμε:  

n = 24 έτη, i = 0,06 ,  R = 100000 δρχ. 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τον τύπο:  

α = [1 – (1 + i)
-n

] ÷ i , όπου με αντικατάσταση βρίσκουμε α = 13,3 

Στη συνέχεια από τον τύπο Α = α ∙ R με αντικατάσταση βρίσκουμε Α = 1330000  

όπου Α το ζητούμενο ποσό 
 

 

 

2. Δανείστηκε κάποιος ένα ποσό και ανέλαβε να πληρώνει κάθε χρόνο στο 

δανειστή του 500000 δρχ. για 9 χρόνια συνεχώς. Αν η πρώτη πληρωμή 

έγινε ένα χρόνο μετά το δάνειο και οι τόκοι υπολογίστηκαν με ετήσιο 

επιτόκιο 12%, να βρεθεί το ποσό που δανείστηκε. (σελ. 260 ασκ. 117)  

 

 

 

Από τα δεδομένα έχουμε: 

R = 500000 δρχ. , i = 0,12 , n = 9 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τον τύπο:  α = [1 – (1 + i)
-n

] ÷ i , όπου με 

αντικατάσταση                          

βρίσκουμε α = 5,32824983  

 Στη συνέχεια από τον τύπο Α = R ∙ S βρίσκουμε Α = 2664124,92 όπου Α το 

ποσό το οποίο δανείστηκε. 



3. ‘Ενας καταθέτει στο τέλος κάθε εξαμήνου 25000 δρχ. με εξαμηνιαίο 

επιτόκιο 5,5% συνέχεια επί 7 έτη και το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί 

στο τέλος του 7
ου

 έτους το τοποθετεί με ανατοκισμό με εξαμηνιαίο 

επιτόκιο 6,5%. Να βρεθεί το ποσό που θα εισπράξει ο καταθέτης στο 

τέλος του 10 ου έτους από την αρχική κατάθεση. (σελ. 260 ασκ. 121)  

 

 

 

i = (1+0.065)
2
 = -1 =>  

i = 1,065
2
 – 1 => 

i = 1,134225 – 1 => 

i = 0,13 

 

                            1 – (1 + 0,13)
-14

 

a 14┐0,13 = 
_______________________________

 => 
                                         

0,13 

                             

                             1 – 1,13
-14 

a 14┐0,13 = 
_______________________________

 => 

                                0,13 

 

                                             1 

                             1 – 
_________________   

                                               
5,53475255 

a 14┐0,13 = 
_______________________________

 => 

                                0,13 

                                                       
 

                                        
0,18067655

      

a 14┐0,13 = 
_______________________________

 => 

                                0,13 

 
                                        

0,81932345
      

a 14┐0,13 = 
_______________________________

 => 

                                0,13 

a 14┐0,13 =  6,3 

S 14┐0,13 =  6,3 (1,13)
14

 

S 14┐0,13 =  6,3 5,53475255 

S 14┐0,13 =  34,8689411 

S 14┐0,13 =  25000 34,8689411 

S 14┐0,13 =  871.723,528 



 

4. Ένας δανείστηκε σήμερα 20000 δρχ. με ανατοκισμό προς 6% το χρόνο. Αν 

το δάνειο θα εξοφληθεί σε 5 ίσες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλονται 

στο τέλος κάθε έτους.  Να βρεθεί το ποσό της κάθε δόσης. (σελ.259 ασκ. 

112) 

 

a n┐0,06 = a 5┐0,06 

A 5┐0,06 = R 5┐0,06 

 

                            1 – (1 + i)
-n

 

a 5┐0,06 = 
_______________________________

 =>                                  i 

 

     1                        i 
__________ 

= 
______________________

  => 

a 5┐0,06            1 – (1 + i)
-n 

 

     1                       0,06 
__________ 

= 
______________________  

=> 

a 5┐0,06            1 – (1,06)
-5 

 

     1                       0,06 
__________ 

= 
______________________  

=> 

a 5┐0,06            1 – 1/1,34
 

 

     1                       0,06 
__________ 

= 
______________________  

=> 

a 5┐0,06                34/134
 

 

     34                   
__________ 

=        0,06 a 5┐0,06   
  
=> 

    134                 

 

a 5┐0,06 = 4,23 

2.000.000 = R 4,23 => 

R = 472.813,239 



 

5. Να βρεθεί η τελική αξία προκαταβολητέας ράντας με εξαμηνιαίο όρο 

30000 δρχ. και διάρκεια 12 ετών και ετήσιο επιτόκιο 8% (σελ. 259 ασκ. 

111) 

S12 o,o8 = RS12 0,08 = 30.000 * 
12(1 0,08)

0,08


 = 30.000 * 

2,51817011682

0,08
= 

30.000 * 31,4771264602 =944313,793806 δρχ. 

 

6. Αν κάποιος καταθέτει στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μια τράπεζα 10000 

δρχ. με εξαμηνιαίο επιτόκιο 4%, να βρεθεί το ποσό που θα έχει 

συγκεντρωθεί μετά από 8 έτη από την πρώτη κατάθεση. (σελ. 260 ασκ. 

120) 

Πρόκειται για προκαταβλητέα ράντα με R = 100.000 , π = 8 * 2 = 16 και  i = 

0,04

2
 = 0,02  της οποίας θα βρούμε την τελική αξία από τον τύπο: S n i = R 

S n i = RS n i  (1 + i) 

S 4 0,02 = RS4 0,02 (1 + 0,02) = 100.000 * 
4(1 0,02)

0,02


 = 100.000 * 

(1 0,02)

54,121608


 

= 100.000 * 54,121608 * 1,02 = 5520404,016 δρχ. 

 

7. Να βρεθεί η αρχική αξία άμεσης και ληξιπρόθεσμης ετήσιας ράντας με 12 

όρους των 20000 δρχ. ο καθένας και ο ανατοκισμός γίνεται κατά εξάμηνο 

με επιτόκιο 2%. (σελ. 260 ασκ. 118) 

 

 

An i = R * αn i   => A12 0,02 = 200.000 * α12 0,02 => A12 0,02 = 200.000 

*10,575341221 => An i  = 2115068,2442 δρχ. 

 

8. Ένας αγόρασε με πίστωση μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τελικής αξίας 

(μαζί με τα διάφορα έξοδα) 3194168 δρχ. . Αν για την εξόφληση του 

συμφώνησε να πληρώνει για 5 χρόνια από 800000 δρχ. και η πρώτη 

πληρωμή έγινε ένα χρόνο μετά την αγορά, να βρεθεί το ετήσιο επιτόκιο με 

το οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι. (σελ. 261 ασκ. 130)  



Πρόκειται για ληξιπρόθεσμη ράντα με 5 ετήσιους όρους ίσους με 80.000 και 

αρχική αξία 31.94168. Άρα από τον τύπο:  αn i =  
An i 

R


 = 

31.94168 

800.000
 = 

3,99271 

 





 





 



 





 



 



 





 



 





 



 





 



 





 



 





 



 



 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Μετοχές:   

Βικιπαίδια  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%BF%CE%B

9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1) 

Χρηματιστήριο  

Ομόλογα:  

Βικιπαίδια  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1 

Χρηματιστήριο  

Χρηματιστήριο, Παράγωγα, Εγγυήσεις, Χρήμα:  

Χρηματιστήριο, Χρηματιστήριο Αξιών & Χρηματιστήριο Παραγώγων   

Ασκήσεις στις Ράντες: Οικονομικά Μαθηματικά 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1


 

 

4η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : BOΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                        ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΤΟΚΟΣ:  

Τόκος είναι η αποζημίωση σε χρήμα που είναι υποχρεωμένος να δώσει ο οφειλέτης 

στο δανειστή για ορισμένη ποσότητα χρηματικού δανείου που πήρε για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Οι οικονομολόγοι συχνά αναφέρονται στον τόκο ως αμοιβή για τη 

χρησιμοποίηση χρηματικού κεφαλαίου, ή ως τιμή με την οποία χρεώνεται η χρήση 

κεφαλαίου. Ο λόγος του τόκου προς το κεφάλαιο λέγεται επιτόκιο. 

ΘΕΩΡΙΕΣ:  

1. Η θεωρία της εγκράτειας που αναπτύχθηκε και είχε ως υποστηρικτές τον 

Ρικάρντο και Σένιορ και η οποία υποστηρίζει ότι ο τόκος εξηγείται ως 

συνέπεια της αποταμίευσης.  Η θεωρία της εκμετάλλευσης του Μάρξ και 

Ροντμπέρτους που εξηγεί τον τόκο ως την καπιταλιστική εκμετάλλευση της 

εργασίας των εργατών.  

2. Η θεωρία της παραγωγικότητας η οποία υποστηρίζει ότι ο τόκος προκύπτει 

επειδή το κεφάλαιο είναι παραγωγικό  

3. Μία άλλη θεωρία είναι αυτή που πρότεινε ο Μπάβερκ: Οι άνθρωποι για 

οικονομικούς ψυχολογικούς και άλλους λόγους αποδίδουν μεγαλύτερη αξία 

στα αγαθά που κατέχουν στο παρόν παρά σε αυτά στο μέλλον.  

4. Ο Ίρβινγκ Φίσερ εισήγαγε τη θεωρία του τόκου στο πλαίσιο του νόμου της 

προσφοράς και της ζήτησης. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι ο τόκος είναι μία 

τιμή που πρέπει να κριθεί με τα μέτρα κάθε άλλης τιμής και που καθορίζεται 

από τη συνάρτηση της προσφοράς και της ζήτησης. Σήμερα, το ερώτημα δεν 

είναι βέβαια πλέον σχετικό με την γενική "φύση" του τόκου, αλλά πως 

προσδιορίζεται η τιμή του, και ποιες οι επιδράσεις που έχει σε μια οικονομία 

η άνοδος ή η πτώση του επιτοκίου (ή και ο σχεδόν μηδενισμό του όπως έγινε 

κατά την κρίση του 2008), το οποίο άλλωστε προσδιορίζεται από την 

κεντρική τράπεζα και δεν μπορεί ο καθένας να δανείζει ή να δανείζεται 

ελεύθερα με όποιο τόκο επιθυμεί. Το πρόβλημα προσδιορισμού του επιτοκίου 

είναι αρκετά σύνθετο, και άλλωστε δεν είναι ένα πρόβλημα με μονοσήμαντη 

λύση αλλά αντικείμενο των επιλογών της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο ως 

προς τις γενικές αρχές του προβλήματος είναι μεταξύ των περισσότερων 

οικονομολόγων σήμερα αποδεκτή η σύνθεση των νεοκλασσικών απόψεων του 

Φίσερ με τη μακροοικονομική θεωρία του Κεϋνς (δες Υπόδειγμα IS/LM). 

 

 

 

 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 

Ο τόκος υπολογίζεται ως εξής, 

 

όπου, 

, ο τόκος  

, το επιτόκιο (ετήσιο) σε % ποσοστό  

, οι μήνες διάρκειας του δανείου,  

, το ποσό του χρηματικού δανείου.  

Η πάνω σχέση αφορά λήψη δανείου Κ και αποπληρωμή του στο ολόκληρο συν τους 

τόκους (δηλ. Κ+Τ) μετά m μήνες. Αν γίνεται πληρωμή δόσης, για παράδειγμα κάθε 

μήνα, ο υπολογισμός φυσικά διαφέρει και αφορά το υπόλοιπο μετά κάθε πληρωμή. 

Σε αυτή την περίπτωση είναι: 

 
 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

 

Επιτόκιο είναι το κόστος του χρήματος, δηλαδή η τιμή για τη χρήση συγκεκριμένου 

χρηματικού κεφαλαίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν πολλά είδη 

επιτοκίων μέσα σε μια καπιταλιστική οικονομία. Επιτόκιο δανεισμού, καταθέσεως, 

πιστωτικών καρτών, διατραπεζικό, διακρατικό και πολλά άλλα. Συνήθως όταν 

αναφερόμαστε στο επιτόκιο ως τιμή εννοούμε μια συνισταμένη που αντιπροσωπεύει 

όλα τα είδη των επιτοκίων. Όλα τα είδη των επιτοκίων έχουν την ίδια κατεύθυνση. 

Δηλαδή είτε όλα αυξάνονται, είτε όλα μειώνονται. Λέγοντας πως το επιτόκιο π.χ 

δανεισμού είναι 4 % εννοούμε πως αν κάποιος θέλει να αγοράσει σήμερα κάποιες 

χρηματικές μονάδες (να δανειστεί χρήμα) θα πρέπει στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς να πληρώσει μαζί με το κεφάλαιο που αγόρασε και 4 % παραπάνω. 

Σύμφωνα με την καθημερινή πρακτική το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

υπολογίζεται το επιτόκιο είναι το ένα έτος 360 ημέρες (όχι 365) χωρίς όμως να 

αποκλείονται και άλλα χρονικά διαστήματα. Επίσης το επιτόκιο αποτελεί τον τόκο 

κεφαλαίου για 100 χρηματικές μονάδες γι’ αυτό συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί 

τοις εκατό. 

Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. 

Ωστόσο η ρύθμιση των επιτοκίων δεν γίνεται αυτόματα, αλλά με αποφάσεις των 

κεντρικών τραπεζών. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις 

μπορεί να είναι αρκετά σύνθετα, αφορούν στο σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής 

μιας οικονομίας, και είναι από τα κεντρικά θέματα που εξετάζει η μακροοικονομική. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κεφάλαιο ονομάζεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (πχ κτίρια, μηχανήματα, γη, 

διανοητική ιδιοκτησία, χρήματα κλπ) χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. 

Για παράδειγμα ένα κτίριο που στεγάζει εμπορικό κατάστημα είναι κεφάλαιο του 

τομέα λιανικού εμπορίου, ένα κτήμα που καλλιεργείται είναι κεφάλαιο του αγροτικού 

τομέα, κοκ. Αποτελεί τον έναν από τους δύο συντελεστές της παραγωγής, (ο δεύτερος 

είναι η εργασία, ενώ κατά άλλες ταξινομήσεις οι συντελεστές είναι τρεις: εργασία, 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ 

ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

(Συμπεριλαμβάνεται N.128 (0,12%))    

Υπολογίστε τη μηνιαία δόση σας με το χέρι 

Απλώς πολλαπλασιάστε το ποσό που θέλετε (χωρίς τα 3 

τελευταία μηδενικά) με το συντελεστή δόσης, π.χ. για 

δάνειο 15.000 Ευρώ, με επιτόκιο 6,22% και για 

διάρκεια 20 έτη, έχουμε: 15 Χ 7,29 = 109,35 Ευρώ το 

μήνα.  

Επιτόκιο  
Χρόνια 

δανείου: 
3 5 6 10 12 15 20 25 30 

Ονομαστικό  Τελικό  Συντελεστές δόσης 

5,50% 5,62%   30.25 19.16 16.39 10.91 9.56  8.23 6.95 6.21 5.75  

5,75% 5,87%   30,36 19,27 16,51 11,04 9,69 8,37 7,09 6,36 5,91 

6,00% 6,12%   30,48 19,39 16,63 11,16 9,82 8,50 7,23 6,52 6,07 

6,10% 6,22%   30,52 19,44 16,68 11,21 9,87 8,56 7,29 6,58 6,14 

6,25% 6,37%   30,59 19,51 16,75 11,29 9,95 8,64 7,38 6,67 6,24 

6,50% 6,62%   30,70 19,62 16,87 11,42 10,08 8,78 7,53 6,83 6,40 

6,60% 6,72%   30,75 19,67 16,91 11,47 10,14 8,83 7,59 6,89 6,47 

6,90% 7,02%   30,89 19,81 17,06 11,62 10,29 9,00 7,76 7,08 6,67 

7,00% 7,12%   30,93 19,86 17,11 11,67 10,35 9,06 7,83 7,14 6,73 

7,10% 7,22%   30,98 19,91 17,15 11,72 10,40 9,11 7,89 7,21 6,80 

7,25% 7,37%   31,05 19,98 17,23 11,80 10,48 9,20 7,98 7,31 6,90 

7,50% 7,62%   31,16 20,10 17,35 11,93 10,62 9,34 8,13 7,47 7,07 

8,00% 8,12%   31,39 20,33 17,59 12,20 10,89 9,63 8,44 7,80 7,42 

8,25% 8,37%   31,51 20,45 17,71 12,33 11,03 9,77 8,60 7,96 7,60 



"γη" και κεφάλαιο, και κατά άλλες πάλι τέσσερις μαζί και με την 

επιχειρηματικότητα). 

«Κεφάλαιο», με μια στενή προσέγγιση, είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης εταιρικής μορφής. Ωστόσο γενικότερα ο όρος «κεφάλαιο» σημαίνει 

απλά «πλούτος» ανεξάρτητα αν την ιδιοκτησία ή κυριότητα αυτού του πλούτου, δηλ. 

περιουσιακών στοιχείων, την έχει ο τομέας των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των 

επιχειρήσεων ή οργανισμών μη εταιρικής μορφής, ή το κράτος. 

  Κατά τη ταξινόμηση των συντελεστών της παραγωγής σε 3 είδη, εργασία, "γη" και 

κεφάλαιο (δηλαδή εργασία, πρώτες ύλες και κεφάλαιο), οι οικονομολόγοι διακρίνουν 

μεταξύ των αναλώσιμων υλικών και των μη αναλώσιμων υλικών. Κατά αυτή την 

έννοια κεφάλαιο ονομάζονται τα στοιχεία του ενεργητικού που παραμένουν 

αναλλοίωτα κατά τη παραγωγική διαδικασία (κεφαλαιουχικός εξοπλισμός). Ωστόσο 

αυτή η ταξινόμηση είναι προβληματική από επιστημονικής άποψης, για παράδειγμα η 

έννοια του "αναλλοίωτου" είναι ασαφής από οικονομικής σκοπιάς, μπορεί να είναι 

διαφορετική από τεχνολογικής σκοπιάς, χημικής σκοπιάς κ.ο.κ.. Επίσης το κατά πόσο 

ένα στοιχείο είναι αναλλοίωτο ή μη αναλλοίωτο μπορεί να είναι σχετικό, ανάλογα με 

το βαθμό απόσβεσης ανά χρήση, την τεχνολογική απαξίωση εξοπλισμού υψηλής 

τεχνολογίας κ.ο.κ.. Άλλωστε η θεμελιώδης λογιστική εξίσωση, ενεργητικό=ίδιο 

κεφάλαιο+υποχρεώσεις, περιλαμβάνει αθροιστικά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, 

χωρίς να κάνει διάκριση σε κεφαλαιουχικά και μη- κεφαλαιουχικά. Εν ολίγοις η 

διάκριση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για πιο ειδικευμένες αναλύσεις, αλλά είναι 

αμφίβολης χρησιμότητας όσο αφορά τους βασικούς/θεμελιώδεις ορισμούς της 

οικονομικής θεωρίας. Επίσης είναι ασυνεπής (μη-αυτοσυνεπής άρα απορριπτέα ως 

κομμάτι γενικής θεωρίας), καθώς είναι σαφές ότι στη πράξη τα χρηματικά διαθέσιμα 

κατατάσσονται στο κεφάλαιο και όχι στα αναλώσιμα, αν και είναι επίσης σαφές ότι 

το χρήμα δεν μοιάζει με κάτι που θα ονομάζαμε "κεφαλαιουχικό εξοπλισμό". Έτσι 

λοιπόν η ταξινόμηση των συντελεστών καταρχήν σε 3 είδη ή καταρχήν σε 2 είδη, και 

η σχετική ορολογία δεν είναι ακόμα παγιωμένη. Η χρήση του όρου κεφάλαιο μπορεί 

να έχει μια μικρή ή μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανά κλάδο των οικονομικών και της 

λογιστικής. Για παράδειγμα για τη μακροοικονομική η αύξηση αποθεμάτων των 

επιχειρήσεων λαμβάνεται εξορισμού ως (ανεπιθύμητη) αύξηση των επενδύσεων, 

δηλαδή αύξηση κεφαλαίου. 

Ομόλογο 

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να 

καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση 

των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων 

(το κουπόνι). Άλλοι όροι μπορούν επίσης να συνδεθούν με την έκδοση ομολόγου, 

όπως η υποχρέωση για τον εκδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον κάτοχο 

ομολόγων ή άλλοι περιορισμοί στη συμπεριφορά του εκδότη. Τα ομόλογα εκδίδονται 

γενικώς για ένα καθορισμένης διάρκειας χρονικό διάστημα (η λεγόμενη ωριμότητα), 

μεγαλύτερο του ενός έτους. 



Ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του δανείου 

όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Ο 

εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν 

υπάρχει) είναι ο τόκος. Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μπορεί κανείς λοιπόν να 

διακρίνει ότι τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα ομόλογο την ταυτότητά του είναι 

πρώτον ο εκδότης, δεύτερον το κουπόνι (αν υπάρχει) με βάση το οποίο θα γίνονται οι 

τακτικές πληρωμές και τρίτον η χρονική διάρκεια της σύμβασης. Χρεόγραφα με 

ωριμότητα μικρότερη του ενός έτους είναι είτε γραμμάτια ή συναλλαγματικές, και 

θεωρούνται εργαλεία της αγοράς χρήματος. 

Τα ομόλογα και οι μετοχές είναι και τα δύο χρεόγραφα, αλλά η διαφορά είναι ότι οι 

κάτοχοι μετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός μέρους (τμήματος) της εκδότριας εταιρείας 

(έχουν εταιρικό μερίδιο), ενώ οι κάτοχοι ομολόγων είναι στην ουσία δανειστές του 

εκδότη. Επίσης τα ομόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισμένο χρόνο ή ωριμότητα, 

μετά την πάροδο της οποίας το ομόλογο εξαγοράζεται ενώ οι μετοχές μπορούν να 

είναι, κατά κάποιο τρόπο, αόριστου χρόνου. Τέλος, η πληρωμή του αντίστοιχου 

κουπονιού ενός ομολόγου προηγείται της απόδοσης μερίσματος απο την αντίστοιχη 

εταιρεία (γεγονός πολύ σημαντικό σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας και 

επιπλέον, ο κάτοχος του ομολόγου μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη στην 

περίπτωση που δεν του αποδοθεί το κουπόνι του, ενώ με το μέρισμα μιας μετοχής δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ομολόγων, είναι τα εξής 

 Ονομαστική Αξία (Face Value): είναι το αρχικό ποσό έκδοσης του 

χρεογράφου το οποίο ο εκδότης υπόσχεται να αποπληρώσει στην ημερομηνία 

λήξης του ομολόγου. 

 Τιμή (Price): Η τιμή του ομολόγου ορίζεται με βάση το εκατό (100), το οποίο 

αντιστοιχεί στην ονομαστική του αξία. Όταν η τιμή του ομολόγου είναι 

υψηλότερη από την ονομαστική του αξία, δηλαδή υπέρ το άρτιο (100), το 

ομόλογο διαπραγματεύεται με ανατίμηση (premium). Όταν η τιμή του 

ομολόγου είναι χαμηλότερη από την ονομαστική του αξία, δηλαδή υπό το 

άρτιο (100), το ομόλογο διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount). Με βάση 

τα ανωτέρω, διακρίνουμε τις εξής τιμές: 

 Τιμή Έκδοσης (Issue Price): Είναι η τιμή στην οποία διατίθεται το ομόλογο 

από τον εκδότη του, κατά την έκδοσή του.  

 Τιμή Αγοράς: Είναι η τιμή στην οποία ο επενδυτής αγοράζει το ομόλογο.  

 Τιμή Πώλησης: Είναι η τιμή στην οποία ο επενδυτής πουλάει το ομόλογο.  

 Τιμή Αποπληρωμής (Redemption Price):Είναι η τιμή στην οποία 

αποπληρώνει ο εκδότης τον επενδυτή, κατά την λήξη του ομολόγου.  

 Ονομαστικά ή <<εις τον κομιστή>>(bearer)  

 Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date): Είναι η ημερομηνία που εκδίδεται το 

ομόλογο.  



 Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date): Είναι η ημερομηνία λήξης του ομολόγου.  

 Επιτόκιο/ Τοκομερίδιο(Coupon) έκδοσης:Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι τόκοι του ομολόγου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(συνήθως μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο, ή έτος) και εκφράζεται ως ποσοστό επί 

τοις 100 (%), επάνω στην ονομαστική αξία του ομολόγου. Το κουπόνι, το 

οποίο ορίζεται κατά την έκδοση του ομολόγου, μπορεί να είναι σταθερό ή 

κυμαινόμενο. 

 Επιτόκιο Έκδοσης (coupon rate)  

Υπάρχουν ομόλογα σταθερού επιτοκίου (fixed rate bond), δηλαδή ομόλογα που 

πληρώνουν το ίδιο τοκομερίδιο σε όλη την διαρκή της ζωής τους, και ομόλογα 

μεταβλητού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (adjustable, variable rate bond), δηλαδή 

ομόλογα των οποίων το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ζωής τους 

σύμφωνα με κάποιο άλλο βασικό επιτόκιο. Για παράδειγμα τα γραμμάτια 

κυμαινόμενου επιτοκίου, είναι γραμμάτια τα οποία έχουν ένα επιτόκιο το οποίο δεν 

είναι σταθερό αλλά κυμαίνεται ανάλογα με τα επιτόκια της αγοράς. Το ποσό του 

τοκομεριδίου κάθε γραμματίου κυμαινόμενου επιτοκίου θα είναι συνδεδεμένο με ένα 

επιτόκιο αναφοράς, δηλαδή ένα βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της αγοράς. 

Παράδειγμα:  

Ένα συνηθισμένο επιτόκιο αναφοράς είναι για τα ομόλογα που αποτιμώνται σε ευρώ 

είναι το EURIBOR: ένα ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου μπορεί να εκδοθεί 

π.χ. με επιτόκιο EURIBOR + 2%. Αυτό σημαίνει ότι ο εκδότης θα πληρώνει στον 

κάτοχο τοκομερίδια 2% πάνω από το εκάστοτε επιτόκιο EURIBOR. Το ποσοστό 

μεταξύ του επιτοκίου του τοκομεριδίου και του επιτοκίου αναφοράς είναι το 

λεγόμενο περιθώριο (margin). 

Συχνότητα τοκομεριδίου (coupon frequency) .Τα τοκομερίδια καθορίζονται από το 

επιτόκιο έκδοσης και η συχνότητα πληρωμής τους διαφέρει από έκδοση σε έκδοση. 

Παράδειγμα: Τα τοκομερίδια σε κρατικά ομόλογα συνήθως πληρώνονται μία φορά 

τον χρόνο, εκτός των τοκομεριδίων ομολογιών Η.Π.Α. όπου η πληρωμή γίνεται δύο 

φορές το χρόνο. 

Ωρίμανση (maturity)  

Δεδουλευμένος Τόκος (Accrued Interest): Είναι ο οφειλόμενος από τον εκδότη αλλά 

μη απαιτητός ακόμα από τον επενδυτή (κάτοχο του ομολόγου) τόκος που έχει 

σωρευτεί μεταξύ της ημερομηνίας τελευταίας πληρωμής τοκομεριδίου και της 

ημερομηνίας πώλησης του ομολόγου. 

 Δικαιώματα ανάκλησης ή επιστροφής.  

 Μετατρέψιμα σε μετοχές ή άλλα αξιόγραφα  

 Εγγύηση/Ενέχυρο ομολόγου  



 Εύλογη Αξία (Fair Value): Είναι το άθροισμα της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών χρηματοροών του ομολόγου (κουπόνια και ονομαστικό ποσό 

στη λήξη). 

 Απόδοση μέχρι τη Λήξη (Yield to Maturity): Είναι η απόδοση που θα 

αποκομίσει ο επενδυτής ενός ομολόγου κρατώντας το έως την λήξη του και 

εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%). 

 Απλό Περιθώριο (Quoted Margin): (είναι χαρακτηριστικό των ομολόγων 

κυμαινόμενου επιτοκίου). Το Απλό Περιθώριο είναι το σταθερό ποσοστό 

κατά το οποίο το τοκομερίδιο του ομολόγου διαφέρει από το επιτόκιο 

αναφοράς. Παραδείγματος χάριν, εάν ένα ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου 

πληρώνει τοκομερίδιο LIBOR + 2%, το 2% αποτελεί το απλό περιθώριο του 

ομολόγου,καθορίζεται κατά την έκδοση του ομολόγου και είναι συνήθως 

σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Το Απλό Περιθώριο μπορεί επίσης 

να μην αναφέρεται ως ποσοστό επί της εκατό, αλλά σε μονάδες βάσης (Basis 

Points), όπου οι 100 μονάδες βάσης αντιστοιχούν σε 1%. 

 Προεξοφλητικό Περιθώριο (Discount Margin): Στα ομόλογα κυμαινόμενου 

επιτοκίου, το προεξοφλητικό περιθώριο (discount margin) εκφράζει το 

περιθώριο (margin) του ομολόγου σε σχέση με το αντίστοιχο επιτόκιο 

αναφοράς, βάση της τρέχουσας τιμής, το απλό περιθώριο (quoted margin) και 

της υπολειπόμενης διάρκειας του ομολόγου μέχρι την λήξη του. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο μεταβάλλεται κατά την διάρκεια ζωής του ομολόγου 

βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων. Διαβάθμιση Εξασφάλισης: 

Προτεραιότητα κάλυψης των απαιτήσεων των κατόχων σε  περίπτωση 

εκκαθάρισης της εταιρείας του εκδότη. 

 

 Senior Debt Instruments: Τίτλοι υψηλής εξασφάλισης  

 Subordinated Debt Instruments: Τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης  

 Tier 2 Capital: Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια.  

 Lower Tier 2 Capital: Πρόσθετα Συμπληρωματικά Κεφάλαια.  

 Upper Tier 2 Capital: Κύρια Συμπληρωματικά Κεφάλαια.  

 Tier 1 Capital: Βασικά Ίδια Κεφάλαια.  

 Lower Tier 1 Capital: Πρόσθετα Βασικά Ίδια Κεφάλαια  

 Upper Tier 1 Capital: Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια  

 Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Αφορά την κατάταξη των ομολόγων με βάση 

τον πιστωτικό κίνδυνο που αυτά εμπεριέχουν και ο οποίος απορρέει κυρίως 

από τον εκδότη τους. Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

(Ε.Ο.Π.Α.) εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο(Κίνδυνος Πτώχευσης) των 

εκδοτών των ομολόγων όπως κυβερνήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων και γενικά των εκδοτών χρεογράφων σταθερού εισοδήματος. 

Αναλυτικότερα, οι Ε.Ο.Π.Α. συγκεντρώνουν και διασταυρώνουν 

πληροφορίες από πολλές πηγές που αφορούν τον εκδότη των χρεογράφων,την 

αγορά στην οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, τη γενική οικονομική 

του κατάσταση, τη φύση του χρεογράφου και γενικότερα την ικανότητα του 

εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στον κάτοχο 

ομολόγου. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αξιολογούνται από τους 

επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να σταθμίζουν τους πιθανούς κινδύνους μη 



αποπληρωμής ή πτώσης της αγοραίας τιμής των ομολόγων. Λόγω των 

διαφόρων τύπων των εκδιδόμενων χρεογράφων, για παράδειγμα 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ομόλογα που αντιπροσωπεύουν χρέος 

υψηλής ή μειωμένης εξασφάλισης, διαφορετικά χρεόγραφα (Issues) του ίδιου 

εκδότη μπορούν να έχουν διαφορετική αξιολόγηση. Οι τρεις πιο γνωστoí 

Ε.Ο.Π.Α. που αναπτύσσουν τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιούν 

τις εξής κλίμακες για την πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων: 

o Standards and Poor’s και Fitch: 

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, 

BBB-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β+, Β, Β-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, RD, D.  

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση: F1+,F1, F1-, F2, F3,B, C, D.  

o Moody’s Investors Service: 

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, 

Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C.  

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση: P-1, P-2, P-3, NP.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή των ομολόγων επηρεάζεται σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό από την πιστοληπτική τους διαβάθμιση και από τυχόν αλλαγή της κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ομολόγου. 

 Διάρκεια Ομολόγου  

1. Η διάρκεια αποτελεί ένα μέτρο της ταχύτητας αποπληρωμής ενός ομολόγου 

και επιτρέπει την σύγκριση ομολόγων με διαφορετικούς τρόπους 

αποπληρωμής και ίδια ημερομηνία λήξης. Ένας απλός τρόπος υπολογισμού 

είναι ο Bond_duration  

2. Η διάρκεια είναι επίσης χρήσιμη ως μέτρο κινδύνου γιατί αποτελεί 

προσέγγιση της ευαισθησίας της αγοραίας αξίας ενός ομολόγου στις 

μεταβολές του επιτοκίου.  

 Η επένδυση σε ομόλογα. Τα ομόλογα αγοράζονται και διακινούνται κυρίως 

από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι κεντρικές τράπεζες, τα κρατικά 

επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και 

τράπεζες. Οι ομολογίες γενικά θεωρούνται από τις ασφαλέστερες επενδύσεις, 

αλλά αυτή η αντίληψη είναι μόνο εν μέρει σωστή. 

 Επένδυση σε οµόλογα µικρής και µέσης διάρκειας.  

 Επένδυση σε οµόλογα µε διαφορετική ηµεροµηνία λήξης. (laddered 

portfolio, δηλαδή κάθε βαθµίδα της κλίµακας αποτελείται από οµόλογα µε 

διαφορετική ηµεροµηνία λήξης, από 1 χρόνο µέχρι 10 χρόνια). Με τη λήξη 

ενός οµολόγου 1 χρόνου γίνεται επανεπένδυση σε γραµµάτιο λήξης 10 

χρόνων. Σαν αποτέλεσµα υπάρχει σταθερό ετήσιο εισόδηµα για 

επανεπένδυση, ανεπηρέαστο από τις µεταβολές των επιτοκίων µια και η 

κατανοµή του κεφαλαίου είναι σε οµόλογα διαφορετικών αποδόσεων. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor's
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Moody's
http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_duration


 Επένδυση σε οµολογιακό αµοιβαίο κεφάλαιο, έτσι υπάρχει ωφέλεια από 

όλα τα πλεονεκτήµατα των αµοιβαίων κεφαλαίων. Σηµαντικό είναι ότι η 

ρευστοποίηση ενός οµολογιακού κεφαλαίου είναι πιο εύκολη από την 

ρευστοποίηση των οµολόγων 

 

Ορισµένα πλεονεκτήµατα που διακρίνονται στα οµόλογα είναι:  

 Σταθερό εισόδηµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 Το εισόδηµα από συγκεκριµένες κατηγορίες οµολόγων δεν φορολογείται.  

 Κίνδυνοι Πληθωρισµός: Σε περίπτωση οµολόγων σταθερού επιτοκίου 

υπάρχει πιθανότητα η αξία των οµολόγων να διαβρωθεί από τον πληθωρισµό. 

 Επιτόκια: Οι τιµές των οµολόγων κινούνται σε αντίθετη τροχιά µε τις τιµές 

των επιτοκίων. Άρα όταν υπάρχει αύξηση στα επιτόκια υπάρχει µείωση στις 

τιµές των οµολόγων ενώ οι τιµές των οµολόγων αυξάνονται όταν υπάρχει 

µείωση στα επιτόκια. 

 Πιστοληπτικός Κίνδυνος: Υπάρχει κίνδυνος ο εκδότης να είναι χαµηλής 

οικονοµικής φερεγγυότητας και να αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος του 

στον επενδυτή. Κίνδυνος Ρευστότητας: Η ρευστοποίηση των οµολόγων 

εξαρτάται από τη προσφορά ή τη ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση για οµόλογα 

υψηλής φερεγγυότητας αλλά όχι για επισφαλή οµόλογα 

Είδη Ομολόγων: 

Τα οµόλογα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες: 

 Ανάλογα µε την ιδιότητα του εκδότη, δηλαδή αν ο εκδότης είναι το δηµόσιο ή 

ιδιωτικές εταιρίες. Έτσι τα οµόλογα διακρίνονται σε κρατικά και 

εταιρικά,δημοτικά,υπερεθνικά η διεθνή. 

 Ανάλογα με τον Εκδότη 

1. Κυβερνητικό ομόλογο (treasury bond)  

2. Επιχειρηματικό ομόλογο (corporate bond)  

3. Δημοτικό ομόλογο (municipal bond)  

4. Υπερεθνικό ομόλογο (supranational bond)  

 Ανάλογα µε το είδος του επιτοκίου(τοκοµερίδιο) που πληρώνουν 

διακρίνονται σε σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου.Ανάλογα µε τον τρόπο 

που ο επενδυτής εισπράττει τις αποδόσεις του οµολόγου, υπάρχουν οµόλογα 

µε κουπόνι και οµόλογα χωρίς κουπόνι (zero coupon bonds). 

 Ανάλογα µε την διάρκεια ζωής τους, υπάρχουν οµόλογα διάρκειας µερικών 

µηνών έως και ομόλογα που δεν έχουν λήξη (διηνεκείς ομολογίες) όπου το 

κουπόνι καταβάλλεται από τον εκδότη επ' άπειρο. Τα οµόλογα λαµβάνουν 

πιστοληπτική αξιολόγηση η οποία εξαρτάται από την οικονοµική 

φερεγγυότητα των εκδοτών, καθώς και από την ικανότητα εξόφλησης των 

οφειλών τους. Το έργο της αξιολόγησης των εκδοτών αναλαµβάνουν 

εξειδικευµένοι διεθνείς οίκοι ( S & P, Moody´s, Fitch ). 



  Ανάλογα µε την πιστοληπτική αξιολόγηση που λαµβάνει ένα οµόλογο 

κατηγοριοποιείται σε υψηλής φερεγγυότητας (investment bonds), 

(βαθµολόγηση ΑΑΑ – ΒΒΒ από S &P) και χαµηλής φερεγγυότητας / 

επισφαλές οµόλογο (junk bond) (βαθµολόγηση από ΒΒ - C από S & P). Η 

πιστοληπτική ικανότητα των οµολόγων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 

απόδοση τους. Τα οµόλογα χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας έχουν 

υψηλότερη απόδοση 1 (yield) σε σχέση µε αυτή των οµολόγων καλύτερης 

πιστοληπτικής ικανότητας  

 Αναλόγως με το κουπόνι και το είδος των πληρωμών .Ομόλογα που 

διαπραγματεύονται με έκπτωση από την ονομαστική τους αξία και 

πραγματοποιούν μόνο μια καταβολή κεφαλαίου στην λήξη τους (αγγλικά: 

discount securities)  

Έντοκο γραμμάτιο ( treasury bill)  

 Τίτλοι μικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές σε χαμηλότερη 

τιμή από την τελική ονομαστική τους αξία. Έχουμε εκδόσεις διάρκειας 13, 26 

και 52 εβδομάδων. 

 Οµόλογο μηδενικού επιτοκίου (Zero coupon bond)  

 Ομόλογα που δεν προβλέπουν ενδιάμεσες πληρωμές κουπονιών. Συνήθως 

έχουν διάρκεια από 1 έως 3 χρόνια.Υπάρχει μια αρχική πληρωμή από τον 

αγοραστή προς τον εκδότη και μία τελική πληρωμή προς εκείνον που 

προσκομίζει το ομόλογο. Η απόδοση για τον επενδυτή και σε αυτή την 

κατηγορία των ομολόγων προκύπτει από τη χαμηλότερη (σε σχέση με την 

τελική πληρωμή) τιμή αγοράς του ομολόγου. Η ουσιώδης ιδιότητα των zero 

coupons είναι ότι απαλλάσσει τον επενδυτή από το πρόβλημα της 

επανεπένδυσης των τόκων που θα εισέπραττε σε κάθε πληρωμή κουπονιού. 

Δεν είναι έτσι εκτεθειμένος στον κίνδυνο να αναγκαστεί να επανεπενδύσει τις 

εισπράξεις των κουπονιών σε χαμηλότερα επιτόκια. 

 Ομόλογα που πραγματοποιούν πολλές περιοδικές πληρωμές τοκομεριδίων 

πριν την λήξη τους και μία τελική πληρωμή κεφαλαίου ( coupon bonds)  

 Σταθερού επιτοκίου (fixed coupon) 

 Η πιο διαδεδομένη και απλή μορφή ομολόγων. Είναι τίτλοι μέσης και 

μεγάλης διάρκειας. Το επιτόκιο με βάση το οποίο υπολογίζεται η κάθε 

πληρωμή, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια ζωής των ομολόγων ανεξάρτητα 

από τις διακυμάνσεις της αγοράς. H τακτικότητα των πληρωμών είναι ανά 

εξάμηνο ή ανά χρόνο. 

 Κυμαινόμενου επιτοκίου (floating rate note)  

Πρόκειται για ομόλογα στα οποία το επιτόκιο κάθε περιόδου (από κουπόνι σε 

κουπόνι) αναπροσαρμόζεται με βάση κάποιον δείκτη, κάποιο δηλαδή επιτόκιο 

βάσης. Επί του επιτοκίου αυτού υπάρχει συνήθως ένα περιθώριο (spread) που 

αντιπροσωπεύει ένα είδος ασφαλίστρου και εξαρτάται από την πιστοληπτική 

ικανότητα του εκδότη και την διάρκεια του ομολόγου. H τακτικότητα των 

πληρωμών, των τοκομεριδίων ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ανά 



τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο, ανάλογα με την συχνότητα του επιτοκίου 

βάσης . Για παράδειγμα ένα 7ετές ομόλογο του Ελληνικού δημοσίου 

κυμαινόμενου επιτοκίου, φέρει τοκομερίδιο που για κάθε περίοδο ισούται με 

το επιτόκιο του ετησίου εντόκου γραμματίου που ισχύει κατά την ημέρα 

ανανέωσης του τοκομεριδίου συν κάποιο περιθώριο. Στις ευρωαγορές σαν 

επιτόκιο αναφοράς χρησιμοποιείται συχνά το 6μηνο Euribor. Με την αγορά 

ενός ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου ο επενδυτής εξασφαλίζει για μια 

μακροχρόνια επένδυση επιτόκια κοντά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

 

 Τιμαριθμοποιημένα (ομόλογα συνδεδεμένα με κάποιο δείκτη)  

Πρόκειται για πιο εξειδικευμένες εκδόσεις ομολόγων. Φέρουν μεν σταθερό επιτόκιο, 

αλλά προκειμένου να υπολογιστεί η αξία του τοκομεριδίου λαμβάνεται υπόψη μια 

μεταβαλλόμενη ονομαστική αξία. Χρησιμοποιείται γι’ αυτό κάποιος δείκτης με βάση 

τον οποίο αναπροσαρμόζεται η αξία επί της οποίας εφαρμόζεται το σταθερό επιτόκιο. 

Τέτοια κυβερνητικά ομόλογα χρησιμοποιούν συχνά τον δείκτη του πληθωρισμού. 

Έτσι παρέχουν προστασία στους επενδυτές από μια άνοδο του πληθωρισμού ή 

εξασφαλίζουν μια ελάχιστη σταθερή απόδοση σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής 

αυτού. Εταιρείες εκδίδουν συνήθως ομόλογα συνδεδεμένα με τον δείκτη τιμών του 

χρηματιστηρίου. 

 Ομόλογα με δικαίωμα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης  

Επίσης εξειδικευμένες εκδόσεις ομολόγων. Διαφέρουν από τα απλά ομόλογα ως προς 

το ότι ενσωματώνουν δικαιώματα αγοράς τους από τον εκδότη τους πριν την λήξη 

τους, ή δικαιώματα πώλησης από τον κάτοχό τους στον εκδότη πριν τη λήξη τους, σε 

προκαθορισμένες τιμές και χρονικές στιγμές. 

 

 Αναλόγως τη διεθνή διάσταση και υπόσταση 

1. Εγχώριο ομόλογο (domestic bond)  

2. Διεθνές ομόλογο (international bond) 

  

 Αναλόγως με το πως καταγράφεται ο κάτοχος 

1. Ανώνυμο ομόλογο  

2. Ονομαστικό ομόλογο  

3. Άυλο ομόλογο  

Ομολογίες που εκδίδονται σε ξένο νόμισμα και τύποι μερικών 

[Επεξεργασία]Ορισμένες εταιρείες, τράπεζες, κυβερνήσεις κτλ. μπορούν να 

αποφασίσουν να εκδώσουν ομόλογα σε ξένα νομίσματα, διότι μπορεί να φαίνεται να 

είναι πιο σταθερά και προβλέψιμά από το εθνικό τους νόμισμα. Η έκδοση ομολόγων 

σε ξένο νόμισμα, δίνει επίσης στους εκδότες τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

επενδυτικά κεφάλαια διαθέσιμα σε ξένες αγορές. Τα έσοδα από την έκδοση των 

ομολόγων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρίες για να μπορέσουν να 



έχον πρόσβαση σε ξένες αγορές, ή μπορεί να θέλουν να τα μετατρέψουν στο τοπικό 

νόμισμα τους για να χρησιμοποιηθούν σε υφιστάμενες δραστηριότητες μέσω της 

χρήσης των ξένων φράχτών ανταλλαγής νομισμάτων. Ξένα ομόλογα εκδοτών 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση συναλλαγματικών 

κινδύνων. Ορισμένα ξένα ομόλογα είναι γνωστά από τα παρατσούκλια τους, όπως το 

"ομόλογο σαμουράι." Αυτά μπορούν να εκδίδονται από ξένους εκδότες που 

επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τη βάση των επενδυτών τους από τις εγχώριες 

αγορές. Αυτές οι εκδόσεις ομολόγων κατά γενικό κανόνα, διέπονται από το δίκαιο 

της αγοράς της έκδοσης, για παράδειγμα, ένα ομόλογο σαμουράι, που εκδίδεται από 

έναν επενδυτή με έδρα την Ευρώπη, θα διέπεται από την ιαπωνική νομοθεσία. Τα 

ακόλουθα ομόλογα δεν περιορίζονται όλα για αγορά από τους επενδυτές στην χώρα-

αγορά της έκδοσης τους .Ορισμένα είναι : 

o Yankee ομόλογο, εκδίδεται σε δολάρια ΗΠΑ , που εκδίδεται από χώρα εκτός 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για της ΗΠΑ  

o Καγκουρό ομόλογο, εκδίδεται σε δολάρια Αυστραλίας , και εκδίδεται από 

χώρα εκτός της Αυστραλιας για την Αυστραλια  

o Σαμουράι ομόλογο, εκδίδεται σε γιέν , και εκδίδεται από χώρα εκτός της 

Ιαπωνίας για την Ιαπωνία  

o Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Τράπεζα της Ελλάδος ) 

http://www.piraeusbank.gr/treasury/Default.aspx?id=300&nt=18) ]  

o Πάντα ομόλογο, εκδίδεται σε κινέζικό νόμισμα , και εκδίδεται από χώρα 

εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας  

o Ομόλογα Ευρωδολαρίων , ένα ομόλογο σε χρηματική μονάδα έκδοσης 

δολάρια Αμερικής που εκδίδεται από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής  

o Περίπτωση Ευρώ-ομολόγου. Το ευρω-ομόλογο ήταν μια έμπνευση του 

πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και προέδρου του Eurogroup Ζαν Κλώντ 

Γιούνγκερ. Ουσιαστικά το ευρω-ομόλογο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη της 

Ευρωζώνης θα δανείζονται ενιαία και όχι το καθένα ξεχωριστά. 

Πλεονεκτήματα ευρώ-ομολόγου [Επεξεργασία]Το να δανείζεται η Ευρωζώνη ενιαία 

και όχι κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά θα έχει θετική επίπτωση στο επιτόκιο 

δανεισμού, αφού είναι διαφορετικό να υπάρχει ένας “συνασπισμός” κρατών που 

δανείζονται όλα μαζί σαν ένα και διαφορετικά να προσπαθεί κάθε κράτος-μέλος να 

τα βγάλει πέρα. Όσο περισσότερα τα κράτη-μέλη που δανείζονται ταυτόχρονα, τόσο 

καλύτερες εγγυήσεις μπορούν να μπουν για τους δανειστές. Με άλλα λόγια, χώρες 

όπως η Ελλάδα,η Πορτογαλία,η Ιρλανδία κ.ο.κ θα μπορούσαν να απαλλαγούν από το 

βραχνά του υψηλού (έως τοκογλυφικού) επιτοκίου των αγορών. 

Υπάρχουν τρεις λόγοι για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ομολόγου, οι οποίοι προβάλλονται 

είτε μαζί είτε χώρια, ανάλογα με το τι θέλει εκείνος που τους προβάλλει. Ο πρώτος 

είναι πρακτικός – δημοσιονομικός. Οι υποστηρικτές του ευρωομολόγου θεωρούν, 

δικαίως, ότι ένα ομόλογο με την εγγύηση της Ένωσης –είτε της ίδιας ως νομικής 



προσωπικότητας είτε ενός οργανισμού που θα φτιαχτεί επί τούτου– θα είναι λιγότερο 

εκτεθειμένο στην κερδοσκοπία και θα έχει χαμηλότερη απόδοση για τους αγοραστές 

του, δηλαδή χαμηλότερο επιτόκιο και δεν θα επιβαρύνονται υπερβολικά οι 

προϋπολογισμοί των κρατών μελών. Επομένως, λένε, δεν θα χρειάζεται κάθε τόσο η 

Ένωση να φροντίζει εκ των ενόντων να στηρίξει ένα μέλος της που κινδυνεύει, όπως 

τώρα την Ελλάδα και την Ιρλανδία, αφού τα κράτη μέλη θα μπορούν να δανείζονται 

με ενιαίο και χαμηλό επιτόκιο. Ο δεύτερος λόγος είναι νομισματικός. Με αυτόν τον 

τρόπο, λένε οι υποστηρικτές του ευρωομολόγου, η Ευρωζώνη θα γίνει πιο ελκυστικός 

τόπος χρηματικών επενδύσεων, τα ευρωπαϊκά ομόλογα θα ανταγωνίζονται τα 

ομοσπονδιακά ομόλογα των ΗΠΑ στη διεθνή αγορά, το ευρώ θα αποκτήσει 

μεγαλύτερη σταθερότητα και θα ενισχύσει τη θέση του ως νόμισμα στο οποίο 

τοποθετούν τα κράτη τα αποθέματά τους. Ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός . Με το 

ευρωομόλογο, λέγεται ορθά, θα συνδεθούν οπωσδήποτε ρυθμίσεις διαχείρισής του, κι 

έτσι θα ενισχυθεί η συνοχή της Ένωσης. Επιπλέον, αν και το ομόλογο θα εκδοθεί για 

τις ανάγκες των κρατών μελών, σύντομα, αφού θα υπάρχει, η χρήση του θα επεκταθεί 

για επενδύσεις σε ενωσιακό επίπεδο, σαν τα «δίκτυα» που είχε προτείνει ο Ζακ 

Ντελόρ, όταν ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό θα απαιτήσει 

σταδιακά αύξηση του προϋπολογισμού κ.ο.κ. Οι αντιρρήσεις που προβάλλονται είναι 

δύο. Πρώτον, ότι ένα ομόλογο που το εκδίδουν όλες οι χώρες μαζί, θα έχει επιτόκιο 

που θα αντανακλά ακριβώς αυτόν τον συνδυασμό, και επομένως θα είναι υψηλότερο 

από το επιτόκιο που πληρώνουν σήμερα π.χ. η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία ή η 

Αυστρία. Αυτές οι χώρες λοιπόν θα επιβαρύνονται περισσότερο από όσο τώρα, για να 

στηρίξουν τον δανεισμό κρατών σαν την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 

Δεύτερον, το σχετικά χαμηλό επιτόκιο των ευρωπαϊκών ομολόγων θα είναι κίνητρο 

γι’ αυτές τις χώρες να πάψουν να τηρούν δημοσιονομική πειθαρχία. Θα συνεχίσουν 

να δανείζονται ακόμα περισσότερο, και στο τέλος η κρίση χρέους που θέλει να 

καταπολεμήσει το ευρωομόλογο θα επανέλθει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Άσκηση 1 

Πόσο τόκο θα φέρει κεφάλαιο 100000 ευρώ σε 3 έτη προς 18,5%; 

Λύση   c=100000, n=3, i=0,185 

I= c*n*i= 100000*3*0,185= 55500 ευρώ 

 

Άσκηση 2 

Να υπολογιστεί ο τόκος κεφαλαίου 700000 ευρώ που τοκίστηκε επί 65 μέρες 

προς 15% και για έτος πολιτικό και μεικτό. 

Λύση    Έστω In ο τόκος του πολιτικού και Iμ του μεικτού. 

In= c*u/365*i= 700000*65/365*0,15= 18699 ευρώ. 

Iμ= c*u/360*i= 700000*65/360*0,15= 18958 ευρώ. 

 

Άσκηση 3 

Ένα κεφάλαιο τοκίζεται με απλό τόκο για 18 μήνες δίνει τόκο τα 3/10 αυτού. Με 

τι ετήσιο επιτόκιο τοκίζεται? 

Λύση      μ= 18, I= 3/10 c 

 I= c*μ/12*I3/10 c= c*18/12*i i=36/180 i=o,2 

 

Άσκηση 4 

Ένας τόκισε την ίδια μέρα με απλό τόκο 200000 δραχμές με 15% και 360000 

δραχμές με 10%, Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει συνολικό τόκο 165000 δραχμές; 

Λύση     C1= 200000 δραχμές, C2= 360000 δραχμές, i= 0,15, i= 0,10, Iολ= 165000 

δραχμές 

I1=200000*ν/365*0,15I1= 82ν 

I2= 360000*ν/365*0,10Ι2=98ν 

Άρα 82ν+98ν= 165000 180ν= 165000 ν= 916 μέρες 

 



Άσκηση 5 

Να βρεθεί το εξωτερικό και το εσωτερικό προεξόφλημα συναλλαγματικής που 

έχει ουσιαστική αξία 35000 δραχμές και προεξοφλήθηκε 6 μήνες πριν από τη 

λήψη της με ετήσιο επιτόκιο 18%. 

Λύση 

Ε= C*μ*i/12= 35000*6*0,18/12= 3150 δραχμές 

Ε’=C*μ*i/12+μ*i= 35000*6*0,18/12+6*0,18= 37800/13,08= 2.889,91= 2890 

δραχμές. 

 

Άσκηση 6 

Η παρούσα αξία ενός γραμματίου που προεξοφλήθηκε εξωτερικά 96 μέρες πριν 

από τη λήξη του ήταν ίση με τα 96/100 της ονομαστικής του αξίας. Να 

υπολογιστεί το επιτόκιο προεξόφλησης , αν το έτος είναι μεικτό ή εμπορικό. 

Λύση  

Αφού είναι Α= 0,96 C θα είναι Ε= C-A= 0,04 C οπότε από τον τύπο Ε= Α*ν/Δ-ν, 

έχουμε: 

0,04C= 0,96C*ν/Δ-ν Δ-ν= 0,96*ν/0,04Δ= 0,96*ν/0,04+ν=( 

0,96*ν+0,04*ν)/0,04   

Δ=ν/0,04= 96/0,04= 2400. Επειδή όμως 360/i= Δ θα είναι i=360/Δ=360/2400= 0,15, 

δηλαδή 15%. 

 

Άσκηση 7 

Ένας δανείστηκε από ένα φίλο του 200000 δραχμές για 8 μήνες με ετήσιο 

επιτόκιο 12% και από ένα συγγενή του 400000 δραχμές για 6 μήνες. Αν πλήρωσε 

συνολικά για τόκο 168000 δραχμές, να βρεθεί το (ετήσιο) επιτόκιο που του 

δάνεισε ο συγγενής. 

Λύση      C1= 200000 ,C2= 400000, μ1=8, μ2=6, i1=0,12, i2=; 

Έχουμε: I1=C1*μ1/12Ι1=200000*8/12*0,12Ι1=16000  

Ι2=C2*μ2/12Ι2=400000*6/12*i2I2=200000*i2 

I1+I2=Iολ16000+200000*i2=168000200000*i2=168000-

16000200000*i2=152000i2=o,76.    Άρα i2=76% 

 



 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ  

Απλός τόκος: 

σε χρόνια 

1 νομισματική μονάδα σε 1 έτος τόκου i 

C νομισματικές μονάδες σε n έτη τόκου I 

I=c*n*i  

 σε μήνες 

αντί n=μ/12. Άρα προκύπτει  

  

Αντί για n ή μ/12 βάζουμε ν/360 σε εμπορικό έτος και όλοι οι 

τύποι αντίστοιχα γίνονται με αυτό. 

Αντί για n ή μ/12 σε πολιτικό έτος βάζουμε ν/365! Αντί για n ή 

μ/12 σε έτος πολιτικό ή δίσεκτο βάζουμε ν/365. 

Αντί n βάζουμε t. Άρα I=c*t*i, εύρεση κεφαλαίου, χρόνου, 

επιτοκίου.  

Εύρεση Κεφαλαίου C 

σε έτη,   σε μήνες,   σε μεικτό,  

 σε πολιτικό 

Εύρεση t 

 σε έτη,  σε μήνες,  σε μεικτό,  

σε πολιτικό 



 

Εύρεση επιτοκίου i 

 σε έτη,  σε μήνες,  σε μεικτό,  

σε πολιτικό 

 τοκάριθμος,     σταθερός διαιρέτης . 

Άρα από την σχέση  έχουμε  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ  

Ε=ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΑ 

T=ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΞΩΦΛΗΣΗΣ 

C=ΓΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

I=ΕΠΙΤΟΚΕΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

E=C*t*i 

ΣΕ ΕΤΗ Ε=C*n*I  

ΣΕ ΜΗΝΕΣ E=C*μ*i/360 

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΟΣ Ε=C*V*i/ 360 

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ε=C*V* i/ 360 

ΤΕΛΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Ε=Ν/Δ ΟΠΟΥ Ν=C*V 

 

 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ  

Ε=C*t*i/1+t 

ΣΕ ΕΤΗ Ε= C*n*i/1+n*i 

ΣΕ ΜΗΝΕΣ Ε=C*M*i/12+m*i 

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Ε=C*V*i/360+ν*i 

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ε=C*V*i/365+ν*i 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Α=C-E & A’=C-E’ 

A=C-C*t*i-C(1-t*i)  

ΣΕ ΕΤΗ Α=C(1-n*i) ΣΕ ΜΗΝΕΣ Α=C-(C*M*i/12)  

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ  

Α=C-C*n*i/1+n*i=C/1+n*i 

ΣΕ ΜΗΝΕΣ Α’=C-C*M*i/12+M*i=12C/12+M*i 

ΕΥΡΕΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΛΗΞΗΣ(γνωστη ημερα υπολογισμου) 

 

Αγνωστη κοινη λυη           

,  

                 



 

ΜΕΣΗ ΛΥΣH 

   γενικη εξισωση      

          Τυπος  

Αν οι ονομαστικες αξιες είναι ισες,τοτε  

 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(γενικος τυπος ονατοκισμου) 

   ,  

  

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

 

                                                                 Αρα:  

 

 

ΕΥΡΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ       ,    

         



Επιτοκιο   

 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟ   

 

 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ    ΠΙΝΑΚΕΣ   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:       

 

Θ. Γεωργακόπουλος, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία   

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Τράπεζα της Ελλάδος)[1]  

[2] Τίτλοι Ελληνικών ομολόγων 

 Τράπεζα της Κύπρου  

 Εισαγωγή στην οικονομική David Χρηματοοικονομικής Begg / Τόμος Α-Β 

,Εκδόσεις Κριτική 2006  

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρεία και Πρακτική Δημήτριος Βασιλείου - 

Νικόλαος Ηρειώτης / Εκδοτικός οίκος Rosili  

 Σημειώσεις Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ΔΕΤ Ρ. Μάρκελλου  

 http://www.aueb.gr  

 Δομημένα ομόλογα Γκενεράλης Δημήτριος Ευστ. / Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών/ ΟΠΑ 2008  

 http://www.eurobank.gr  

 http://www.tanea.gr  

 http://www.epohi.gr  

 http://www.euretirio.com  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6324273,00.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/titloi.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/default.aspx
http://www.eurobank.gr/
http://www.tanea.gr/
http://www.epohi.gr/
http://www.euretirio.com/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6324273,00.html
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  

 



DATA FLOW MANAGEMENT

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ

( Επίθετο/Επωνυμία, 
Όνομα, Όν Πατρός,  

Όν Μητρός, Ημ. Γέννησης, 
Φύλλο, ΑΦΜ, Ταυτότητα, 

Εφορία, Διευθύνσεις, 
Τηλέφωνα , 

και  λοιπά στοιχεία 
πελατών )  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΤ ΜΕΛΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΚΛΠ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΠΥΡΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

MARINE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
MUTUAL 

Οποιοδήποτε  Φυσικό – Νομικό πρόσωπο που έχει σχέση με την Εταιρεία

 

 

 

 

 



Ενημέρωση εννοιών Ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστικών εργασιών 

 

Στοιχεία πελάτη  α) σταθερά  β) μεταβλητά  

(διεύθυνση πληρωμής – κινδύνου – είσπραξης – επικοινωνίας ) 

 

Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Κεφάλαιο κινδύνου 

 (Κεφάλαιο – κάλυψη – παροχή – υπό/παροχή)  

Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Ασφαλιζόμενος 

Συμβαλλόμενος 

Δικαιούχος ασφαλίσματος 

Διάρκεια ασφάλισης 

Συχνότητα πληρωμής 

Μέθοδοι πληρωμής 

Συμβόλαια 

Ανανεώσεις  

Αποδείξεις 

Πρόσθετες πράξεις  (μετατροπές) 

 

Είδη ασφαλίσεων 

Ασφάλειες Ζωής  - Νοσοκομειακής περίθαλψης – Ατυχημάτων 

 - Ανικανότητες (ΜΜΑ – ΜΟΑ)  

Περιουσίας (πυρός, σεισμού, κλοπής, κλπ) 

Αυτοκινήτων  (Αστική ευθύνη – κλοπή – ίδιες ζημίες – κλπ) 

 

Καθαρό ασφάλιστρο 



Εμπορικό ασφάλιστρο 

Δικαίωμα συμβολαίου 

Επιβαρύνσεις 

Μικτά ασφάλιστρα 

Προμήθειες 

Μαθηματικά αποθέματα 

Τεχνικά αποθέματα 

Τεχνικό επιτόκιο 

Ετήσια Επένδυση μαθηματικού αποθέματος 

Προϊόντα επενδυτικά unit linked 

 

 

Μηχανογραφική υποστήριξη 

Πελατο-κεντρικό σύστημα πληροφορικής   

Αρχείο Πελατών – Αρχείο Συνεργατών 

C.r.m. έννοια 

Κοινός κίνδυνος 

 

Ζημίες 

Αναγγελία ζημιάς 

Πραγματογνωμοσύνη (για κάθε είδος ασφάλισης) 

Πρόβλεψης ζημιάς 

Εκκρεμής ζημιά 

Πληρωμή ζημιάς 

Εκκρεμείς ζημιές μη δηλωθείσες (I.B.N.R.) 

 

 



Επηρεασμός εννοιών στα αποτελέσματα της εταιρείας 

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 

Εισπράξεις ασφαλίστρων  

Εκκρεμείς αποδείξεις 

Αποθέματα  

Προμήθειες 

Πληρωμές ζημιών 

Εκκρεμείς ζημιές και εκκρεμείς μη δηλωθείσες (I.B.N.R)  

Κλπ 

 

Τρόποι πώλησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

Κεντρικό γραφείο 

Υποκαταστήματα 

Πρακτορεία 

Συνεργάτες 

Internet 

Συνεργαζόμενες τράπεζες (Bacassurance) 

 

Τρόποι είσπραξης ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

Εισπράκτορας - Συνεργάτης 

Πράκτορας - Υποκατάστημα – πρακτορείο – κεντρικό ταμείο 

Ταχυ-πληρωμή ΕΛΤΑ 

Πιστωτική κάρτα 

Πάγια εντολή από τραπεζικό λογαριασμό 

Συχνότητα πληρωμής συμβολαίων   

τρίμηνο – εξάμηνο – ετήσιο – ενιαμηνο 
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7η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΠΙΝΑΚΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Από πολύ νωρίς τα παιχνίδια (όπως τα χαρτιά της τράπουλας, τα ζάρια κλπ) 

είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών μαθηματικών και μεταξύ αυτών του Fermat, 

του Bernoulli, του Pascal κτλ. που προσπάθησαν να δώσουν μαθηματικές λύσεις σ’ 

αυτά. 

Σήμερα όμως είναι γνωστό, ότι μόλις τον 20ον αιώνα ο Borel και πιο πολύ ο 

Neumann(1928) κατάφεραν να εκφράσουν με μαθηματικό τρόπο την έννοια 

«παιχνίδι». Πολύ πρόχειρα θα μπορούσε να πει κανείς, ότι το παιχνίδι είναι η 

ανάλυση και η λήψη απόφασης πάνω σε μια υπαρκτή πραγματικότητα που γίνεται 

σύγκρουση συμφερόντων. 

Τα παιχνίδια με κριτήρια την εφαρμογή μέσα στην καθημερινότητα, 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : 

 

 Στρατηγικά και Πολιτικά παιχνίδια 

 Οικονομικά παιχνίδια 

 Κοινωνικά παιχνίδια 

 

Τα πρώτα αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν κυρίως στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, τα 

δεύτερα με την ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και τα τρίτα με την 

επιστήμη της κοινωνιολογίας . Τέλος, ανάλογα, αν οι παίκτες μπορούν να 

επεμβαίνουν ή να εξαρτάται το παιχνίδι αποκλειστικά απ’ την τύχη, έχουμε: 

 

 τα παιχνίδια στρατηγικής 

 

 τα παιχνίδια τύχης 

 

Τα παιχνίδια στρατηγικής παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και γι’ αυτό στη 

συνέχεια θα ασχοληθούμε μόνο μ’ αυτά. Ακόμη υπάρχουν παιχνίδια που φαίνονται 

αθώα και δίκαια, ενώ δεν είναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις η θεωρία παιχνιδιών μας 

παρέχει ορισμένους τρόπους να φυλαγόμαστε. 

 

Τα καθαρά παιχνίδια 

 

Σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι φανερό ότι ο σκοπός του 

παίχτη Α είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, ενώ του παίχτη Β να 

ελαχιστοποιήσει το κέρδος του Α. Έτσι ο Α γνωρίζει ότι αν ο Β είναι έξυπνος παίκτης 

θα του επιτρέψει να πάρει το πιο λίγο που γίνεται. Εξάλλου ο Α στον πίνακα 

πληρωμών του διαλέγει γραμμές, ενώ ο Β στήλες, άρα το ελάχιστο κάθε γραμμής θα 

του επιτρέπει ο Β να κερδίζει. 

 

 



 

 

 

 

Οι μεικτές στρατηγικές 

 

 

 

Όταν στον πίνακα πληρωμών η στρατηγική του κριτηρίου minimax δεν 

μπορεί να δώσει αμιγείς στρατηγικές (με άλλα λόγια όταν το μέγιστο των ελαχίστων 

των γραμμών είναι διάφορο του ελαχίστου των στηλών), τότε λέμε ότι έχουμε ένα 

παιχνίδι μικτής στρατηγικής. Στην περίπτωση της μικτής στρατηγικής, δεν μπορούμε 

με βεβαιότητα να συμπεράνουμε σε τι πρέπει να συμφωνήσουν οι Α, Β διότι δεν 

υπάρχει κανένα σημείο ισορροπίας. Μπορούμε όμως να μιλάμε για ποσοστά 

επιτυχίας. 

 

Θεώρημα (Neumann): Ο παίκτης Α έχει μια τουλάχιστον άριστη μικτή 

στρατηγική που αν την ακολουθήσει το μέσο κέρδος του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

V όπου V η τιμή του παιχνιδιού. Αντίστοιχα, υπάρχει μια τουλάχιστον άριστη μικτή 

στρατηγική για τον Β που αν την ακολουθήσει η μέση ζημιά του είναι μικρότερη ή 

ίση του V. 

 

Σημείωση: Στα καθαρά παιχνίδια V = το σημείο ισορροπίας. Επίσης, στα 

καθαρά παιχνίδια μπορούμε να βρούμε το σημείο ισορροπίας και με μια άλλη 

μέθοδο, τη μέθοδο των υποδεέστερων στρατηγικών. Στη μέθοδο αυτή διαγράφουμε 

όσο περισσότερες υποδεέστερες στρατηγικές ώστε ο πίνακας πληρωμών να’ ναι ο 

απλούστερος δυνατός. Μια γραμμή (για τον παίκτη Α) α είναι υποδέεστερη μιας 

άλλης γραμμής β όταν κάθε στοιχείο της α είναι μικρότερο ή ίσο από κάθε στοιχείο 

της β. Αντίστοιχα, μια στήλη (για τον παίκτη Β) α είναι υποδεέστερη μιας άλλης 

στήλης β όταν κάθε στοιχείο της α είναι μεγαλύτερο ή ίσο από κάθε στοιχείο της β. Η 

μέθοδος των υποδεέστερων στρατηγικών δουλεύει γιατί οι υποδεέστερες στρατηγικές 

ποτέ δεν θα εφαρμόζονται από έναν ορθολογιστή παίκτη (μ’ άλλα λόγια έχουν 

μηδενική πιθανότητα εφαρμογής). 

 

Στις μεικτές στρατηγικές θα εφαρμόζουμε πάντα τη μέθοδο των 

υποδεέστερων στρατηγικών και συνήθως καταλήγουμε σ’ έναν πίνακα πληρωμών 

2x2.



 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 

Παίχτες Α και Β παίζουν κάποιο παιχνίδι χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες 

στρατηγικές: 

 Β1 Β2 Β3 min 

Α1 -3 1 0 1 

Α2 2 3 4 4 

Α3 2 4 0 4 

Α4 1 1 2 2 

max -3 1 0 1 

   

 

Minimum είναι το ελάχιστο που μπορεί να χάσει ο παίκτης Α . 

Maximum είναι το μέγιστο που μπορεί να κερδίσει ο παίκτης Β . 

Το κοινό τους σημείο με (με το νούμερο 1) ονομάζεται minmax 

και συμβολίζεται ως V = 1 

 

 

Το συμπέρασμα που βγάζουμε με αυτόν τον τρόπο είναι πως για να έχουμε ένα 

καθαρό παιχνίδι (δηλαδή ένα παιχνίδι στο οποίο το ελάχιστο που θα χάσει ο παίκτης 

Α θα είναι ίσο με το μέγιστο που θα κερδίσει ο παίκτης Β) πρέπει ο παίκτης Α να 

παίξει με την Α1 στρατηγική του, ενώ ο παίκτης Β με την Β2 στρατηγική του  

(συνδυασμό  Α1 , Β2  ).  

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΙΚΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

Έστω παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες Α και Β κερδίζουν ή χάνουν πόντους σύμφωνα με 

τον ακόλουθο πίνακα :  

 B3 (y) Β4 (1-y) 

Α1  (x) 1 -2 

Α2 (1-x) -2 1 

 

 Για τον Α παίχτη θα ισχύει: 

V (Α, Β3) = x-2 * (1-x) = 3x-2 

V (Α, Β4) = -2x +1 * (1-x) = -x+1 

Θέτω: V (Α, Β3) = V (Α, Β4) => 3x-2 = -x+1 => 4x+3 => x =  

και 1-x =  

 

 Για τον B παίχτη θα ισχύει: 

V (Β, Α1) = y-2 * (1-y) = 3y-2 

V (Β, Α2) = -2y+1 * (1-y) = -3y+1 

Θέτω: V (Β, Α1) = V (Β, Α2) => 3y-2 = -3y+1 => 6y = 3 => y =   

και 1-y =   

 

Έστω Ε.Κ.Π (4 , 6) = 24 

 x =  =    και  1-x =  =  

 

 

 y =  =    και 1-y =  =  

 

Η τιμή του παιγνίου βρίσκεται με αντικατάσταση των πιθανοτήτων (x , y) σε 

οποιοδήποτε από τα V(Α, Β3), V(Α, Β4), V(Β, Α1),V(Β, Α2), 

δηλαδή V = -  . 

Το φυσικό νόημα της τιμής του παιγνίου είναι ότι, εφόσον επαναληφθεί πολλές φορές 

το παιχνίδι, το μέσο (αναμενόμενο) κέρδος του Α σε βάρος του Β ως προς το μερίδιο 



της αγοράς είναι -   (δηλαδή -100%). Πρακτικά σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα ο Α 

χάνει 100 ποσοστιαίες μονάδες τις οποίες κερδίζει ο Β.    



 

ROULETTE 

 

Δύο παίκτες καζίνο πάνε για να παίξουν ρουλέτα. Ποντάρουν ανάλογα με κόκκινο 9 

και μαύρο 17 ‘’ρίχνοντας’’ μάρκες των 1000 ευρώ. Τα κέρδη και οι ζημιές του κάθε 

παίκτη παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.  

 Β1 Β2 Β3 Β4 

Α1 2 -3 -1 0 

Α2 0 5 -3 -2 

Α3 -1 -5 4 3 

Α4 3 -2 0 2 

 

 

 Οι αριθμοί εκφράζουν τον αριθμό των μαρκών. Οι παίκτες ποντάρουν και τα κέρδη ή 

οι ζημιές τους παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. 

      B1 B2 B3 B4 min 

A1 2 -3 -1 0 -1 

A2 0 5 -3 -2 -2 

A3 -1 -5 4 3 -1 

A4 3 -2 0 2 -2 



Έστω: 

 min: το ελάχιστο που μπορεί να χάσει ο παίκτης Α  

 max: το μέγιστο που μπορεί να νικήσει ο παίκτης Β  

 Στον πίνακα τα πρόσημα συνεπάγονται στα κέρδη ή ζημιές του παίκτη Α. Οι αριθμοί 

εκφράζουν τον αριθμό των μαρκών. 

 

Να βρεθεί που πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι ώστε να είναι ‘’καθαρό’’. 

 

Αναστασία Πέτρου 
Κωνσταντίνος Χρήστου 
Γιώργος Γιαννάκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max -1 -5 -3 -2  



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία μέσα απο απο ποικίλες διδακτικές ενέργειες, όπως είναι η 

συζήτηση - διάλογος με τους μαθητές ή συζήτηση σε ομάδες, η κατασκευή 

εννοιολογικού χάρτη, η συλλογή πληροφοριών, η σύνταξη ερωτηματολογίου, οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις,η επεργαξεργασία και η κατανόηση λυμένων 

παραδειγμάτων σχετικά με οικονομικά ζητήματα, η επίλυση ασκήσεων, η ανταλλαγή 

πληροφοριών , η χρήση του διαδικτίου, η δειγματική διδασκαλία στο πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης απο την μία κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών σε 

οικονομικά ζητηματα της καθμερινής ζωής και απο την άλλη έγινε αντιληπτό οτι η 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των οικονομικών ζητημάτων απαιτεί μαθηματικές 

γνώσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας αναγνωρίζεται οτι οι μαθητές 

κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό :  

Ως προς το γνωστικό επίπεδο:  

 Nα κατανοήσουν οικονομικές έννοιες και ζητήματα της καθημερινής ζωής. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση για τη μαθηματική επιστήμη.  

 Να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που 

αποκόμισαν μέσα απο τις φάσεις υλοποίησης του project,ώστε να εξασκηθούν 

στην λύση οικονομικών προβλημάτων που απαιτούν την εφαρμογή 

μαθηματικών μεθόδων.   

 Να εμπεδώσουν καλύτερα μέσα απο πραγματικές προβληματικές καταστάσεις 

τις μαθηματικές γνώσεις , τις οποίες έχουν διδαχτεί.  

 Να εξοικοιωθούν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην χρήση των νέων 

τεχνολογιών για την επεξεργασία και παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων .   

 Ως παιδαγωγικό επίπεδο: 

 Να συνεργάζονται , να ανταλλάσουν τις απόψεις τους,  που θα προσπαθήσουν 

να τεκμηριώσουν με επιχειρήματα.  

 Να μάθουν να συμμετέχουν στον διάλογο όλης της τάξης και να 

συνεισφέρουν με τις ιδέες και τις εκτιμήσεις τους. 

  Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και τις μαθηματικές τους 

δεξιότητες.  

 Να αναπτύξουν το πνεύμα της οργανωτικότητας και της μέθοδευσης 

προβληματικών καταστάσεων που επιζητούν λύσεις μέσα απο βιωματικές 

δράσεις. 

 Να εξοικειωθούν με διαδιακασίες και κριτήρια επιστημονικής μεθοδολογίας.  

 Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη.  

 Να καλλιεργήσουν ικανότητα λήψης αποφάσεων.  

 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.  

 Να συμμετέχουν ενεργά ως υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής.  

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας οι μαθητές να απέκτησαν τις 

αναγκαίες στοιχειώδης οικονομικές γνώσεις και με την συμβολή των μαθηματικών 

γνώσεων κατανόησαν τον τρόπο λειτουργίας του οικονομικού κλίματος της 

κοινωνίας. Αισιοδοξούμε να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην λύση 

οικονομικών ζητημάτων και προβλημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 1 

 

Φύλλα εργασίας δειγματικης διδασκαλίας 
 

Σταθερότητα των τιμών 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) 

 

Φύλλο αξιολόγησης 1 

 

Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις 

i. Πώς κατανοείτε τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία; Υπάρχουν οφέλη 

και αν ναι μπορείτε να αναφέρετε κάποια από αυτά; 

ii. Αποπληθωρισμός είναι η γενική μείωση των τιμών με την πάροδο του χρόνου. 

Πώς μπορεί να βλάψει την οικονομία; 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Όταν ο δείκτης τιμών του καταναλωτή αυξάνεται (δείκτης μέτρησης του 

πληθωρισμού), η αγοραστική δύναμη του χρήματος ______________. 

a. μειώνεται 

b. παραμένει ίδια 

c. αυξάνεται 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιδιώκει τη διατήρηση του ετήσιου 

πληθωρισμού σε επίπεδο χαμηλότερο αλλά κοντά στο __________. 

a. 1,5% 

b. 2% 

c. 3% 

Στην περίπτωση του πληθωρισμού οι τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών 

αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό, με 

______________________________________________________. 

a. μικρή συχνότητα και κατά απρόβλεπτο τρόπο 

b. μεγάλη συχνότητα και κατά απρόβλεπτο τρόπο 

c. μικρή συχνότητα και με τρόπο που μπορεί να προβλεφθεί 

d. μεγάλη συχνότητα και με τρόπο που μπορεί να προβλεφθεί 

 

 

 

 

 



Γεώργιος Καραθανάσης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές 

Αγορές (2002) 

Κεφάλαιο 1- Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων 

Φύλλο εργασίας 2 

Όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε κάποια επενδυτικά έργα και να καταλήξουμε στο αν 

θα προβούμε στη συγκεκριμένη επένδυση ή θα την απορρίψουμε χρησιμοποιούνται 

δυο διαφορετικές μέθοδοι. 

Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ορθολογικές μέθοδοι, με βασικό χαρακτηριστικό 

τους να λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττονται ή καταβάλλονται 

τα χρήματα. Αυτές είναι η Μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και η 

Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν δυο μη ορθολογικές μέθοδοι, οι οποίοι είναι η 

Μέθοδος του χρόνου επανείσπραξης του κεφαλαίου και η Μέθοδος της μέσης 

λογιστικής απόδοσης. 

Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 

Η ΚΠΑ είναι η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των Καθαρών Ταμειακών Ροών 

(ΚΤΡ) της επένδυσης και του κεφαλαίου που απαιτείται για την απόκτησή της (Κο). 

Αλγεβρικά, η ΚΠΑ μπορεί να γραφτεί ως εξής:   

Με τη μέθοδο αυτή η επένδυση γίνεται αποδεκτή όταν η ΚΠΑ>0. Αυτό σημαίνει ότι 

η ΠΑ των ΚΤΡ της επένδυσης είναι μεγαλύτερη από το  και η επένδυση αξίζει 

περισσότερο από όσο κοστίζει. 

Όταν η ΚΠΑ=0, η επένδυση θεωρείται ότι είναι οριακή και ο επενδυτής είναι 

αδιάφορος. 

Όταν η ΚΠΑ<0 η επένδυση δε πρέπει να γίνει αποδεκτή, επειδή η ΠΑ των ΚΤΡ της 

επένδυσης είναι μικρότερη από το . 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό-λάθος 

 Η Καθαρή Παρούσα Αξία και η μέθοδος της μέσης λογιστικής απόδοσης 

ανήκουν στην κατηγορία των ορθολογικών μεθόδων αξιολόγησης μιας 

επένδυσης. 

 Μια επένδυση απορρίπτεται όταν η Παρούσα Αξία των Καθαρών Ταμειακών 

Ροών της είναι ίση με το κεφάλαιο που απαιτείται για την αγορά της 

επένδυσης. 



 Η Καθαρή Παρούσα Αξία μιας επένδυσης είναι η παρούσα αξία του καθαρού 

οικονομικού πλεονάσματος της επένδυσης. 

 

Ασκήσεις 

i. Την παρούσα χρονική στιγμή μπορούμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας στην 

αγορά χρήματος, για ένα έτος, με επιτόκιο 0,20. 

Εξετάζουμε τώρα την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το ΑΒ. Για την 

παραγωγή του απαιτείται σήμερα κεφάλαιο της τάξης των 1.000 ευρώ. Η 

διάρκεια της επένδυσης είναι ένα έτος. Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν 

στο τέλος του πρώτου έτους (Τ1) και θα είναι της τάξης των 2.300 ευρώ. Για 

την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος θα καταβάλουμε στο τέλος του 

πρώτου έτους 1.000 ευρώ. 

Να υπολογιστεί η ΚΠΑ και να αξιολογηθεί η επένδυση
1
. 

 

ii. Η ακόλουθη επένδυση έχει διετή διάρκεια και οι ΚΤΡ της δίνονται παρακάτω 

 

Έτος Τ1 Τ2 

(100) 120 120 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,20. Πόσο είναι η ΚΠΑ της συγκεκριμένης 

επένδυσης; 

 

iii. Δίνονται στοιχεία για δυο διαφορετικές επενδύσεις. Ποια είναι η καλύτερη 

επένδυση βάσει της Καθαρής Παρούσας Αξίας λαο με προεξοφλητικό 

επιτόκιο 0,10; 

Έτος Επένδυση Α Επένδυση Β 

Το -100 -200 

Τ1 120 236 

 

 

 

                                                           
1
 Η ΚΤΡ ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών επειδή θα πρέπει να 

καταβληθούν 1.000 ευρώ στο τέλος του πρώτου έτους. 



Ιωάννης Χαλικιάς, Στατιστική, Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές 

Αποφάσεις 

Κεφάλαιο 4- Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων 

Φύλλο εργασίας 3 

Η πιθανότητα αναφέρεται στο πόσο πιθανό είναι να συμβεί ένα γεγονός. Για 

παράδειγμα, η στατιστική εξετάζει την πιθανότητα να ανέβει η μιας μετοχής τον 

επόμενο μήνα ή την πιθανότητα να τραβήξει κάποιος ένα χαρτί ‘σπαθί’ από μια 

τράπουλα. 

Οι κατανομές των πιθανοτήτων χωρίζονται σε διακριτές (ασυνεχείς) μεταβλητές 

κατανομής πιθανοτήτων και σε συνεχείς μεταβλητές κατανομής πιθανοτήτων. Ως 

διακριτή μεταβλητή ορίζεται η μεταβλητή που μπορεί να πάρει συγκεκριμένες τιμές  

και η συνεχής μεταβλητή μπορεί να πάρει άπειρες τιμές μέσα σε ένα συνεχές 

διάστημα. Παραδείγμα διακριτών μεταβλητών θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των 

παιδιών σε μια οικογένεια, ενώ το βάρος και το ύψος είναι παραδείγματα συνεχών 

μεταβλητών. 

Κατανομή Poisson 

Η κατανομή Poisson μαζί με τη Διωνυμική κατανομή ανήκουν στις διακριτές  

κατανομές πιθανοτήτων με πολλές πρακτικές εφαρμογές. 

Η κατανομή Poisson χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που το μέγεθος του δείγματος 

(n) είναι πολύ μεγάλο και η πιθανότητα εμφάνισης του υπό εξέταση χαρακτηριστικού 

(p) σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, η 

συγκεκριμένη κατανομή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η 

πιθανότητα άφιξης πελατών σε πολυκαταστήματα, ο αριθμός κλήσεων σε 

τηλεφωνικά κέντρα ή ο αριθμός διερχόμενων οχημάτων από συγκεκριμένη 

διασταύρωση. 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για την εξέταση της πιθανότητας να έχουμε Χ επιτυχίες 

είναι ο ακόλουθος: 

 

 είναι η πιθανότητα Χ επιτυχιών 

λ είναι ο μέσος αναμενόμενος ρυθμός επιτυχιών 

e είναι η βάση των νεπέρειων αριθμών (  

και Χ είναι ο αριθμός επιτυχιών ανά παρατήρηση 

 



Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό-λάθος 

 Η κατανομή Poisson και η Διωνυμική κατανομή ανήκουν στις ασυνεχείς 

μεταβλητές κατανομής πιθανοτήτων. 

 Η κατανομή Poisson χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων 

είναι πολύ μεγάλος. 

 Όταν ζητείται η πιθανότητα ύπαρξης ελλατωματικών προϊόντων σε μια 

μεγάλη παραγγελία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατανομή Poisson 

 

 

Άσκηση 

Σε ένα υποκατάστημα μιας Τράπεζας έγιναν παρατηρήσεις τεσσάρων εβδομάδων και 

εκτιμήθηκε πως φθάνουν στην Τράπεζα 3 πελάτες το λεπτό, κατά μέσο όρο. Ζητείται 

να υπολογιστεί η πιθανότητα να φθάσουν σε ένα λεπτό 5 πελάτες. Επίσης, ποια η 

πιθανότητα να φθάσουν στην Τράπεζα πάνω από 5 πελάτες; Να δοθούν τα 

αποτελέσματα και σε μορφή ποσοστών %.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Για το πρώτο μέρος της άσκησης χρειάζεται να υπολογιστεί το  ενώ για το δεύτερο μέρος της 

άσκησης χρησιμοποιείται ο τύπος = 1- . 



Walter Nicholson, Μικροοικονομική Θεωρία (1998) 

Κεφάλαιο 4- Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας και Επιλογή 

Φύλλο εργασιας 4 

Το βασικό υπόδειγμα επιλογής που χρησιμοποιείται από τους οικονομολόγους για να 

εξηγήσουν τη συμπεριφορά των ατόμων αναφέρει τα εξής: τα άτομα που 

περιορίζονται από τα δεδομένα εισοδήματά τους, θα συμπεριφερθούν σα να 

χρησιμοποιούσαν την αγοραστική τους δύναμη με τέτοιο τρόπο  ώστε να επιτύχουν 

τη μέγιστη χρησιμότητά τους. 

Προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους θα επιλέξουν συνδυασμούς 

αγαθών που ο λόγος ανταλλαγής μεταξύ τους αντικατοπτρίζει την αγοραία τιμή των 

αγαθών αυτών. Το ότι κάποιος πρέπει να δαπανήσει το σύνολο του εισοδήματος του 

προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του είναι προφανές. Αφού επιπλέον 

αγαθά παρέχουν επιπρόσθετη χρησιμότητα
3
 (δεν υπάρχει κορεσμός

4
) και αφού δεν 

υπάρχει άλλη χρήση για το εισόδημα (δεν υφίσταται αποταμίευση στο υπόδειγμα 

αυτό), το να αφήνει κάποιος ένα ποσό χωρίς να το ξοδέψει συνεπάγεται αποτυχία 

μεγιστοποίησης της χρησιμότητας του. 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται μια απλή περίπτωση όπου το άτομο χρησιμοποιεί όλο το 

διαθέσιμο εισόδημά του στην κατανάλωση δυο αγαθών. 

Υποθέστε ότι το άτομο έχει M ευρώ να κατανείμει μεταξύ του αγαθού Χ και του 

αγαθού Υ. Εάν Pχ είναι η τιμή του αγαθού Χ και Py είναι η τιμή του αγαθού Υ, τότε 

το άτομο περιορίζεται από  

 

Δηλαδή δεν μπορεί να δαπανήσει περισσότερα από M σε αυτά τα δυο αγαθά. Το 

άτομο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συνδυασμούς του Χ και του Υ που 

αντιστοιχούν μέχρι το όριο των M ευρώ. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ως χρησιμότητα ορίζεται η ικανοποίηση που νιώθει ένας καταναλωτής από τη χρησιμοποίηση ενός ή 

περισσοτέρων αγαθών. 
4
 Κορεσμός είναι το αίσθημα που αισθάνεται το άτομο όταν ικανοποιείται πλήρως η ανάγκη που θέλει 

να καλύψει. 



Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό-λάθος 

 

 Η αποταμίευση αποτελεί μια από τις υποθέσεις του υποδείγματος για τη 

μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. 

 Όταν εξετάζεται η περίπτωση κατανάλωσης δυο αγαθών το άτομο μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το εισόδημά του με όλους του πιθανούς συνδυασμούς 

ανάμεσα στα δυο αυτά αγαθά. 

 Τα άτομα μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους με το να δαπανούν ένα μέρος 

από το διαθέσιμο εισόδημά τους. 

 

Ασκήσεις 

 

i. Η Μαρία δαπανά όλο το εισόδημά της σε κουλούρια (αγαθό Χ) και μήλα 

(αγαθό Υ). Με όλο το διαθέσιμο εισόδημά της μπορεί να αγοράσει ακριβώς 9 

κουλούρια και 10 μήλα την ημέρα. 

Θα μπορούσε εναλλακτικά να αγοράσει 3 κουλούρια και 12 μήλα. Η τιμή του 

κουλουριού (Pχ) είναι 8 λεπτά. Πόσο είναι το εισόδημα της Μαρίας την 

ημέρα;
5
 

 

ii. Ο Γιάννης δαπανά όλο το εισόδημά του και καταναλώνει 5 μονάδες από το 

αγαθό Χ και 13 μονάδες από το αγαθό Υ. Η τιμή του Χ είναι διπλάσια από 

την τιμή του Υ. Το εισόδημά του διπλασιάζεται και η τιμή του Υ αλλά το Χ 

παραμένει ίδιο. Αν συνεχίσει να αγοράζει 13 μονάδες Υ ποιος είναι ο 

μέγιστος αριθμός μονάδων του Χ που μπορεί να αγοράσει;
6
 

 

 

 

 

                                                           
5 Θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος   γιατί καταναλώνεται όλο το εισόδημα της Μαρίας 

στα συγκεκριμένα αγαθά. 

 
6
 Με βάση την εκφώνηση της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν τρεις συναρτήσεις προκειμένου να βρεθεί 

το Χ. 

 

 

 



 

Παράρτημα 2  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 





























 


