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1. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στα Ιωάννινα. 
 
 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε το  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. 
στα Ιωάννινα, 8-11 Μαΐου 2002. Το Συνέδριο είχε ως θέμα τη «Συμβολή της 
Στατιστικής στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας». 

Οι κεντρικές ομιλίες στο θέμα αυτό έγιναν από τους Καθηγητές κ. Γ. Μέργο και 
Γ. Δονάτο του Οικονομικού Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών.  

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: 
http://users.forthnet.gr/ath/esi/ 

Φέτος είχαμε ρεκόρ συμμετοχών και ανακοινώσεων. Έγιναν 125 ανακοινώσεις  
σε όλα τα θέματα του Συνεδρίου σε 3 παράλληλα sessions. Οι πιο πολλές (35) 
ανήκαν  στην κατηγορία « Στατιστική στις Κοινωνικές, Βιολογικές, Πολιτικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες ». Η προσέλευση των συνέδρων στις ομιλίες ήταν μεγάλη 
και οι πολλές ερωτήσεις, τοποθετήσεις και συζητήσεις έδειχναν το ενεργό 
ενδιαφέρων όλων για τα ανακοινούμενα αποτελέσματα. 

Το πρώτο βράδυ είχαμε ένα cocktail στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο «Epirus 
Palace». Την επόμενη μέρα στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου που πρόσφερε το 
Παν/μιο Ιωαννίνων στο εστιατόριο του «ΦΗΓΟΣ» έλαβαν μέρος 240 άτομα και στην 
αξέχαστη εκδρομή στα όμορφα Ζαγοροχώρια (Μονοδένδρι, Βίκος, Τσεπέλοβο) 
έλαβαν μέρος 220 άτομα. 

Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν μεγάλη. Είχαμε φοιτητές από τα Πανεπιστήμια 
Ιωαννίνων, Πειραιά, Αθηνών, Θεσσαλονίκης. 

 

  
  

2.  Πρακτικά Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι.. 
 

Τα πρακτικά του Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. της Φλώρινας (2000)  και της Σκιάθου 
(2001) διατίθενται από τα γραφεία του Ε.Σ.Ι.. 
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3.  Νέα των μελών και άλλων συναδέλφων 
 

Ο  Δρ. Θεόδωρος Νικολέρης εξελέγη  Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η Δρ. Ιουλία Παπαγεωργίου εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Δρ. Αθανάσιος Πολυμένης εξελέγη Λέκτορας στο Οικονομικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ο Δρ. Πέτρος Χατζόπουλος εξελέγη Λέκτορας  στο Τμήμα Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
 

4. Διάφορα 
 

Καλούνται τα μέλη του Ε.Σ.Ι. να αποστέλνουν στο Ε.Σ.Ι. για τη βιβλιοθήκη 
του, ανάτυπα νέων εκδόσεων τους. Τα βιβλία αυτά θα ανακοινώνονται από το 
Στατιστικό Περισκόπιο.  

 Καλούνται  επίσης τα μέλη του Ε.Σ.Ι. να στέλνουν στο Ε.Σ.Ι. νέα τους ή 
άλλες συνεισφορές ώστε να δημοσιεύονται στο Στατιστικό Περισκόπιο. 

 
Ο κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  μας έστειλε 

για τα μέλη του Ε.Σ.Ι., την συνημμένη ανακοίνωση.  
 

2nd CONFERENCE IN ACTUARIAL SCIENCE  
AND FINANCE IN    SAMOS 

SEPTEMBER 20-22, 2002, GREECE 
 
The Department of Statistics & Actuarial Science of the University of the 
Aegean is pleased to host the 2nd 
Conference in Actuarial Science and Finance, to be held in Samos, on 
September 20-22, 2002. 
 
This event is jointly organized with the Katholieke Universiteit Leuven 
(Department of Applied Economics and Department of Mathematics) and the 
Universite catholique de Louvain (Institute of Statistics and Actuarial research 
group), Belgium. 
The Conference allows the presentation of the latest works in the area of 
actuarial science and finance. It is open to all persons interested in actuarial 
science and finance, be they from universities, insurance companies, banks, 
consulting firms or regulatory authorities. The conference aims to facilitate the 
contact and the communication between the practicians and the researchers; a 
special session will be devoted to different aspects of actuarial practice. 
 
The main topics include 
· Life, pension and health insurance 
· Collective Risk Models, Dynamic Solvency Testing 
· Claims Distributions and Statistics 
· Nonlife insurance 
· Extreme Value Theory and Applications 
· Financial Risk Management 



A number of sessions will explore the different aspects of these areas. 
 
There will 3 pre-conference short courses from September 16-19, 2002: 
· Extremes, with applications in insurance and finance, by Professor J. Teugels 
· Modelling of dependence, by Professor J. Dhaene 
· Building projected lifetables to manage the longevity risk, by Professor M. 
Denuit 
Postgraduate students and young reseachers are specially welcome. 
 
For further information, please refer to 
 
 http://www.stat.ucl.ac.be/Samos2002/ 
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Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ι. 
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