
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Σολωµού 5, Αθήνα 106 83 
Τηλ./Fax: 2103303909 
E-mail: esi@ath.forthnet.gr 
Internet: http://users.forthnet.gr./ath/esi 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 

 
 
  

ΝΕΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Ι.  No. 6 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
  
  

1. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στην Καβάλα (2003). 
Προχωρούν οι εργασίες για την έκδοση των Πρακτικών του 16ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής στην Καβάλα. Εστάλησαν συνολικά 85 
εργασίες από τις 108 που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Βρισκόµαστε στο 
στάδιο της κρίσης των εργασιών. 

 
2. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (2004). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου στη 
συνεδρίαση της 30.9.2003, αποφάσισε την οργάνωση του 17ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Στατιστικής για το 2004, σε συνεργασία µε το Τµήµα Στατιστικής 
του  Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ύστερα από πρόταση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. ∆ελλαπόρτα. Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
στην Λευκάδα την εβδοµάδα της ∆ιακαινησίµου, αµέσως µετά το Πάσχα 
(14/4/04 - 18/4/04).  

 
3. Θητεία ∆.Σ. - Εκλογές του Ε.Σ.Ι. 2004 

Η θητεία του παρόντος ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι. λήγει το Φεβρουάριο του 2004. 
Σύµφωνα µε το καταστατικό του Ε.Σ.Ι. υποψηφιότητες για µέλη του ∆.Σ. και 
της Eξελεγκτικής Eπιτροπής υποβάλλονται εντός του πρώτου 
δεκαπενθήµερου του  έτους των εκλογών, δηλαδή πρέπει να υποβληθούν 
µέχρι 15/1/2004. 

Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 
Ήδη το ∆.Σ. και τα γραφεία του Ε.Σ.Ι. προετοιµάζονται για την ετήσια 
πρωτοχρονιάτικη γιορτή και τις εκλογές οι οποίες προβλέπονται να γίνουν 
τέλη Ιανουαρίου  / αρχές  Φεβρουαρίου 2004. 

 
4. Νέα µελών του Ε.Σ.Ι. και άλλων. 

Η κ. Ε. Βαγγελάτου εξελέγη Λέκτορας στο Τµήµα Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

mailto:esi@ath.forthnet.gr
http://users.forthnet.gr./ath/esi


Ο κ. Α. Γεωργίου εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα 
Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Ο κ. Ε. Κοφίδης εξελέγη Λέκτορας στο Τµήµα Στατιστικής & 
Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 

Ο κ. Π. Μπεσµπέας εξελέγη Λέκτορας στο Τµήµα Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

κ. Κ. Πετρόπουλος εξελέγη Λέκτορας στο Τµήµα  Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Ο κ. ∆. Φουσκάκης εξελέγη Λέκτορας στο Τµήµα Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 

5. Νέα βιβλία που λάβαµε. 
Μπεχράκης, Θεόδωρος (1999): Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων. 

Μέθοδοι και Εφαρµογές, Εκδόσεις «Νέα σύνορα» - Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα. 
Φαρµάκης, Νίκος (2003): ∆ηµοσκοπήσεις και ∆εοντολογία, Εκδόσεις  

Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη. 
 (Το Στατιστικό Περισκόπιο ευχαρίστως θα  ανακοινώνει νέα βιβλία ή νέες εκδόσεις στην 
ελληνική κυρίως ή ξένη βιβλιογραφία αντίγραφα των οποίων πρέπει να αποστέλλονται στα 
γραφεία του Ε.Σ.Ι.)   
 

6. Επαγγελµατικά. 
Από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.  Καθηγητή κ. Τάκη Παπαϊωάννου λάβαµε 

το ακόλουθο σηµείωµα: 
Είναι γνωστό ότι µε βάση το ισχύον “Προσοντολόγιο” για την κάλυψη 

θέσης στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα (συνήθως µέσου ΑΣΕΠ) στην 
ειδικότητα (ή γνωστικό αντικείµενο) της Στατιστικής απαιτείται ο υποψήφιος 
να είναι κάτοχος πτυχίου από οµώνυµο Τµήµα ΑΕΙ. Έτσι πτυχιούχοι Σχολών 
Θετικών Επιστηµών ή και άλλων Σχολών οι οποίοι έχουν πάρει την 
ειδικότητα ή έχουν παρακολουθήσει την κατεύθυνση της Στατιστικής, 
αποκλείονται για τυπικούς λόγους. 

Το θέµα αυτό είναι παλαιό και είχε απασχολήσει το Ε.Σ.Ι. και τα 
Τµήµατα Μαθηµατικών πριν µερικά χρόνια µε παράσταση στα Υπουργεία 
Παιδείας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, χωρίς όµως αποτέλεσµα. 

Υπάρχει όµως µια εξέλιξη την οποία θα ήθελα να γνωστοποιήσω στα 
µέλη του Ε.Σ.Ι.. Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο (Π.∆. 50/2001 “Kαθορισµός των 
προσόντων διορισµού σε θέση φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα”, ΦΕΚ 
39/5.3.2001 - Α), αν για τη θέση απαιτείται µεταπτυχιακός τίτλος (master ή 
διδακτορικό), τότε ο περιορισµός του βασικού τίτλου δεν ισχύει. Με άλλα 
λόγια αρκεί ο µεταπτυχιακός τίτλος να είναι στο γνωστικό αντικείµενο της 
θέσης και ο υποψήφιος µπορεί να έχει οποιοδήποτε πτυχίο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε πρόσφατη προκήρυξη  του ΑΣΕΠ για µια 
θέση Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε γνωστικό αντικείµενο  την 
“Οικονοµική Στατιστική” οι αποδεκτοί βασικοί τίτλοι ήταν “Πτυχίο ή 
δίπλωµα Νοµικών  ή Οικονοµικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής”. Για την τεκµηρίωση της επιστηµονικής εξειδίκευσης 
απαιτείτο, µεταξύ άλλων, µεταπτυχιακός τίτλος (master) ή διδακτορικό ή 
τετραετής εµπειρία.  

“Σε περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή 
ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός”. 

 
7. Προσεχή Συνέδρια στην Ελλάδα. 

Μάρτιος 22-25 2004: Second International Workshop in Applied 
Probability, (IWAP 2004), θα γίνει στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα 
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης. 



Πληροφορίες: Καθηγητής Μ. Κούτρας 
e-mail: mkoutras@unipi.gr 
Web site: http://mefast.sta.unipi.gr/iwap2004 

Σεπτέµβριος 2-5 2004: 3rd Conference in Actuarial Science and 
Finance in Samos, θα γίνει στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, Τµήµα 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, Καρλόβασι, Σάµος. 
Πληροφορίες: Επ. Καθηγητής κ. ∆. Κωνσταντινίδης 
e-mail: konstant@aegean.gr 
Web site: http://www.sta.ucl.ac.be/samos2004 

Μάιος 10-12 2005: 3rd Conference of the Eastern Mediterranean 
Region  of the International Biometric Society (EMR –IBS Conference), θα 
γίνει στην Κέρκυρα. 
Πληροφορίες: Επ. Καθηγήτρια κ. Ο. ∆αφνή 
e-mail: dafni@cc.uoa.gr. 

 
8. ∆ιάφορα. 

Παρακαλούνται τα µέλη που έχουν δανειστεί βιβλία από την 
βιβλιοθήκη του Ε.Σ.Ι. να τα επιστρέψουν το συντοµότερο δυνατό. 

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. 

 
Από τον κ. Β. Χοµπά λάβαµε:  
 

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ 
 

Τα των ανθρώπων έργα 
µες στου  καιρού τη δίνη 
δεν είναι µόνο του µυαλού 
µα κι όσα η τύχη δίνει. 

 

Μαζί ο νούς κι η τύχη 
χαράζουνε πορεία 
και πάντα έτσι γράφεται 
η ανθρώπινη ιστορία. 

 
  

 
 
 
 
 

Το ∆. Σ. του Ε.Σ.Ι. 
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