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1. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στην Καβάλα (2003). 
 

Τα πρακτικά του Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στην Καβάλα (2003) εκδόθηκαν και 
διατίθενται από τα Γραφεία του Ινστιτούτου. Τα µέλη του Ε.Σ.Ι. που διαµένουν στη 
Βόρειο Ελλάδα παρακαλούνται να απευθύνονται στον κ. Θ. Χατζηπαντελή, 
Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310997912, e-mail: chadji@auth.gr) ή 
στον κ. ∆. Ιωαννίδη, Παν/µιο Μακεδονίας (τηλ. 2310891785, e-mail: 
dimioan@uom.gr),  για την παραλαβή του τόµου των Πρακτικών.  

  
 

2. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στη Λευκάδα (2004). 
 

  Καλούνται οι εισηγητές εργασιών – ανακοινώσεων στο 17ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. στην Λευκάδα (2004) να αποστείλουν τις εργασίες 
τους για τα Πρακτικά του Συνεδρίου στα Γραφεία του Ε.Σ.Ι. µέχρι 15/9/2004, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που εστάλησαν.  
Οι οδηγίες αυτές παρατίθενται στο τέλος του παρόντος Περισκοπίου και στην 
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: http://users.forthnet.gr/ath/esi. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο τεύχος, παρακαλούνται οι συγγραφείς που 
θα αποστείλουν εργασίες στην Αγγλική να διευκολύνουν την διαδικασία ταξινόµησης 
στο Current Index to Statistics, περιλαµβάνοντας στην 1η σελίδα του άρθρου, εκτός 
των άλλων και µερικές λέξεις “κλειδιά” (keywords).  
  

3. Νέα µελών του Ε.Σ.Ι.. 
 

Ο κ. Μ. Ζαζάνης εξελέγη Καθηγητής στο Τµήµα Στατιστικής του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Η κ. Ε. Μουστάκη εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα 
Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ο κ. Σ. Παπαροδίτης εξελέγη Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών & 
Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

Ο κ. Τ. Χριστοφίδης εξελέγη Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών & 
Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 
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4. ∆ιάφορα. 

 
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου εύχεται 

περαστικά στον, ούτως ή άλλως πλήρως αναρρώσαντα, Επίτιµο Πρόεδρό του, 
Καθηγητή κ. Θ. Κάκουλλο, µετά την πρόσφατη εγχείρηση που υποβλήθηκε. 

 
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου κατά 

την πρόσφατη συνεδρίαση του αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 
 
i) Να εκφράσει τα θερµά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 

εκλιπόντος συναδέλφου ∆. Ταµπουραντζή. Ο ∆. Ταµπουραντζής ήταν 
ένα από τα Ιδρυτικά µέλη του Ε.Σ.Ι, και διετέλεσε µέλος του ∆.Σ. του 
Ινστιτούτου.  

ii) Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 100 ευρώ στο Ίδρυµα 
«ΕΛΠΙ∆Α: Παιδιά µε Νεφρική Ανεπάρκεια» στη µνήµη του 
συναδέλφου µας. 

 
Ο ∆. Ταµπουραντζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935, και σπούδασε 
Μαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο του το 
1958. Την περίοδο 1960-66 ήταν βοηθός στο ίδιο πανεπιστήµιο. Το 1965 του 
χορηγήθηκε υποτροφία και πήρε πτυχίο M.Sc. (1966) και ∆ιδακτορικό (1973) 
από το Πανεπιστήµιο του Sheffield. Την περίοδο 1970-1982 εργάστηκε ως 
επιµελητής στην Ανωτάτη Γεωπονική, όπου ακολούθως εντάχθηκε ως 
µόνιµος Λέκτορας, και υπηρέτησε σε διάφορες βαθµίδες ∆.Ε.Π., µέχρι το 
2002 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Στα πλαίσια της επιστηµονικής και 
διδακτικής του δραστηριότητάς συνέγραψε πολλές εργασίες, σηµειώσεις και 
µονογραφίες. Εκτός από την συµµετοχή του στα όργανα του Ε.Σ.Ι., ήταν 
µέλος της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρίας, της Royal Statistical Society, 
της Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, του 
International Statistical Institute, και άλλων επιστηµονικών οργανισµών.    
 
 γ) Τα Γραφεία του Ε.Σ.Ι. θα παραµείνουν κλειστά από 1/8/2004 -31/8/2004  
λόγω θερινό διακοπών.   

 
      δ) Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. να αποστέλνουν στο Ε.Σ.Ι. για τη 
βιβλιοθήκη, αντίτυπα (ακόµη και νέων εκδόσεων) βιβλίων τους ή άλλων 
δηµοσιευµάτων µε ανάλογο ενδιαφέρον. Οι συνεισφορές αυτές θα 
ανακοινώνονται στο Στατιστικό Περισκόπιο.  

 
 Καλούνται  επίσης τα µέλη να στέλνουν στο Ε.Σ.Ι. νέα τους ή άλλες 

ανακοινώσεις ώστε να δηµοσιεύονται στο Στατιστικό Περισκόπιο. 
 
 

TO ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 

 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!! 
 
 

Το ∆. Σ. του Ε.Σ.Ι. 
21/7/04 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 
Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν µε φωτογράφηση των δακτυλογραφηµένων, 

εργασιών. Στον εκδότη - τυπογράφο θα παραδοθούν δισκέτες και από 1 αντίτυπο των εργασιών. Γι’ 
αυτό και για την οµοιόµορφη παρουσία των εργασιών είναι  απαραίτητο η υποβολή κάθε εργασίας 
να γίνεται σε 2 αντίτυπα και µια δισκέτα σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. 

 
1. Οι εργασίες να είναι γραµµένες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα µε µια περίληψη 

(abstract) στην  Αγγλική  ή στην Ελληνική αντίστοιχα και να καταλαµβάνουν το πολύ 8 
δακτυλογραφηµένες σελίδες. Το κείµενο να είναι γραµµένο σε επεξεργαστή κειµένου Word for 
Windows (γραµµατοσειρά Times New Roman). Αν χρησιµοποιείτε άλλον επεξεργαστή κειµένου 
και σε διαφορετικό λειτουργικό από τα windows µπορείτε να µας παραδώσετε αρχεία σε µορφή 
pdf µε ρύθµιση job option - press και στο settings τις γραµµατοσειρές embed all fonts. Αν δεν 
έχετε τη γραµµατοσειρά Times New Roman χρησιµοποιήστε µια serif γραµµατοσειρά. 

2. ∆ακτυλογράφηση σε διάστηµα 16 points για 12 γράµµατα σε καλής ποιότητας χαρτί Α4 
(διαστάσεων 21cm X 29,7cm ). Ο ωφέλιµος χώρος δακτυλογράφησης  της πρώτης σελίδας να 
είναι 14cm X 18cm  και των υπολοίπων σελίδων 14cm X  22cm. Το 14 X 22 cm µπορεί να γίνει 
και 15 X 23 cm. 

3. Ο τίτλος της εργασίας να είναι  µε κεφαλαία γράµµατα σε έντονη γραφή (bold) και σε µέγεθος 
γραµµατοσειράς 19 και να είναι κεντραρισµένος. Μετά ακολουθεί το όνοµα του συγγραφέα µε 
πεζά bold & italic γράµµατα µεγέθους 14 (ή τα ονόµατα των συγγραφέων) και το Πανεπιστήµιο ή 
η εταιρεία που εργάζεται µε πεζά italic γράµµατα µεγέθους 11. Ακολουθούν κατά σειρά: 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ (γραµµατοσειρά µεγέθους 10), ΕΙΣΑΓΩΓΗ και τα υπόλοιπα εδάφια (παράγραφοι) 
της εργασίας µε τους τίτλους γραµµένους µε κεφαλαία και κεντραρισµένους (γραµµατοσειρά 
µεγέθους 12). Η εργασία να τελειώνει µε ένα ABSTRACT στην Αγγλική ή στην Ελληνική 
αντίστοιχα. Στο τέλος µπαίνουν οι ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή REFERENCES (η λέξη αυτή γραµµένη επίσης 
µε κεφαλαία και κεντραρισµένη µε γραµµατοσειρά µεγέθους 12), όπως στο δείγµα που ακολουθεί: 

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 
Carlitz, L. & Scoville, R. (1974): Generalized Eulerian numbers: combinatorial applications. Journ. 

Fur die reine und angewandte Mathematik, 265, 110-137. 
Kagan, A.M., Linnik, Yu. V., & Rao, C.R. (1973): Characterization problems of mathematical 

statistics. John Wiley, New York. Για βιβλίο ο τίτλος να είναι γραµµένος σε Italics όπως 
παραπάνω. 

Οι αναφορές στο κείµενο να γίνονται µε το όνοµα του συγγραφέα (ή τα ονόµατα των συγγραφέων) και 
το έτος της δηµοσίευσης σε παρένθεση. Οι αναφορές που δίνονται πρέπει να υπάρχουν στο κείµενο και 
να µην χρησιµοποιείται ο όρος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.  
 
 Οι εργασίες θα πρέπει να σταλούν το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2004 στην διεύθυνση: 

Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών 
Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 
Σολωµού 5, Εξάρχεια, 106 83 Αθήνα 

 
Εργασίες οι οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές δεν θα δηµοσιεύονται λόγω τεχνικών 
δυσκολιών. 
 
 
 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΥ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
  

                            

 

(µέγεθος 19) 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(µέγεθος 14) 

Ονοµατεπώνυµο 

Παν/µιο ή Εταιρεία 
 

(µέγεθος 10) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συµβολή της στατιστικής στη µέτρηση των οικονοµικών µεγεθών και στην ποσοτικοποίηση των 
εννοιών της οικονοµικής ανάπτυξης είναι αναµφίβολα σηµαντική. Όµως, ακόµη σηµαντικότερη είναι η 
συµβολή της στατιστικής στη διαµόρφωση θεωρίας µε την εφαρµογή της επιστηµονικής µεθόδου και 
την θεµελίωση των µέτρων πολιτικής στην οικονοµετρική έρευνα και όχι σε αξιωµατικές θέσεις ή 
απλό εµπειρισµό.  
(απόσταση γραµµών τουλάχιστον 14 στ.) 
 

(µέγεθος 12) 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικονοµική της ανάπτυξης, ως κλάδος των οικονοµικών αναπτύχθηκε µεταπολεµικά, όταν 
η ανάπτυξη και η µεγέθυνση της οικονοµίας, ως έκφραση του στόχου της κοινωνικής ευηµερίας, 
έγινε κυρίαρχος στόχος τόσο πλουσίων όσο και πτωχών χωρών.  
(απόσταση γραµµών τουλάχιστον 16 στ.)  

 
2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 

Το επιστηµονικό πεδίο της αναπτυξιακής οικονοµικής αναπτύχθηκε στην περίοδο µετά το 1945, 
µε όρια έναντι άλλων κλάδων της οικονοµικής επιστήµης ασαφή και δυσδιάκριτα. Αυτό που γίνεται 
όµως φανερό είναι η διαρκής προσπάθεια για τη διαµόρφωση ενός σταθερού θεωρητικού πλαισίου 
ανάλυσης των θεµάτων και της πολιτικής. Σε όλη την περίοδο από το 1945 και µετά η έµφαση ήταν 
στις πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη και µάλιστα οι πολιτικές ακολουθούσαν σε όλα αυτά τα 
χρόνια µια µετακίνηση τύπου "µόδας".   

(µέγεθος 12)   


