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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
& Ευτυχισµένο το 2005

Ελάτε όλοι στην καθιερωµένη γιορτή µας, στα γραφεία του Ε.Σ.Ι., το Σάββατο
12 Φεβρουαρίου 2005, και ώρα 20:00. Εκεί, όπως κάθε χρόνο, θα κόψουµε και
την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα.
H Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ι. θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2005, και ώρα
18:00. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ι. θα γίνει,
ανεξάρτητα απαρτίας σύµφωνα µε το καταστατικό, στις 12 Φεβρουαρίου 2005,
και ώρα 18:00.
1. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.
Προχωρούν οι προετοιµασίες γιά το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του
Ε.Σ.Ι. που, όπως γράψαµε και στο προηγούµενο τεύχος, θα γίνει στις 4-7 Μαϊου
2005 στην Ρόδο, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Προσκεκληµένοι
οµιλητές θα είναι οι καθηγητές, N. Balakrishnan (Mc Master University,
Canada), και M.A. Stephens (Simon Fraser University, Canada).
2. Λευκοπούλειο Βραβείο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο έχει ήδη ανακοινώσει την προκήρυξη
του Λευκοπούλειου Βραβείου ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της διετίας 2003-2004
(1/1/03-31/12/04). Το βραβείο αυτό απονέµεται σε διδακτορικές διατριβές που
εκπονήθηκαν κατά την παραπάνω περίοδο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στη
περιοχή της Στατιστικής, και κατά προτίµηση στην Βιοστατιστική. Καλούνται οι
ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε το Ε.Σ.Ι. (προθεσµία µέχρι 31/1/2005).
Το βραβείο περιλαµβάνει παρουσίαση της έρευνας της ∆ιατριβής στο ετήσιο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.Σ.Ι., µικρό χρηµατικό ποσό και δωρεάν διετή
συνδροµή στο Ε.Σ.Ι..
Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. να ενηµερώσουν ενδιαφερόµενους υποψήφιους.

3. Λευκοπούλειος ∆ιαγωνισµός Πιθανοτήτων για µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Το Ε.Σ.Ι. σε συνεργασία µε την Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.),
διενεργεί κάθε χρόνο τον Λευκοπούλειο ∆ιαγωνισµό Πιθανοτήτων. Ο
διαγωνισµός γίνεται στα πλαίσια των διαγωνισµών της Ε.Μ.Ε , και µετέχουν σε
αυτόν µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου, ύστερα από πρόσκληση της Ελληνικής
Μαθηµατικής Εταιρείας.
Φέτος ο διαγωνισµός θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2005, στις 12:00 µ.µ..
Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι., και ιδιαίτερα οι ασχολούµενοι µε την Μέση
Εκπαίδευση, να γνωστοποιήσουν το διαγωνισµό αυτό για ευρύτερη συµµετοχή
των µαθητών του Γυµνασίου - Λυκείου.
4. Νέα µελών του Ε.Σ.Ι..
• Ο κ. Κ. Κουτσόπουλος αναγορεύθηκε Επίτιµος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος
Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η
αναγόρευση αφορά τις υπηρεσίες του κ. Κουτσόπουλου προς το νέο αυτό
Τµήµα και γενικότερα “την πολύτιµη συµβολή του στην αναλογιστική
επιστήµη”. Για το αναλογιστικό του έργο στη χώρα µας, αλλά και για
“αναλογιστική αρωγή” προς ορισµένες “αναλογιστικά αναπτυσσόµενες”
ανατολικές χώρες, ο κ. Κουτσόπουλος πρόσφατα εξελέγη Πρόεδρος του
Groupe Consultatif Actuariel Europeen για την περίοδο 2005-2006.
• Ο κ. Κώστας Πετρόπουλος εξελέγη Λέκτορας στο Μαθηµατικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Σιδεροκέφαλος!!!
Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. να στέλνουν νέα τους ή νέα και ανακοινώσεις που
αφορούν διάφορες “στατιστικές” δραστηριότητες ώστε να δηµοσιεύονται στο
Στατιστικό Περισκόπιο.

Το ∆. Σ. του Ε.Σ.Ι.

