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Course Description

The current course will provide a thorough presentation of basic statistical methods
used in social science to empirically identify the behavior of any phenomenon. The
decision-making process involves uncertainty and therefore anyone who wants to
propose a solution must have a supporting mechanism which is going to base on some
kind of quantitative analysis. Thus, this course is very important because students
will understand how quantitative, and in particular statistical, analysis works in social
science in terms of determining behaviors. The tools students will learn in this course
will allow them to analyze data and derive policy conclusions.

The course will be taught in a self-contained way and therefore all materials needed
for a good understanding of the concepts of this course will be presented in class.
Students do not need to worry about their statistical or econometric background.
The course will provide brief reviews of background concepts and small proofs when
needed. Emphasis in the course will be given in presenting and understanding
the techniques and discussing the results of using real data. The course will not
focus on memorizing mathematical derivations and proofs of several theorems.

Learning Objectives

After you complete this course, you should be able to understand the importance of
statistical analysis in terms of:

• Identifying, meaning that you should be able to recognize behaviors based on
previous experience.

• Testing, meaning that you should be able to verify behaviors.
• Drawing Conclusions, meaning that you will be able to support strategies and

objectives.
Statistical analysis is by far the most important tool in any quantitative analysis used
to derive conclusions.

Recommended Textbooks



Agiakloglou, M. Christos and Economou, S. George, Methods for Forecasting and
Decision Analysis, 2011, Benos, Athens.

Agiakloglou, M. Christos and Benos, E, Theofanis, Basic Principles of Econometric
Analysis, 2015, Benos, Athens.

Newbold, Paul Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New Jersey,
1991.

Newbol, P., Carlson, W. L. and Thorne, B. Statistics for Business and Economics, 6th
edition, Pearson Prentice Hall, 2006.

Newbold, P. and Bos, T. Introductory Business Forecasting, South-Western
Publishing Co, 1990.

Course Outline

This outline represents the order of topics to be covered in this course:

1. Introduction to Statistics

2. Measurements of Central Tendency and Dispersion (Original Data).

3. Measurements of Central Tendency and Dispersion (Grouped Data).

4. Probability

5. Bivariate Case

6. Discrete Random Variable – Expected Value and Variance

7. Covariance - Correlation

8. Continuous Random Variable

9. Distributions of Continuous random variables

10. Confidence Intervals for Mean and Variance

11. Hypothesis Testing for Mean and Variance

12. General Concepts in Decision Making

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές του προγράμματος βασικές γνώσεις
Στατιστικής Ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε θέματα κοινωνικής επιστήμης και
εκπαίδευσης προκειμένου να αναγνωριστούν συμπεριφορές φαινομένων.  Η
διαδικασία λήψεων αποφάσεων εμπεριέχει την έννοια της αβεβαιότητας και για το
λόγο αυτό απαιτείται ποσοτική προσέγγιση στην υποστήριξη μιας πρότασης.  Κατά
συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό το μάθημα αυτό διότι θα βοηθήσει τους φοιτητές να
καταλάβουν πως λειτουργεί η στατιστική ανάλυση στη διαδικασία λήψεων
αποφάσεων. ΝΑ σημειωθεί ότι το μάθημα διδάσκεται με απλό και κατανοητό τρόπο



χωρίς να απαιτείται από τους φοιτητές να έχουν σημαντικό υπόβαθρο στην
στατιστική ανάλυση.

Σκοπός Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν
την σπουδαιότητα της στατιστικής ανάλυσης:

• Στην διαδικασία Αναγνώρισης της συμπεριφοράς ενός φαινομένου.
• Στην διαδικασία Ελέγχων συμπεριφορών.
• Στη διαδικασία Λήψεων Αποφάσεων προκειμένου να χαραχθούν στρατηγικές

και στόχοι.
Η στατιστική ανάλυση είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της ποσοτικής
ανάλυση που βοηθάει καθοριστικά στην επιλογή αποφάσεων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Ελληνικά:

Αγιακλόγλου Ν. Χρήστος και Οικονόμου Σ. Γεώργιος, Μέθοδοι Προβλέψεων και
Ανάλυσης Αποφάσεων, 2011, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.

Αγιακλόγλου Ν. Χρήστος και Μπένος Ε. Θεοφάνης, Βασικές Αρχές Οικονομετρικής
Ανάλυσης, 2015, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.

Ξένα:

Newbold, Paul Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New Jersey,
1991.

Newbol, P., Carlson, W. L. and Thorne, B. Statistics for Business and Economics, 6th
edition, Pearson Prentice Hall, 2006.

Newbold, P. and Bos, T. Introductory Business Forecasting, South-Western
Publishing Co, 1990.

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθήματος

Το πρόγραμμα διδασκαλίας που ακολουθεί παρουσιάζει τα θέματα με τη σειρά που
θα καλυφθούν στο μάθημα αυτό:

1. Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση

2. Μέτρα Κεντρικής τάσης και διασποράς

3. Μέτρα Κεντρικής τάσης και διασποράς (ομαδοποιημένων δεδομένων)



4. Πιθανότητα

5. Πιθανότητες με δύο ματαβλητές

6. Ασυνεχής Τυχαία Μεταβλητή - Αναμενόμενη τιμή και Διακύμανση

7. Συνδιακύμανση και Συσχέτιση

8. Συνεχής Τυχαία Μεταβλητή

9. Κατανομές Τυχαίων Μεταβλητών

10. Διάστημα Εμπιστοσύνης – Μέσου όρου και Διακύμανσης

11.  Έλεγχοι Υποθέσεων – Μέσου όρου και Διακύμανσης

12. Θέματα Λήψεων Αποφάσεων


