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1.  Πρακτικά 15ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στα Ιωάννινα (2002). 
 

Τα πρακτικά του Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στα Ιωάννινα (2002) εκδόθηκαν και 
διατίθενται στα μέλη του Ε.Σ.Ι. από τα γραφεία του Ε.Σ.Ι.. 

 
2. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στην Καβάλα (2003). 
 
  Καλούνται οι εισηγητές εργασιών – ανακοινώσεων στο 16ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. στην Καβάλα (2003) να αποστείλουν τις 
εργασίες τους για τα Πρακτικά του Συνεδρίου στα γραφεία του Ε.Σ.Ι. μέχρι 
12/9/2003 σύμφωνα με τις οδηγίες που εστάλησαν (με e-mail ή ταχυδρομικώς).  
Οι οδηγίες αυτές παρατίθενται στο τέλος του παρόντος Περισκοπίου. 
 
3. Λευκοπούλειο βραβείο διδακτορικής διατριβής διετίας 2001-2002. 
 
Απονεμήθηκε στην Καβάλα, ύστερα από εισήγηση της σχετικής Επιτροπής 

(Καθηγ. Θ. Κάκουλλος και Σ. Κουρούκλης) το Λευκοπούλειο βραβείο διδακτορικής 
διατριβής στον Δρ. Φώτιο Σιάννη από το University of Warwick με τίτλο “Sensitivity 
Analysis for Correlated Survival Models” και επιβλέποντα  τον Καθηγ. J.B. Copas. 

Φέτος υποβλήθηκαν για το βραβείο τέσσερις διδακτορικές διατριβές της κ. Β. 
Καρυώτης από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (επιβλέπουσα η Επικ. Καθηγ. Χ. 
Καρώνη), του κ. Χρ. Νάκα από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (επιβλέπων 
ο Καθηγ. Χ. Μωυσιάδης), του κ. Χρ. Φουσκάκη από το University of Bath 
(επιβλέπων ο Καθηγ. D. Draper) και του βραβευθέντος.  

Και οι τέσσερις διδακτορικές διατριβές ήσαν πολύ αξιόλογες και η διατριβή του 
κ. Σιάννη διακρίνεται για τη συμβολής τη σε μια από τη πλέον σημαντικές περιοχές – 
ίσως την πλέον σημαντική  - της Βιοστατιστικής, την Ανάλυση Επιβίωσης. 
 
 
 

4. Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Σ. Κουνιά. 
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Διεθνές Συνέδριο στο Τμήμα 

Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών  με μεγάλη επιτυχία από 7 έως 9 Ιουλίου 
2003 προς τιμήν του Καθηγητή Σ. Κουνιά για την αποχώρηση του από την ενεργό 
δράση. Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν “ Recent  Advances in Statistical Designs 
and Related Combinatorics” . 
Έλαβαν μέρος συνάδελφοι από Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Καναδά, Γερμανία, 
Αυστραλία, Κολομβία, Ιταλία, Κροατία, Σουηδία, καθώς και πολλοί άλλοι 
συνάδελφοι από Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην 
ιστοσελίδα: www.math.uoa.gr. 
 
5. Νέα μελών του Ε.Σ.Ι.. 
 

Ο κ. Δ. Αντζουλάκος έγινε μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Ο κ. Α. Γιαννακόπουλος εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο κ. Δ. Καρλής εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο κ. Δ. Κωνσταντινίδης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής  στο Τμήμα 
Στατιστικής & Αναλογιστική Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο κ. Α. Μηλιώνης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής & 
Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο κ. Χρ. Νάκας εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Ο κ. Ι. Ντζούφρας εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η κ. Β. Πιπερίγκου εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

Ο κ. Κ. Πολίτης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής  στο Τμήμα Στατιστικής & 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Ο κ. Ν. Τσάντας εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. 
 

6. Διάφορα. 
 

Το γραφείο του Ε.Σ.Ι. θα παραμείνει κλειστό από 15/7/2003 – 31/8/2003 λόγω 
θερινών διακοπών. 

Καλούνται τα μέλη του Ε.Σ.Ι. να αποστέλνουν στο Ε.Σ.Ι. για τη βιβλιοθήκη 
του, ανάτυπα νέων εκδόσεων τους (βιβλίων). 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. 
 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!! 
 

Το Δ. Σ. του Ε.Σ.Ι. 
21/7/03 

http://www.math.uoa.gr/


ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 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. Δακτυλογράφηση 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 12 Σεπτεμβρίου 2003 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. 

 

 



Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
Βασίλειος Χομπάς 

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΥ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 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)   
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