
 1

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

Μάθημα : Στατιστική Ι

Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος
Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ 
Email  : epdiamantopoulos@yahoo.gr

http://users.sch.gr/epdiaman/
mailto:epdiamantopoulos@yahoo.gr


  2

1. Κατανοείς πότε πρέπει να γίνει δειγματοληψία και πότε απογραφή.

2. Μπορείς να εντοπίζεις τον πληθυσμό εργασίας και το πλαίσιο 
δειγματοληψίας.

3. Γνωρίζεις τη διαφορά μεταξύ του τυχαίου και του συστηματικού 
σφάλματος και τις ιδιαίτερες διαφορές τους στις δικτυακές έρευνες.

4. Γνωρίζεις τους τύπους της μη πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας 
(nonprobability sampling), τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών 
των τύπων.

(Μη τυχαία δειγματοληψία είναι αυτή κατά την οποία παίρνεις όποιον περνά από το δρόμο και όχι όποιον 
πρέπει βάσει κάποιου σχεδίου δειγματοληψίας. Άλλη εκδοχή είναι η επιλογή των ερωτώμενων βάσει κάποιων 
κριτηρίων όπως π.χ. Γυναίκες 30-40 ετών για να τις ρωτήσεις για κάποιο σαμπουάν κλπ.)

5. Γνωρίζεις τα διαφορετικά είδη των πιθανοθεωρητικών (τυχαίων) 
δειγματοληψιών (probability sampling).

6. Είσαι σε θέση να κρίνεις ποιο είναι το κατάλληλο σχέδιο δειγματοληψίας.

Μετά τη μελέτη αυτής της υποενότητας θα...

Στόχοι της υποενότητας
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Εισαγωγή

• Δείγμα
 Υποσύνολο ενός μεγαλύτερου πληθυσμού.

• Πληθυσμός
 Κάθε πλήρες σύνολο από οντότητες που ορίζονται 

από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

• Στοιχείο του πληθυσμού
 Μεμονωμένο μέλος του πληθυσμού.

• Απογραφή
 Μελέτη του συνόλου των στοιχείων ενός 

πληθυσμού
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Πίνακας 2.1
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Πληθυσμός Δείγμα
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Πίνακας 1

Στάδια επιλογής 
δείγματος

Πλαίσιο δειγματοληψίας (Sampling 
Frame).

π.χ. Θέλεις να μελετήσεις την αποδοχή 
ενός νέου αρώματος στις γυναίκες και 
κάνεις δειγματοληψία το Σάββατο πρωί 
στην πλατεία της πόλης.

Πληθυσμός που σε ενδιαφέρει είναι οι 
γυναίκες της πόλης, ενώ το πλαίσιο 
της δειγματοληψίας είναι όσες 
κυκλοφορούν στην πλατεία το Σάββατο 
το πρωί.

Δηλαδή, από τον πληθυσμό στο πλαίσιο 
δειγματοληψίας έχεις ένα αναπόφευκτο 
σφάλμα που υπεισέρχεται στη 
διαδικασία.

Προσδιορισμός πληθυσμού

Επιλογή πλαισίου 
δειγματοληψίας

Επιλογή τρόπου δειγματοληψίας 
(πιθανοθεωρητική ή μη)

Σχεδιασμός διαδικασίας επιλογής 
δειγματικών μονάδων

Καθορισμός μεγέθους δείγματος

Καθορισμός δειγματικών μονάδων

Δειγματοληψία
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Γιατί δειγματοληψία;
• Πρακτικοί λόγοι

 Οικονομικοί και χρονικοί περιορισμοί
 Περιορισμένη πρόσβαση στον πληθυσμό

• Ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα
 Αν ο πληθυσμός είναι ομοιογενής ως προς το χαρακτηριστικό που 

μελετούμε τότε ένα δείγμα μπορεί να δώσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.

 Η δειγματοληψία μπορεί να είναι περισσότερο αξιόπιστη από μία απογραφή, 
όταν η γνώση του ερωτώμενου πως πρόκειται για απογραφή αυξάνει τη 
μεροληψία της απόκρισης π.χ. οι αποκρίσεις των αλλοδαπών στην εθνική 
απογραφή, οι οποίες ίσως να είναι πιο ειλικρινείς σε δειγματοληψία ή ακόμα 
στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αξιόπιστοι κατάλογοι του πληθυσμού 
όπως στις μη αναπτυγμένες χώρες. 

 Η δειγματοληψία μειώνει το κόστος της έρευνας σε πραγματικούς 
πληθυσμούς, δηλαδή σε πληθυσμούς των οποίων το μέγεθος είναι 
γνωστό κάθε μία χρονική στιγμή.
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Εντοπίζοντας τον Ερευνητικό Πληθυσμό 
και το Πλαίσιο Δειγματοληψίας (1)

• Προσδιορίζοντας τον Ερευνητικό Πληθυσμό
 Ποιος είναι ο πληθυσμός στην έρευνά μας;
 Σε ποιους απευθυνόμαστε;

 Ο πληθυσμός ορίζεται από ορισμένα αδιαμφισβήτητα 
χαρακτηριστικά.

Το πλαίσιο δειγματοληψίας
 Κατάλογος στοιχείων από τα οποία θα επιλεγεί το 

δείγμα. Καλείται και πληθυσμός εργασίας.
 Σφάλμα πλαισίου δειγματοληψίας.

 Το σφάλμα του πλαισίου δειγματοληψίας υπεισέρχεται 
αναπόφευκτα καθώς κάποια από τα μέλη του πληθυσμού 
δεν έχουν πιθανότητα επιλογής.
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• Πλαίσιο Δειγματοληψίας (συνέχεια)
 Προμηθευτές καταλόγων (list brokers)

 Προμηθεύουν τον ερευνητή με κατάλογους ονομάτων, 
διευθύνσεων, τηλεφώνων και email από συγκεκριμένες 
ομάδες πολιτών.

 Αντίστροφος κατάλογος (reverse directory)
– Κατάλογος, όμοιος με τηλεφωνικό μόνο που η ταξινόμηση είναι ανά 

μέρος κατοικίας ή ανά τηλέφωνο και όχι ως προς το όνομα 
αλφαβητικά.

 Δικτυακοί εθελοντές (online panels)
 Κατάλογοι καταναλωτών που προσφέρονται για συμμετοχή σε 

έρευνες marketing μέσω email.
 Έρευνα στο διεθνές περιβάλλον (international 

research)
 Ανάλογα με τη χώρα υλοποίησης της ίδιας έρευνας, το 

πλαίσιο δειγματοληψίας μπορεί να διαφέρει δραματικά.  

Εντοπίζοντας τον Ερευνητικό Πληθυσμό 
και το Πλαίσιο Δειγματοληψίας (2)
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Δειγματικές Μονάδες (Sampling Units)

• Δειγματική Μονάδα
 Ένα μεμονωμένο επιλέξιμο στοιχείο ή ομάδα επιλέξιμων στοιχείων 

του πληθυσμού

• Πρωταρχική δειγματική μονάδα (PSU)
 Μία δειγματική μονάδα που επιλέγεται στο πρώτο στάδιο της 

δειγματοληψίας.

• Δευτερεύουσα δειγματική μονάδα
 Μία δειγματική μονάδα που επιλέγεται στο δεύτερο στάδιο της 

δειγματοληψίας.

• Τρίτη δειγματική μονάδα
 Μία δειγματική μονάδα που επιλέγεται στο τρίτο στάδιο της 

δειγματοληψίας.
Παράδειγμα εφαρμογής : δειγματοληψίες πληθυσμού όπου η αρχική μονάδα δείγματος (PSU) είναι το οικοδομικό 

τετράγωνο, η δευτερεύουσα είναι η οικοδομή και η τελική είναι ο αρχηγός του κάθε νοικοκυριού στην οικοδομή. Από τις 
τρεις μονάδες δειγματοληψίας, η τελική μονάδα λέγεται και στοιχείο της δειγματοληψίας.
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Τυχαίο και Συστηματικό Σφάλμα Δειγματοληψίας (1)

• Τυχαίο Σφάλμα Δειγματοληψίας (ή Δείγματος)
 Η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων του δείγματος και των πραγματικών 

μετρήσεων (τις οποίες μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο με μία τέλεια 
εκτελεσμένη απογραφή)

 Σφάλμα που προκύπτει με φυσικό τρόπο καθώς η μέση τιμή του 
υποσυνόλου του πληθυσμού που επιλέγουμε ως δείγμα είναι πρακτικά 
αδύνατο να είναι ίση με τη μέση τιμή του πληθυσμού (λόγω των τυχαίων 
σφαλμάτων της δειγματοληψίας)

• Συστηματικό Σφάλμα Δειγματοληψίας
 Σφάλμα που εμφανίζεται λόγω της σχεδίασης της δειγματοληψίας, όπως 

π.χ. αν μετράς την ευχαρίστηση από την απόκτηση ενός προϊόντος και 
έχεις δύο ομάδες που ρωτάνε, με τη μία να έχει μία πολύ όμορφη 
γυναίκα ως συνεντευξιαστή και την άλλη έναν άνδρα.

 Το Συστηματικό σφάλμα είναι διαφορετικό από το τυχαίο σφάλμα, 
καθώς οφείλεται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του ερευνητή.
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• Μη αντιπροσωπευτικό δείγμα.
 Το μέγεθος του του τυχαίου και του συστηματικού σφάλματος μειώνει 

την αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος της έρευνας ως προς το αν το 
δείγμα που επιλέχθηκε αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό στον οποίο 
αναφέρεται.

Τυχαίο και Συστηματικό Σφάλμα Δειγματοληψίας (2)
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Διάγραμμα 2 : Σφάλματα Δειγματοληψίας

Πληθυσμός Πλαίσιο
δειγματοληψίας

Δειγματικές
μονάδες

Αποκριθέντες

   Σφάλμα 
μη  απόκρισης

   Σφάλμα 
επιλογής δείγματος

   Σφάλμα 
πλαισίου δειγματοληψίας
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Πιθανοθεωρητική και Μη πιθανοθεωρητική δειγματοληψία.

Δειγματοληψία με γνωστή πιθανότητα επιλογής (propability 
sampling)
 Κάθε μέλος του πληθυσμού έχει γνωστή πιθανότητα επιλογής. 

Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της θεωρίας Πιθανοτήτων για τον 
υπολογισμό του τυχαίου σφάλματος της δειγματοληψίας. 

Δειγματοληψία με άγνωστη πιθανότητα επιλογής 
(nonprobability Sampling)
 Το δείγμα επιλέγεται βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών για τα 

οποία δεν γνωρίζουμε την κατανομή τους αλλά επιθυμούμε να τα 
έχει το δείγμα.

 Μειονεκτήματα της δειγματοληψίας με άγνωστη πιθανότητα επιλογής
 Αδυναμία υπολογισμού τυχαίου σφάλματος
 Μεγάλη πιθανότητα συστηματικού σφάλματος
 Απαιτείται μεγάλη εμπειρία / επανειλημμένη εφαρμογή
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Μη Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία (1)

Δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling)
 Το δείγμα αποτελείται από αυτούς που είναι διαθέσιμοι 

εκείνη τη χρονική στιγμή. Συμβαίνει στην πράξη τις 
περισσότερες φορές.

Δειγματοληψία σκοπιμότητας (purposive sampling)
 Ένας εκπαιδευμένος δειγματολήπτης επιλέγει όσους 

θεωρεί πως ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένο προφίλ, 
π.χ. σε ένα εμπορικό κέντρο σταματά και ρωτά μόνο 
γυναίκες γύρω στα 40 κλπ) 

Δειγματοληψία αναλογίας (quota sampling)
Επιλογή του δείγματος έτσι ώστε να αντανακλάται σε αυτό η 

δημογραφική δομή του πληθυσμού ως προς ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά.
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Μη Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία (2)

• Πηγές μεροληψίας/σφάλματος
 Οι συμμετέχοντες επιλέγονται για τους εξής λόγους :

 Εύκολος εντοπισμός – επικοινωνία.  
 Θετικοί στη συμμετοχή τους στην έρευνα.
 Ανήκουν στη μεσαία τάξη (βασικό target group)

Πλεονεκτήματα της δειγματοληψίας αναλογίας

 Ταχεία συλλογή δεδομένων
 Μικρότερο κόστος
 Ευκολία του ερευνητή
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Μη Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία (3)

Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (Snowball 
Sampling)

Αρχική επιλογή ενός δείγματος με πιθανοθεωρητική 
μέθοδο και σε δεύτερο στάδιο συνέχιση της 
δειγματοληψίας από φίλο σε φίλο, από γείτονα σε 
γείτονα κλπ.
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Πιθανοθεωρητική δειγματοληψία 
(Probability Sampling)

• Απλή τυχαία (Simple Random Sampling)
 Κάθε μέλος του πληθυσμού έχει ίση πιθανότητα επιλογής στο δείγμα. Στην 

πράξη : Βάζεις τον πληθυσμό στη σειρά 1, 2, ... και μετά επιλέγεις το 10%-
15% με γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

• Συστηματική δειγματοληψία (Systematic Sampling)
Επιλέγεται μία αρχή με τυχαίο τρόπο και μετά επιλέγεται κάθε ν-οστό μέλος του 

καταλόγου. Στην πράξη : Βάζεις τον πληθυσμό στη σειρά 1, 2, ..., μετά επιλέγεις με 
γεννήτρια τυχαίων αριθμών την πρώτη θέση (π.χ. 10), επιλέγεις το βήμα (π.χ. 5) 
και μετά επιλέγεις το δείγμα που αποτελείται από τον 10ο, 15ο, 20ο κλπ.

• Στρωματοποιημένη δειγματοληψία (Stratified Sampling )
 Επιλέγεται απλό τυχαίο δείγμα αναλογικά από κάθε κατηγορία του 

πληθυσμού. Παράδειγμα : Αν γνωρίζεις πως σε μία εταιρεία είναι 60%/40% 
άνδρες/γυναίκες και θέλεις να επιλέξεις δείγμα 100 ατόμων για να 
μετρήσεις την ικανοποίηση θα πάρεις αναλογικά 60 άνδρες και 40 γυναίκες 
με τυχαία δειγματοληψία σε κάθε υποκατηγορία φύλου.
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Αναλογική και Μη αναλογική δειγματοληψία

• Αναλογική Στρωματοποιημένη (Proportional Stratified 
Sample)

Το μέγεθος κάθε δειγματικής μονάδας (group) είναι ανάλογο με το 
μέγεθος της αντίστοιχης κατηγορίας του πληθυσμού.

 Έστω ότι θα επιλέξουμε 100 φοιτητές από ένα τμήμα με 2000 φοιτητές, άρα θα πάρουμε 1 στους 20 
από τον πληθυσμό. Ορίζουμε τα στρώματα του πληθυσμού ανά έτος σπουδών και φύλο (άρα 4 x 
2 = 8 στρώματα). Αν επιλέξουμε 1 στους 20 = 5% από κάθε ένα στρώμα τότε κάνουμε αναλογική 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

Μη Αναλογική Στρωματοποιημένη (Disproportional 
Stratified Sample )
 Το μέγεθος του δείγματος είναι διαφορετικό σε κάθε μία κατηγορία 

και τεκμηριώνεται με θεωρητικά επιχειρήματα. (π.χ. Αποφασίζεις να 
συλλέξεις δείγμα 100 παιδιών ηλικίας 5 ετών από κάθε νομό της Ελλάδας και να καταγράψεις 
τα εμβόλια που έχουν κάνει. Είναι στρωματοποιημένη δειγματοληψία γιατί επιλέγεις ένα 
υπόδειγμα από τα 52 στρώματα (νομούς) στους οποίους χωρίζεται με φυσικό τρόπο η χώρα 
αλλά τα 100 παιδιά συνιστούν διαφορετική αναλογία ως προς τον πληθυσμό κάθε νομού) 
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Δειγματοληψία κατά συστάδες (Cluster Sampling)

Δειγματοληψία κατά συστάδες
 Μία μέθοδος δειγματοληψίας κατά την οποία η πρωταρχική 

δειγματική μονάδα δεν είναι ένα μεμονωμένο άτομο αλλά μία ομάδα 
από άτομα.

 Οι ομάδες επιλέγονται με τυχαίο τρόπο.
 Στην πράξη : Διαχωρίζεις τον πληθυσμό σε ομάδες ομοιογενείς ως προς 

το χαρακτηριστικό που μελετάς. Μετά, με απλή τυχαία δειγματοληψία 
επιλέγεις κάποιες από αυτές και τις κάνεις δείγμα της έρευνας. Π.χ. Για 
να μελετήσεις το ποσοστό των μαθητών που έχουν Η/Υ σε έναν νομό, 
αποφασίζεις να συλλέξεις δείγμα 300 μαθητών. Πρώτα, με απλή τυχαία 
δειγματοληψία στα 40 σχολεία του νομού (αναγκαστική υπόθεση 
εργασίας πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές από σχολείο σε 
σχολείο ως προς το ποσοστό) επιλέγεις 10 σχολεία και λαμβάνεις πάλι 
με απλή τυχαία 30 μαθητές από κάθε σχολείο.
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Πολυσταδιακή Γεωγραφική Δειγματοληψία

• Πολυσταδιακή Γεωγραφική Δειγματοληψία
 Συνδυασμός δειγματοληπτικών τεχνικών.

 Επιλογή γεωγραφικών περιοχών με συνεχής εξειδίκευση 
από βήμα σε βήμα

 Ο ερευνητής μπορεί να πραγματοποιήσει όσα βήματα 
χρειάζονται για να αποκτήσει αντιπροσωπευτικό δείγμα.

 Στο τελικό στάδιο επιλέγεται η δειγματική μονάδα.
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Ποιο είναι το κατάλληλο σχέδιο 
δειγματοληψίας;
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Πίνακας 3 Σύγκριση Μη Πιθανοθεωρητικών Δειγματοληπτικών Τεχνικών

Τρόπος δειγματοληψίας Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Δειγματοληψία ευκολίας 
(convenience sampling)

Ο ερευνητής επιλέγει το δείγμα στο 
οποίο έχει εύκολη πρόσβαση.

Δεν απαιτείται 
κατάλογος του 
πληθυσμού.

Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η 
αντιπροσωπευτικότητα του 
δείγματος. Δεν είναι ασφαλής η 
γενίκευση των συμπερασμάτων.

Δειγματοληψία κρίσης 
(judgment sampling)

Ο ερευνητής επιλέγει τις δειγματικές 
μονάδες βάσει ορισμένων 
χαρακτηριστικών όπως π.χ. η ηλικιακή 
ομάδα ή το φύλο

Χρήσιμο για 
περιπτώσεις όπου το 
δείγμα πρέπει να έχει 
κάποια χαρακτηριστικά.

Υπάρχει μεροληψία του ερευνητή 
κατά την επιλογή. Δεν είναι 
ασφαλής η γενίκευση των 
συμπερασμάτων.

Αναλογική (quota 
sampling)

Ο ερευνητής διαχωρίζει τον πληθυσμό 
βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών, 
καθορίζει το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει κάθε μία 
υποκατηγορία και επιλέγει με 
δειγματοληψία κρίσης το δείγμα από 
κάθε υποκατηγορία. (το δεύτερο βήμα 
την καθιστά μη πιθανοθεωρητική)

Δεν απαιτείται 
κατάλογος του 
πληθυσμού. 
Αντιπροσώπευση του 
πληθυσμού ως προς 
κάποια χαρακτηριστικά. 

Ο διαχωρισμός σε υποομάδες 
είναι μεροληπτικός (ποιες ομάδες 
και σε πόσες κατηγορίες;). Δεν 
είναι δυνατό το σφάλμα 
δειγματοληψίας. Δεν είναι 
ασφαλής η γενίκευση των 
συμπερασμάτων.
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Πίνακας 4 Σύγκριση Πιθανοθεωρητικών Δειγματοληπτικών Τεχνικών (1)

Τρόπος 
δειγματοληψίας

Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Απλή τυχαία 
δειγματοληψία 

(simple random 
sampling)

Ο ερευνητής ταξινομεί τα μέλη του πληθυσμού 
σε μία σειρά και μετά επιλέγει με τυχαίο τρόπο 
το δείγμα. (απαιτείται κατάλογος του 
πληθυσμού)

Είναι εφικτός ο υπολογισμός 
του δειγματικού σφάλματος. 
Δεν απαιτείται προηγούμενη 
γνώση της δομής του 
πληθυσμού.

Υπάρχει σφάλμα από τον 
περιορισμό σε πλαίσιο 
δειγματοληψίας. Πιθανή μεγάλη 
γεωγραφική διασπορά του 
δείγματος. Ενδεχομένως να 
υπάρξει υποεκτίμηση κάποιων 
σημαντικών για την έρευνα 
χαρακτηριστικών.

Συστηματική 
(systematic sampling)

Ο ερευνητής επιλέγει τις δειγματικές μονάδες 
βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου π.χ. 
Επιλέγει με τυχαίο τρόπο τον πρώτο και μετά 
επιλέγει κάθε 10 επόμενους. (απαιτείται 
κατάλογος του πληθυσμού)

Εύκολη λήψη δείγματος.

Το σταθερό διάστημα μεταξύ 
των επιλογών μπορεί να 
αυξήσει το δειγματικό σφάλμα 
στην περίπτωση που θα 
συμπέσει με κάποια 
περιοδικότητα του δείγματος.

Στρωματοποιημένη 
(stratified sampling)

Ο ερευνητής διαχωρίζει τον πληθυσμό σε 
ομάδες βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών, και 
επιλέγει με τυχαία δειγματοληψία δείγμα από 
κάθε μία ομάδα.

Αντιπροσωπεύονται όλες οι 
υποκατηγορίες βάσει 
επιλεγμένων 
χαρακτηριστικών.

Απαιτούνται κατάλογοι σε κάθε 
μία από τις ομάδες που 
ορίζονται από τα επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά.
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Πίνακας 5 Σύγκριση Πιθανοθεωρητικών Δειγματοληπτικών Τεχνικών (2)

Τρόπος 
δειγματοληψίας Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Δειγματοληψία 
διασποράς (cluster 

sampling)

Ο ερευνητής διαχωρίζει το χώρο σε περιοχές, 
επιλέγει τυχαία ένα υποσύνολο από αυτές και 
μετά επιλέγει πιθανοθεωρητικό δείγμα από τις 
περιοχές αυτές.

Μικρότερο κόστος 
δειγματοληψίας καθώς 
περιορίζεται η γεωγραφική 
κάλυψη που απαιτείται.

Μεγαλύτερο σφάλμα από τις 
άλλες πιθανοθεωρητικές 
μεθόδους. Κάθε δειγματική 
μονάδα πρέπει με μοναδικό 
τρόπο να μπορεί να συνδεθεί με 
μία από τις περιοχές.

Πολυσταδιακή 
(multistage sampling)

Σταδιακή εξειδίκευση περιοχών από τη 
μεγαλύτερη στη μικρότερη έως ότου επιλεγεί 
μία δειγματική μονάδα. Ο τρόπος εξειδείκευσης 
μπορεί να επιλεγεί από τις υπόλοιπες 
πιθανοθεωρητικές μεθόδους.(συνήθως βρίσκει 
εφαρμογή σε έρευνες πανεθνικής εμβέλειας)

Ανάλογα με τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για τη 
συνεχή εξειδίκευση

Ανάλογα με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεχή 
εξειδίκευση
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