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ΕΤΗΣΙΑ ΓENΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 
Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση  (ΓΣ)  του  ΕΣΙ  έχει  αποφασιστεί  για  τις 
02/02/2019 στα γραφεία του ΕΣΙ. και σε περίπτωση μη 
απαρτίας μετατίθεται για τις 9/2/2019 στις 6:00 μ.μ. Η 
Τακτική ΓΣ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Έγκριση Ισολο‐
γισμού ‐ Απολογισμού 2018, Έγκριση Προϋπολογισμού 
για το 2019. Θα ακολουθήσει στις 8:00 μ.μ. η καθιερω‐
μένη κοπή της πίτας για το νέο έτος και γιορτή. 
 

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
 

Το  32ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Στατιστικής  θα 
πραγματοποιηθεί στις 31/05‐02/06/2019 σε συ‐
νεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανε‐
πιστημίου Ιωαννίνων και θα έχει τίτλο «Η Επι‐
στήμη  της  Στατιστικής  και  η  συμβολή  της  στη 
βιώσιμη ανάπτυξη». Είναι η τρίτη φορά που το 
Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην πόλη: Το 3ο Συ‐
νέδριο έλαβε χώραν στα Ιωάννινα το 1990 και 
το 15ο Συνέδριο διενεργήθηκε πάλι στα  Ιωάν‐
νινα το 2002. 
Ο διαδικτυακός τόπος που εξυπηρετεί τους συνέ‐
δρους: http://esi2019.conf.uoi.gr. 
 
Η Οργανωτική επιτροπή  του Συνεδρίου αποτελεί‐

ται  από  τους:  Κ.  Ζωγράφο  (Παν.  Ιωαννίνων),  Δ. 
Μαυρίδη  (Παν.  Ιωαννίνων), Φ. Μηλιένο  (Παν.  Ιω‐
αννίνων), Α. Μπατσίδη (Παν. Ιωαννίνων), Τ. Παπα‐
ϊωάννου  (Πανεπιστήμια  Ιωαννίνων  και  Πειραιώς) 
και Κ. Σκούρη (Παν. Ιωαννίνων). 
 
Η  Επιστημονική  επιτροπή  αποτελείται  από  τους: 
Αγγελή  Ε.  (Αριστοτέλειο  Παν.  Θεσσαλονίκης), 
Βασδέκη Β. (Οικονομικό Παν. Αθηνών), Δαμιανού Χ. 
(Παν. Αθηνών), Ζωγράφο Κ. (Παν. Ιωαννίνων), Ηλιό‐
πουλο Γ. (Παν. Πειραιώς), Κουκουβίνο Χ (Εθνικό Με‐
τσόβιο Πολυτεχνείο), Κολυβά‐Μαχαίρα Φ. (Αριστο‐
τέλειο Παν. Θεσσαλονίκης), Κωνσταντινίδη Δ. (Παν. 
Αιγαίου), Λουκά Σ.  (Παν.  Ιωαννίνων), Μπατσίδη Α. 
(Παν.  Ιωαννίνων),  Μπουρνέτα  Α.  (Παν.  Αθηνών), 
Μωυσιάδη  Χ.  (Αριστοτέλειο  Παν.  Θεσσαλονίκης), 
Οικονόμου Π. (Παν. Πατρών), Παναγιωτάκο Δ. (Χα‐
ροκόπειο Παν.), Παπαδόπουλο Γ.  (Γεωπονικό Παν. 
Αθηνών), Παπαϊωάννου Τ. (Παν. Πειραιώς και Ιωαν‐
νίνων),  Προδρομίδη  Π.  (ΚΕΠΕ),  Ρακιτζή  Α.  (Παν. 

Αιγαίου), Τριανταφύλλου Ι. (Παν. Θεσσαλίας), Τσα‐
κλίδη Γ. (Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης), Χριστο‐
φίδη Τ. (Παν. Κύπρου).  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 32ου Πανελληνίου Συ‐
νεδρίου  Στατιστικής  προσκαλεί  όσους  ενδιαφέρο‐
νται να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής: 
 

1.  Ερευνητικές  εργασίες  θεωρητικής  ή/και  ε‐
φαρμοσμένης υφής σε όλα τα πεδία της επιστή‐
μης  (ενδεικτικά:  Αναλογισµό  ‐  Ασφαλιστικά 
Μαθηματικά, Αναλυτική των Επιχειρήσεων, Α‐
νάλυση Δεδομένων, Αξιοπιστία, Βιοστατιστική ‐ 
Βιοµετρία  ‐  Βιοπληροφορική  ‐  Ιατρική  Στατι‐
στική, Διοικητική Κινδύνου, Εκπαιδευτική Στα‐
τιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Αποφά‐
σεων, Κοινωνική Στατιστική, Μαθηματική Στα‐
τιστική, Μηχανική Μάθηση ‐ Νευρωνικά Δίκτυα 
‐ Εξόρυξη Γνώσης, Μπεϋζιανή Στατιστική, Οικο‐
νοµετρία  ‐ Οικονομική  Στατιστική, Περιβαλλο‐
ντική  Στατιστική,  Πιθανότητες,  Πρόβλεψη  ‐ 
Χρονοσειρές,  Στατιστική  Δημοσκοπήσεων  ‐ 
Δειγματοληψία,  Στατιστική  και  Δεοντολογία  ‐ 
Διαφάνεια, Στοχαστικές Διαδικασίες), οι οποίες 
θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες. 
Περιλήψεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 
2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο esi‐stat@hol.gr. 
 
2. Ειδικές Συνεδρίες  (Special Sessions): Κάθε πρό‐
ταση θα πρέπει να περιλαμβάνει  (α)  τον τίτλο της 

συνεδρίας,  (β) μία σύντομη περιγραφή της συνε‐
δρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Κάθε συ‐
νεδρία περιλαμβάνει συνήθως τέσσερις εργασίες. Η 
επιστημονική  επιτροπή  του  Συνεδρίου  θα  δώσει 
προτεραιότητα  σε  ειδικές  συνεδρίες  που  θα  δια‐
σφαλίζουν  το  υψηλό  επίπεδο  του  προγράμματος, 
σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και 
προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστι‐
κής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέρο‐
ντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η 
επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συ‐
νάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της α‐
ποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων τη συνε‐
δρία θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συ‐
μπεριλαμβανομένης  της  αξιολόγησης  των  τεσσά‐
ρων  εργασιών  για  παρουσίαση  στη  συνεδρία)  και 
θα είναι ο προεδρεύων. Προτάσεις γίνονται δεκτές 
από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 
στο esi‐stat@hol.gr. 



Νέα του ΕΣΙ, Νο.70, Ιανουάριος 2019                                                           GSI News, No.70, January 2019 
                                                  ISSN: 2529‐105X 

‐3‐ 

 
3. Σεμινάρια: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμ‐
βάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη 
περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί,  (γ) 
το  σύνολο  των ωρών  και  (δ)  σύντομο  βιογραφικό 
του  διδάσκοντα/των  διδασκόντων.  Διευκρινίσεις 
και πληροφορίες για παρουσιάσεις σεμιναρίων θα 
παρέχονται  κατόπιν  επικοινωνίας  μέσω  του  τηλε‐
φωνικού αριθμού και του email του ΕΣΙ. Προτάσεις 
οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές από 30 Ια‐
νουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 στο esi‐
stat@hol.gr. 
 
4. Συνεδρίες Νέων Στατιστικών (Young Statistician 
Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει ε‐
κτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή 
μεταπτυχιακής  (μη  διδακτορικής)  εργασίας  στατι‐
στικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστι‐
κοί να εξοικειωθούν με το ΕΣΙ, τα επιστημονικά συ‐
νέδρια  και  να  συλλέξουν  εποικοδομητικά  σχόλια 
για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περί‐
ληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της με‐
θόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστή‐
μιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος κα‐
θηγητή. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα 
αναλάβει  να  ξεχωρίσει  τις  εισηγήσεις  που  θα  συ‐
μπεριληφθούν στο Συνέδριο. Προτάσεις (εκτεταμέ‐
νες  περιλήψεις)  προωθούνται  από  30  Ιανουαρίου 
2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο esi‐stat@hol.gr. 
 
5. Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού. 
Όπως κάθε χρόνο, θα απονεμηθεί το Βραβείο Καλύ‐
τερης Εργασίας Νέου Στατιστικού. Καλούμε τα μέλη 
του ΕΣΙ να γνωστοποιήσουν το θεσμό αυτό και να 
ενθαρρύνουν  μεταπτυχιακούς  και  διδακτορικούς 
φοιτητές να συμμετάσχουν. Οδηγίες είναι αναρτη‐
μένες στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ.  
 
Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του ΔΣ του ΕΣΙ θα 
υπάρξουν και ειδικές συνεδρίες με σκοπό την ενη‐
μέρωση των μελών και συζήτηση για θέματα Πιστο‐
ποίησης και Νέων Στατιστικών. 
 
 

                                                            
1 Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται νέα και ανακοινώσεις όπως αποστέλλονται στο Περισκόπιο. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
 
Έναρξη ‐ λήξη υποβολής εργασιών:  

30/01 ‐ 30/04/2019 

Έναρξη εγγραφών: 30/1/2019 

Υποβολή αιτήσεων για τις Ειδικές Συνεδρίες  

και τα Σεμινάρια: 30/01 ‐ 30/03/2019 

Ανακοίνωση Προγράμματος: 15/05/2019 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 31/05 ‐ 02/06/2019 

 
Συστήνεται οι σύνεδροι να προχωρήσουν στην έ‐
γκαιρη κράτηση δωματίων στα ξενοδοχεία, λόγω 
της αυξημένης  τουριστικής κίνησης στην περιοχή 
των Ιωαννίνων. 
 
 

Νέα ‐ Ανακοινώσεις 1 
 
(1)  Ελένειο  Βραβείο  Διδακτορικής  Διατριβής  στη 
Στατιστική  
 
Tο  ΕΣΙ,  μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.,  ανακοινώνει 
την προκήρυξη του Ελένειου Βραβείου Καλύτερης 
Διδακτορικής  Διατριβής  στη  Στατιστική  για  κατό‐
χους διδακτορικού ελληνικής καταγωγής  τη διετία 
2017‐2018  (1/1/2017‐31/12/2018).  Το  βραβείο 
απoνέμεται σε διδακτορικές διατριβές που εκπονή‐
θηκαν κατά την ανωτέρω περίοδο στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής. 
Το βραβείο απονέμεται στη μνήμη της μικρής Ελέ‐
νης  και  προτάθηκε  από  τους  γονείς  της,  το  συνά‐
δελφο Τρύφωνα Δάρα και τη σύζυγό του, Πολυξένη, 
οι οποίοι είναι οι χορηγοί του βραβείου. 
 
Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  σχε‐
τική αίτηση στην Επιτροπή Βραβείου Διδακτορικής 
Διατριβής του ΕΣΙ, Σολωμού 5, 106 83 Αθήνα, μέχρι 
28 Φεβρουαρίου 2019 με τρία αντίγραφα της δια‐
τριβής και ένα σε ηλεκτρονική μορφή. Πρέπει επί‐
σης να αποσταλεί σχετική συστατική επιστολή κα‐
τευθείαν από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της Διδα‐
κτορικής  Διατριβής  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
του ΕΣΙ (esi‐stat@hol.gr).
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Το βραβείο περιλαμβάνει πρόσκληση για παρουσί‐
αση  της  έρευνας  της  Διδακτορικής  Διατριβής  στο 
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του ΕΣΙ, αυτή 
τη φορά  στα  Ιωάννινα,  μικρό  χρηματικό ποσό  και 
δωρεάν διετή συνδρομή στο ΕΣΙ. 
 
Καλούνται τα μέλη του ΕΣΙ. να ενημερώσουν ενδια‐
φερόμενους υποψηφίους. 
 
(2)  Regional  Workshop  of  European  Young  Re‐
searchers of Statistics 
 
Μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε το ΕΣΙ τον 
Ιούνιο 2018 αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας 
μας  σε  Πανευρωπαϊκό  συνέδριο‐και‐εργαστήριο 
τον Οκτώβριο 2018 στο Παρίσι, που απευθυνόταν 
σε νέους στατιστικούς, το ΔΣ του ΕΣΙ δέχθηκε προ‐
τάσεις ενδιαφερομένων νέων διδακτόρων και διδα‐
κτορικών  φοιτητών  προκειμένου  να  συγκροτή‐
σει/προτείνει μια ολιγομελή εθνική αποστολή νέων 
στατιστικών στο συγκεκριμένο συνέδριο εκ μέρους 
του ΕΣΙ. Το ΔΣ του ΕΣΙ πρότεινε ως εκπροσώπους του 
στο συνέδριο νέων στατιστικών στο Παρίσι την Δρ. 
Χριστίνα Παρπούλα (Εργαστήριο Στατιστικής και Α‐
νάλυσης Δεδομένων από το Τμήμα Στατιστικής και 
Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου)  και  τον  Δρ.  Κωνστα‐
ντίνο Τασιά (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας),  οι  οποίοι 
συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου‐και‐εργα‐
στηρίου  και  παρουσίασαν  (προφορικές ανακοινώ‐
σεις)  τις  επιστημονικές  εργασίες  τους  με  τίτλο 
“Serfling‐type  Periodic  Regression  Models  for  Epi‐
demiοlogical  Time  Series  Analysis”  και  “Statistical 
monitoring as a data‐driven tool for holistic process 
optimization”, αντίστοιχα. 
 
Στην πρώτη αυτή συνάντηση των νέων Ευρωπαίων 
στατιστικών‐ερευνητών (Regional Workshop of Eu‐
ropean Young Researchers  in Statistics) που έλαβε 
χώρα στις 29‐31 Οκτωβρίου 2018, στο Παρίσι, και 
συγκεκριμένα  στο  Institut  Henri  Poincarré  (IHP), 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από οκτώ χώρες της Ευ‐
ρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Φινλανδία). Στόχος αυ‐
τού  του  πρώτου  συνεδρίου‐και‐εργαστηρίου  ήταν 
να διοργανώσει μια πρώτη συνάντηση μεταξύ νέων 
στατιστικών‐ερευνητών  στην  Ευρώπη.  Κατά  τη 
διάρκεια του συνεδρίου‐και‐εργαστηρίου διεξήχθη‐
σαν  εργασίες  επιστημονικού αλλά και διοικητικού 
χαρακτήρα.  Οι  επιστημονικές  συνεδρίες  ως  στόχο 

είχαν την ενημέρωση των παρευρισκομένων στα ε‐
ρευνητικά  θέματα  και  ερευνητικά  ενδιαφέροντα 
των συμμετεχόντων νέων στατιστικών προκειμένου 
να προωθηθούν μελλοντικές συνεργασίες. Από την 
άλλη πλευρά, οι συνεδρίες διοικητικού χαρακτήρα 
ως στόχο είχαν να προταθούν νέες ιδέες για τη διορ‐
γάνωση μελλοντικών γεγονότων στατιστικού ενδια‐
φέροντος στην Ευρώπη ή σε όλο τον κόσμο, την εύ‐
ρεση χρηματοδότησης και χορηγιών, την ενίσχυση 
των  διεθνών  σχέσεων  προσφέροντας  παράλληλα 
ευκαιρίες για συναντήσεις εκπροσώπων των ευρω‐
παϊκών στατιστικών εταιρειών, τη βελτίωση της δι‐
κτύωσης και τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργα‐
σίας και επικοινωνίας (π.χ. ευκαιρίες εκπόνησης με‐
ταδιδακτορικής έρευνας). 
 
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις το ΔΣ του ΕΣΙ όρισε 
την Χ. Παρπούλα ως σύνδεσμο (άτομο επαφής, liai‐
son/contact person) του ΕΣΙ για θέματα Νέων Στατι‐
στικών. Μια πρώτη ευκαιρία συζητήσεως θεμάτων 
Νέων Στατιστικών δίδεται στο ερχόμενο 32ο Πανελ‐
λήνιο Συνέδριο Στατιστικής στα Ιωάννινα. 
 
(3) Συμμετοχή του ΕΣΙ στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
του Πανελληνίου Διαγωνισμού στη Στατιστική της 
ΕΛΣΤΑΤ στα Γυμνάσια και Λύκεια 
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κάλεσε το ΕΣΙ 
να  συμμετάσχει  στην  Επιτροπή  Αξιολόγησης  του 
Πανελληνίου Διαγωνισμού στη Στατιστική που διε‐
ξάγεται  μεταξύ  μαθητών  της  δευτεροβάθμιας  εκ‐
παίδευσης  και  διοργανώνεται  κάθε  έτος  από  την 
ΕΛΣΤΑΤ (βλ. ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ), ορίζοντας ένα 
τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκ μέρους 
του ΕΣΙ ορίστηκε ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Α‐
ξιολόγησης ο Πρόεδρος του ΕΣΙ, Πολυχρόνης Μωυ‐
σιάδης, και ως αναπληρωματικό μέλος ο Γ. Γραμμα‐
τέας του ΕΣΙ, Πρόδρομος Προδρομίδης. 
 
(4) Πρόσληψη νέας Γραμματέως του ΕΣΙ 
 
Τη Δευτέρα 21/01/2019 ανέλαβε τα καθήκοντά της 
η νέα γραμματέας του ΕΣΙ, κα. Αναστασία Αυγερι‐
νού. Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και ευελπι‐
στούμε  στην  άψογη  συνεργασία  με  όλα  τα  μέλη 
μας.  
 
Ευχαριστούμε την κα. Αικατερίνη Χρυσανθοπούλου 
που ενδιαμέσως κάλυψε το κενό. 
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(5)  Επισκέφθηκαν  τον  Τομέα  Πιθανοτήτων‐Στατι‐
στικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστη‐
μίου  Ιωαννίνων  και  είχαν  ερευνητική  συνεργασία 
με μέλη του Τομέα και παρουσίασαν ερευνητικά α‐
ποτελέσματα στα εβδομαδιαία σεμινάρια του Τμή‐
ματος Μαθηματικών ο Prof. Shaul Bar‐Lev, Depart‐
ment of Mathematics, University of Haifa, Israel και 
ο Prof.  Shelton Peiris,  School  of Mathematics  and 
Statistics,  The  University  of  Sydney,  New  South 
Wales, Australia. Ο τίτλος και η περίληψη των ομι‐
λιών  τους  είναι  διαθέσιμα  στον  ακόλουθο  σύνδε‐
σμο  των  Εβδομαδιαίων  Σεμιναρίων  του  Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
http://www.math.uoi.gr/index.php/2016‐03‐09‐
09‐52‐35 

 
(6) Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ι‐

ωαννίνων συνδιοργάνωσε με το Παράρτημα Ιωαν‐
νίνων  της  Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας 
(Ε.Μ.Ε.) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Δ.Ε.Η. 
ανοιχτή εκδήλωση, για τα Μαθηματικά, στην πόλη 
των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 
χρόνων από την ίδρυση του Ε.Μ.Ε. και την ανακήρυ‐
ξης του 2018 ως «Έτος Μαθηματικών» από το Υπ. 
Παιδείας. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο μαθημα‐
τικός  και συγγραφέας, Τεύκρος Μιχαηλίδης  και  ο 
τίτλος  της  ομιλίας  του  «Μαθηματικά:  Βρετανός 
μπάτλερ  ή Δράκουλας  των  Καρπαθίων; Μία  ξενά‐
γηση  στον  μαγικό  και  τόσο  παρεξηγημένο  κόσμο 
των  Μαθηματικών».  Λεπτομέρειες  για  την  εκδή‐
λωση  είναι  διαθέσιμες  στον  ακόλουθο  σύνδεσμο 
των Εκδηλώσεων του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
http://www.math.uoi.gr/index.php/2016‐03‐08‐
21‐07‐43 

 
(7)  The  NTTS  2019  conference  will  take  place 
from 12 to 14 March 2019 in Brussels, in the Charle‐
magne  buil‐ding (170  Rue  de  la  Loi) with  satellite 
events the first taking place on 11 March 2019 (Big 
Data Hackathon presentations) and other two on 15 
Μarch  2019  (Measuring  Digital  Economy  and 
MAKSWELL). 

For more information 
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019_en 
 
 
 
 

(8) The 18th Conference of the Applied Stochastic 
Models and Data Analysis International Society and 
DEMOGRAPHICS2019 WORKSHOP11  
14  June  2019,  Florence,  Italy  (Grand  Hotel  Adri‐
atico) 
 
Welcome to the 18th conference of the Applied Sto‐
chastic Models and Data Analysis (ASMDA2019) In‐
ternational  Society  and  the  Demographics2019 
Workshop. The 18th ASMDA conference will  focus 
on new trends in theory, applications and software 
of Applied Stochastic Models and Data Analysis. 
The ASMDA 2019 will  take place  in Florence,  Italy, 
from the 11th to the 14th of June, 2019 at Grand Ho‐
tel Adriatico.  
Particular interest will be given to interesting appli‐
cations  in  engineering,  productions  and  services 
(maintenance, reliability, planning and control, qual‐
ity control, finance, insurance, management and ad‐
ministration, inventory and logistics, marketing, en‐
vironment, human resources, biotechnology, medi‐
cine). 
Deadline for the Abstract Submission:  
January 30, 2019 (EXTENDED). 

 

Συνδρομή στο περιοδικό Significance 
 
Το ΕΣΙ εξασφάλισε αποκλειστικά στα μέλη του μειω‐
μένη συνδρομή για το έγκριτο επιστημονικό περιο‐
δικό Significance. 
Το περιοδικό εκδίδεται σε 6 τεύχη ετησίως και η ε‐
τήσια συνδρομή για τα μέλη του ΕΣΙ θα είναι στην 
προνομιακή τιμή των 40€ για την έντυπη έκδοση. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας: 
1. Πατήστε στο link: 

http://ordering.onlineli‐
brary.wiley.com/subs.asp?ref=1740‐
9713&doi=10.1111/(ISSN)1740‐9713 

2. Στο  πεδίο  «Subscription  Information  ‐  How  to 
subscribe»,  επιλέξτε  Customer  Type:  other  και 
Customer Address Country: GREECE από  τη  λί‐
στα που εμφανίζεται. Πατήστε NEXT. 

3. Στο Annual Subscription 2019, επιλέξτε Hellenic 
Statistical Institute Member: Print only: 40€.  

4. Στη  φόρμα  που  εμφανίζεται,  συμπληρώστε  τα 
στοιχεία αλληλογραφίας σας και πληρωμής. 

Η  παραπάνω  ιστοσελίδα  είναι  ασφαλής  για  ηλε‐
κτρονικές πληρωμές με πιστωτική κάρτα American 
Express, Mastercard και Visa.  
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Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει κατάθεση στον τραπε‐
ζικό λογαριασμό: 
Τράπεζα: JP Morgan AG 
Διεύθυνση:  Junghofstrasse  14,  6311  Frankurt  am 
Main, Germany 
A/c number 6161613820 
ΙΒΑΝ: DE9550110800616161382 
SWIFT/BIC: CHASDEFX 
BV 50110800 
 
Αφού  γίνει  επιτυχώς  η  πληρωμή,  θα  σας  σταλεί 
email επιβεβαίωσης. 
 
 

FENStatS  
 
Στο  χρονικό  διάστημα  που  μεσολάβησε  από  το 
προηγούμενο  τεύχος  του  Περισκοπίου  σημειώθη‐
καν οι εξής εξελίξεις: 
 
Εντάχθηκαν στους κόλπους της FENStatS (πρόκειται 
για την Συνομοσπονδία Στατιστικών Εταιρειών της 
Ευρώπης),  η  Κυπριακή  Στατιστική  Εταιρεία  και  η 
Νορβηγική Στατιστική Ένωση. Το ΕΣΙ ψήφισε θετικά 
και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι ο αριθμός των μελών 
της FENStatS έφτασε τα 26. 
  
Ο εκπρόσωπος του ΕΣΙ, Ε. Αγγελής, μετείχε στην συ‐
νάντηση των εκπροσώπων των μελών της FENStatS 
την 17.10.2018 στη Βαμβέργη της Γερμανίας όπου 
συζητήθηκε  η  τροποπoποίηση  του  καταστατικού 
της  FENStatS,  προκειμένου  να  οριστεί ως  έδρα  το 
Λουξεμβούργο.  Εν  συνεχεία,  η  τροποποίηση  υπε‐
βλήθη σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε από τις εθνικές 
επιστημονικές  εταιρείες  που  είναι  μέλη  της 
FENStatS.  (Το ΕΣΙ ψήφισε θετικά προτείνοντας  και 
βελτιώσεις στο κείμενο. Όλες οι προτάσεις του ΕΣΙ 
έγιναν δεκτές.)  
Ακολούθησε  διαβούλευση  επί  της προτάσεως  του 
ΔΣ της FENStatS για εσωτερικό κανονισμό. Το ΕΣΙ έ‐
κανε  προτάσεις  επί  του  κειμένου  και  εισηγήθηκε 
και εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της υπό συζή‐
τηση  ετησίου  συνδρομής  των  εθνικών  εταιρειών 
προς την FENStatS: Αντί ο υπολογισμός να γίνεται α‐
ποκλειστικά στη βάση του πληθυσμού κάθε χώρας 
(που ήταν η αρχική πρόταση), να συνυπολογίζεται 
και το μέσο εισόδημα του πληθυσμού ώστε το κό‐
στος συνδρομής για το ΕΣΙ  (αλλά και  τον μέσο Έλ‐
ληνα στατιστικό) για τις αυτές υπηρεσίες που παρέ‐
χει η FENStatS να είναι δικαιότερο/αναλογικότερο.  

Η FENStatS επεξεργάστηκε και ετοίμασε ένα σχέδιο 
πιστοποίησης  του  στατιστικού  επαγγέλματος.  Επι‐
θυμία του ΔΣ είναι το θέμα να συζητηθεί μεταξύ των 
μελών  του ΕΣΙ. Προς  τούτο,  ο  Ειδικός  Γραμματέας 
του ΕΣΙ, Γ. Παπαδόπουλος, και ο Ταμίας του ΕΣΙ, Ε. 
Αγγελής, θα οργανώσουν ειδική συνεδρία στη διάρ‐
κεια του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής.  
 
 

Νέα των μελών  
 
Ο  κ.  Τάσος  Χριστοφίδης  εξελέγη  στο  αξίωμα  του 
Πρυτάνεως  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου.  Θερμά 
συγχαρητήρια. 
 

Ανταποκριτές Περισκοπίου  
 
Καλούνται μέλη του Ινστιτούτου ή άλλοι συνάδελ‐
φοι οι οποίοι θα ήθελαν να λειτουργήσουν ως αντα‐
ποκριτές του Περισκοπίου συνεισφέροντας νέα, α‐
νακοινώσεις  ή  άλλο  υλικό  να  το  δηλώσουν  στη 
Γραμματεία του ΕΣΙ (τηλ.: 210‐3303909,  
e‐mail: esi‐stat@hol.gr). 
 
 

Συνδρομές μελών  
 
Καλούνται  τα  μέλη  του  ΕΣΙ  να  τακτοποιήσουν  τη 
συνδρομή τους για το νέο έτος καθώς και τυχόν ο‐
φειλόμενες συνδρομές παρελθόντων ετών. Οι συν‐
δρομές του ΕΣΙ καταβάλλονται (i) στα Γραφεία του 
ΕΣΙ με  επιταγή ή μετρητά  (ii)  με  ταχυδρομική  επι‐
ταγή  και  (iii)  με  κατάθεση  σε  λογαριασμό  του  ΕΣΙ 
στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR 17 0110 1160 0000 
1164  8005  590)  ή  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  (ΙΒΑΝ: 
GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853). Πληροφορίες 
στα γραφεία του ΕΣΙ (ημέρες και ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα‐Τετάρτη‐Παρασκευή  09:00  ‐15:00,  τηλ: 
210‐3303909, e‐mail: esi‐stat@hol.gr.). 
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Θέσεις Εργασίας / University Jobs and 
Jobs in other areas  
 
Mathematics  Teacher  Middle  School,  ACS  Athens, 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1059281266/?rec‐
ommendedFlavor=MATCHING_SKILLS&refId=31c96a2e‐
c9fd‐418c‐b210‐28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐
job‐card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐8‐null‐null‐5kukzo~jqwzzn7x~1o‐
null‐jobs~view 

 
Υπάλληλος Γραφείου Express Publishing, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/929636394/?rec‐
ommendedFlavor=MATCHING_SKILLS&refId=31c96a2e‐
c9fd‐418c‐b210‐28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐
job‐card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐9‐null‐null‐5kukzo~jqwzzn7x~1o‐
null‐jobs~view 

 
Senior Research Executive, Metron Analysis S.A., 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/105280220
3?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐10‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 

 
Research Analyst, Dialectica Athens, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/105434979
8?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐11‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 

 

Advanced Analytics Consultant, IQVIA, Greece 
View job: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/538318350
?refId=c4eab112‐3554‐4244‐924b‐
1da003bfb847&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐12‐null‐null‐5kukzo%7Ejehhkm5r%7Ewl‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3BnHA60IwySmOwCrEL%2BZu61g%3D%3D 

Data Analyst/Statistician, IRI, Metamorfosi, Attiki, 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/104200763

4?refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐18‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 

 
Executive Secretary, EEO Group S.A. 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/105579422
5?refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐19‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 

 
Image Analyst, DeepMed IO, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/101854620
7?refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐20‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 

 
Executive Assistant, Consulting Services Sustainabil‐
ity and Administration, ATHENS Centre for Sustain‐
ability and Excellence, Greece  
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/106019015
3?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=31c96a2e‐c9fd‐418c‐b210‐
28669e1effeb&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐jobs_jymbii_di‐
gest‐null‐12‐null‐null‐5kukzo%7Ejqwzzn7x%7E1o‐null‐
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jym
bii_digest%3B700ozXbLTWKWjX2Y3dkJ1w%3D%3D 
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