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32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
 

Το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, με α‐
πόφαση  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  και  του 
Δ.Σ. του ΕΣΙ, θα πραγματοποιηθεί από τις 30/05 
έως  01/06/2019  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα 
Μαθηματικών  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων 
και θα έχει  τίτλο «Η Επιστήμη της Στατιστικής 
και η συμβολή της στη βιώσιμη ανά‐πτυξη». Η 
μεταφορά  κατά  μία  ημέρα  νωρίτερα  από  την 
αρχικά προγραμματισμένη περίοδο έγινε λόγω 
της πολύ μεγάλης πιθανότητας την Κυριακή 2 Ι‐
ουνίου να γίνονται σε κάποιους Δήμους επανα‐
ληπτικές δημοτικές εκλογές. 
 
Είναι η τρίτη φορά που το Συνέδριο θα φιλοξε‐
νηθεί στην πόλη: Το 3ο Συνέδριο έλαβε χώραν 
στα Ιωάννινα το 1990 και το 15ο Συνέδριο διε‐
νεργήθηκε πάλι στα Ιωάννινα το 2002. 
Ο διαδικτυακός τόπος που εξυπηρετεί τους συ‐
νέδρους: http://esi2019.conf.uoi.gr. 
 

Η Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτε‐
λείται από τους: Κ. Ζωγράφο (Παν. Ιωαννίνων), 
Δ.  Μαυρίδη  (Παν.  Ιωαννίνων),  Φ.  Μηλιένο 
(Παν.  Ιωαννίνων), Α. Μπατσίδη  (Παν.  Ιωαννί‐
νων), Τ. Παπαϊωάννου  (Πανεπιστήμια  Ιωαννί‐
νων και Πειραιώς) και Κ. Σκούρη (Παν. Ιωαννί‐
νων). 
 
Η  Επιστημονική  επιτροπή  αποτελείται  από 
τους: Αγγελή Ε. (Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονί‐
κης),  Βασδέκη  Β.  (Οικονομικό  Παν.  Αθηνών), 
Δαμιανού Χ. (Παν. Αθηνών), Ζωγράφο Κ. (Παν. 
Ιωαννίνων), Ηλιόπουλο Γ. (Παν. Πειραιώς), Κου‐
κουβίνο Χ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κο‐
λυβά‐Μαχαίρα Φ.  (Αριστοτέλειο  Παν.  Θεσσα‐
λονίκης),  Κωνσταντινίδη  Δ.  (Παν.  Αιγαίου), 
Λουκά Σ. (Παν. Ιωαννίνων), Μπατσίδη Α. (Παν. 
Ιωαννίνων), Μπουρνέτα Α. (Παν. Αθηνών), Μω‐
υσιάδη  Χ.  (Αριστοτέλειο  Παν.  Θεσσαλονίκης), 
Οικονόμου Π.  (Παν. Πατρών), Παναγιωτάκο Δ. 
(Χαροκόπειο  Παν.),  Παπαδόπουλο  Γ.  (Γεωπο‐
νικό Παν. Αθηνών), Παπαϊωάννου Τ. (Παν. Πει‐
ραιώς  και  Ιωαννίνων), Προδρομίδη Π.  (ΚΕΠΕ), 
Ρακιτζή  Α.  (Παν.  Αιγαίου),  Τριανταφύλλου  Ι. 

(Παν.  Θεσσαλίας),  Τσακλίδη  Γ.  (Αριστοτέλειο 
Παν.  Θεσσαλονίκης),  Χριστοφίδη  Τ.  (Παν.  Κύ‐
πρου).  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 32ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί όσους ενδια‐
φέρονται να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής: 
 

1.  Ερευνητικές  εργασίες  θεωρητικής  ή/και  ε‐
φαρμοσμένης  υφής  σε  όλα  τα  πεδία  της  επι‐
στήμης (ενδεικτικά: Αναλογισµό ‐ Ασφαλιστικά 
Μαθηματικά, Αναλυτική των Επιχειρήσεων, Α‐
νάλυση Δεδομένων, Αξιοπιστία, Βιοστατιστική ‐ 
Βιοµετρία  ‐  Βιοπληροφορική  ‐  Ιατρική  Στατι‐
στική, Διοικητική Κινδύνου, Εκπαιδευτική Στα‐
τιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Αποφά‐
σεων, Κοινωνική Στατιστική, Μαθηματική Στα‐
τιστική, Μηχανική Μάθηση ‐ Νευρωνικά Δίκτυα 
‐ Εξόρυξη Γνώσης, Μπεϋζιανή Στατιστική, Οικο‐
νοµετρία  ‐ Οικονομική  Στατιστική, Περιβαλλο‐
ντική  Στατιστική,  Πιθανότητες,  Πρόβλεψη  ‐ 
Χρονοσειρές,  Στατιστική  Δημοσκοπήσεων  ‐ 
Δειγματοληψία,  Στατιστική  και  Δεοντολογία  ‐ 
Διαφάνεια, Στοχαστικές Διαδικασίες), οι οποίες 
θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες. 
Περιλήψεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 
2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο: 
 secretariat@esi‐stat.gr. 
 

2.  Ειδικές  Συνεδρίες  (Special  Sessions):  Κάθε 
πρόταση  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  (α)  τον 
τίτλο  της  συνεδρίας,  (β)  μία  σύντομη  περι‐
γραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών 
ομιλητών. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει συνή‐
θως  τέσσερις  εργασίες.  Η  επιστημονική  επι‐
τροπή του Συνεδρίου θα δώσει προτεραιότητα 
σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το 
υψηλό  επίπεδο  του  προγράμματος,  σε  συνε‐
δρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προ‐
σεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστι‐
κής  σε  σημαντικά  προβλήματα  ειδικού  ενδια‐
φέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολο‐
γιστούν  η  επιστημονική  ποιότητα/αρτιότητα 
καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνε‐
δρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο 
κάθε προτείνων τη συνεδρία θα είναι υπεύθυ‐
νος  για  τη  συνεδρία  του  (συμπεριλαμβανο‐
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μένης  της  αξιολόγησης  των  τεσσάρων  εργα‐
σιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα εί‐
ναι ο προεδρεύων. Προτάσεις  γίνονται δεκτές 
από 30  Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 
2019 στο secretariat@esi‐stat.gr. 
 

3. Σεμινάρια: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περι‐
λαμβάνει  (α)  τον  τίτλο του Σεμιναρίου  (β) μία 
σύντομη  περιγραφή  του  θέματος  που  θα  πα‐
ρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύ‐
ντομο  βιογραφικό  του  διδάσκοντα/των  διδα‐
σκόντων.  Διευκρινίσεις  και  πληροφορίες  για 
παρουσιάσεις σεμιναρίων θα παρέχονται κατό‐
πιν επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού αριθ‐
μού και του email του ΕΣΙ. Προτάσεις οργάνω‐
σης σεμιναρίων γίνονται δεκτές από 30 Ιανουα‐
ρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 στο νέο e‐
mail του ΕΣΙ secretariat@esi‐stat.gr. 
 
4. Συνεδρίες Νέων Στατιστικών (Young Statisti‐
cian Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περι‐
λαμβάνει  εκτενή  περίληψη  της  παρουσίασης 
προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορι‐
κής)  εργασίας  στατιστικής  υφής.  Στόχος  είναι 
νέοι,  φερέλπιδες  στατιστικοί  να  εξοικειωθούν 
με το ΕΣΙ, τα επιστημονικά συνέδρια και να συλ‐
λέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες 
και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα πα‐
ρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και 
των  ευρημάτων,  καθώς  και  το  πανεπιστήμιο 
του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος κα‐
θηγητή.  Η  επιστημονική  επιτροπή  του  Συνε‐
δρίου θα αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις 
που  θα  συμπεριληφθούν  στο  Συνέδριο.  Προ‐
τάσεις (εκτεταμένες περιλήψεις) προωθούνται 
 
 

από 30  Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 
2019 secretariat@esi‐stat.gr. 
 
5.  Βραβείο  Καλύτερης  Εργασίας  Νέου  Στατι‐
στικού. Όπως  κάθε  χρόνο,  θα  απονεμηθεί  το 
Βραβείο  Καλύτερης  Εργασίας  Νέου  Στατιστι‐
κού. Καλούμε τα μέλη του ΕΣΙ να γνωστοποιή‐
σουν το θεσμό αυτό και να ενθαρρύνουν μετα‐
πτυχιακούς  και  διδακτορικούς  φοιτητές  να 
συμμετάσχουν.  Οδηγίες  είναι  αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ.  
 
Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του ΔΣ του ΕΣΙ 
θα  υπάρξουν  και  ειδικές  συνεδρίες  με  σκοπό 
την ενημέρωση των μελών και συζήτηση για θέ‐
ματα Πιστοποίησης και Νέων Στατιστικών. 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
 

Έναρξη ‐ λήξη υποβολής εργασιών:  

30/01 ‐ 30/04/2019 

Έναρξη εγγραφών: 30/1/2019 

Υποβολή αιτήσεων για τις Ειδικές Συνεδρίες  

και τα Σεμινάρια: 30/01 ‐ 30/03/2019 

Ανακοίνωση Προγράμματος: 15/05/2019 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 30/05 ‐ 01/06/2019 

 

Συστήνεται οι σύνεδροι να προχωρήσουν στην 
έγκαιρη  κράτηση  δωματίων  στα  ξενοδοχεία, 
λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στην 
περιοχή των Ιωαννίνων. 
 
 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
και Γιορτή του ΕΣΙ 

 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του ΕΣΙ διε‐
νεργήθηκε  το Σάββατο, 9/2/2019, 6:00 μ.μ., στα 
γραφεία του ΕΣΙ. Πρόεδρος της ΓΣ εξελέγη ο Χ. Χα‐
ραλαμπίδης, γραμματείς της ΓΣ εξελέγησαν οι Α. 
Μπουρνέτας και Κ. Ζωγράφος και  όλοι μαζί ανέ‐
λαβαν την διαχείριση των εργασιών της ΓΣ.  
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Αρχικώς το ΔΣ προέβη σε απολογισμό των πεπραγ‐
μένων του και υπέβαλε ισολογισμό και απολογι‐
σμό της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2018. 
Εν συνεχεία η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσίασε 
την έκθεσή της και η ΓΣ ενέκρινε τον ισολογισμό‐
απολογισμό του 2018, τα πεπραγμένα του ΔΣ και 
απήλλαξε το ΔΣ από κάθε ευθύνη.  
 

 
 

 
 

Ακολούθως,  εγκρίθηκε  ο  προϋπολογισμός  του 
2019 και συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας του ΕΣΙ 
που άπτονται του καταστατικού και ίσως χρήζουν 
διόρθωσης. Τα σημεία αυτά καθώς και συναφείς 
προτάσεις των μελών του ΕΣΙ που θα υποβληθούν 
στο ΔΣ στην διάρκεια του έτους θα συζητηθούν 
από το ΔΣ, το οποίο θα αναλάβει τον ρόλο ειση‐
γητικής επιτροπής για την τροποποίηση του κα‐
ταστατικού ή/και σύνταξη εσωτερικού κανονι‐
σμού στην επόμενη τακτική ΓΣ τον  Ιανουάριο‐
Φεβρουάριο του 2020.  
 

Επίσης συζητήθηκε η κατασκευή νέας ιστοσελί‐
δας  του  ΕΣΙ  που θα βασίζεται  σε απλούστερο 
λογισμικό από αυτό που χρησιμοποιεί η σημε‐
ρινή ιστοσελίδα ώστε οι όποιες αλλαγές/ενημε‐
ρώσεις/προσθήκες  στο  περιεχόμενό  της  ιστο‐
σελίδας  του ΕΣΙ  να μπορούν  να διενεργηθούν 

αφενός φτηνότερα, αφετέρου και από μη εξει‐
δικευμένους  χρήστες,  όπως  η  υπάλληλος  του 
ΕΣΙ, ο Γ. Γραμματέας κ.ά.. Τα μέλη της ΓΣ προσε‐
κλήθησαν να περιηγηθούν στον χώρο της σχε‐
διαζόμενης ιστοσελίδας και να εισφέρουν σχό‐
λια ως  την 20.2.2019.  (Η αντικατάσταση έγινε 
λίγες  ημέρες  αργότερα:  την  τελευταία  εβδο‐
μάδα του Φεβρουαρίου.) 
 

Εν  συνεχεία,  αποφασίστηκε  όλα  τα  εγγεγραμ‐
μένα μέλη του ΕΣΙ που οφείλουν συνδρομές θα 
μπορούν στην διάρκεια του 2019 μόνον να κα‐
λύψουν  το  τρέχον  και  το  προηγούμενο  έτος 
(2018 και 2019) πλήρως (π.χ. το τακτικό μέλος 
καταβάλλοντας  2x25=50  ευρώ)  και  όλες  τις 
προηγούμενες συνδρομές προς 1€ ανά έτος. 
 

Η ΓΣ ολοκληρώθηκε με την συζήτηση θεμάτων του 
32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. 
 
Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πίτας για το 
νέο έτος, καθώς και γιορτή. Το φλουρί κέρδισε ο 
Σπ.  Τζανίνης  κατόπιν  κληρώσεως  με  λαχνούς  (η 
κλήρωση  ετελέστη  άψογα  και  αμερόληπτα  από 
την ενάμιση έτους Ιουλία Ηλιοπούλου), αν και αρ‐
γότερα ένα ενθύμιο νόμισμα ευρέθη στο κομμάτι 
του  Προέδρου,  Π. Μωυσιάδη,  ο  οποίος  αφενός 
δεν γνώριζε ότι ο Γ. Γραμματέας είχε φροντίσει να 
υπάρχει φλουρί, αφετέρου δεν το εντόπισε όσο έ‐
κοβε τα κομμάτια.  
 

   
 
Τα εύσημα για την οργάνωση της γιορτής αποδί‐
δονται στον Γ. Γραμματέα, Π. Προδρομίδη, και  την 
γραμματέα του γραφείου, Α. Αυγερινού. 
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Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΙ 
 

Ο πάροχος τηλεφωνικών υπηρεσιών του ΕΣΙ ε‐

νημέρωσε ότι o λογαριασμός email του ΕΣΙ (α‐

κριβέστερα, όλη η πλατφόρμα hol.gr) καταργεί‐

ται,  οπότε  το  ΔΣ  του  ΕΣΙ  αποφάσισε  την  δη‐

μιουργία  νέου  λογαριασμού  επικοινωνίας  για  

το γραφείο του ΕΣΙ, λογαριασμού που θα βασί‐

ζεται στο domain name  και την ιστοσελίδα του  

ΕΣΙ: τον λογαριασμό sectetariat@esi‐stat.gr. Mε 

τον  τρόπο  αυτό  η  ηλεκτρονική  αλληλογραφία 

του ΕΣΙ δεν θα εξαρτάται από την βούληση τρί‐

του (αν εξαγοραστεί ο πάροχος από άλλη εται‐

ρεία,  αν  αλλάξει  το  όνομά  του,  αν  αλλάξει 

server κ.ο.κ.) αλλά από την βούληση του ΕΣΙ.  

 

Εις Μνήμην  
 

Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι ο αγαπητός συ‐
νάδελφος  και  μέλος  του  ΕΣΙ  έφυγε από  κοντά 
μας  μετά  από  μακροχρόνια  ασθένεια  στις  20 
Φεβρουαρίου του 2019. Ο Βασίλης Χομπάς διε‐
τέλεσε ταμίας του διοικητικού συμβουλίου του 
ΕΣΙ για τρεις διετίες από το 2002 έως το 2007.  
 
Παραθέτουμε  τον  αποχαιρετιστήριο  λόγο  που 
επιμελήθηκε και εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Δονά‐
τος. 
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Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Βασίλη, 
Με σφιγμένη την καρδιά ήλθαμε σήμερα εδώ ό‐
λοι εμείς, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου και 
οι μαθητές σου, που ειλικρινά σε αγαπούσαμε 
και σε εκτιμούσαμε ως άξιο δάσκαλο, λαμπρό ε‐
πιστήμονα  και  κυρίως  ως  μοναδικό  άνθρωπο, 
για να σε καταβοδώσουμε στο μεγάλο σου τα‐
ξίδι. 
Σε  τέτοιες  στιγμές,  καθώς  η  σκέψη  μας  ταλα‐
ντεύεται  ανάμεσα  σε  αντικειμενικές  αλήθειες 
και σε υποκείμενα βιώματα, ο λόγος μοιάζει α‐
νήμπορος να αρθρώσει τη φωνή. 
Ολοκλήρωσες  τις  γυμνασιακές  σου  σπουδές 
στην Νέα Ιωνία, έλαβες το πτυχίο του μαθημα‐
τικού από το Τμήμα Μαθηματικών της Φυσικο‐
μαθηματικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Αθη‐
νών και μεταπτυχιακά διπλώματα από τα Πανε‐
πιστήμια New York και Columbia. Εκπόνησες δι‐
δακτορική διατριβή και διατριβή επί υφηγεσία, 
στη Νομική Σχολή και στο Τμήμα Οικονομικών Ε‐
πιστημών  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  αντί‐
στοιχα. 
Αγωνίσθηκες  σκληρά  στον  πανεπιστημιακό 
στίβο και ανήλθες διαδοχικά όλες τις βαθμίδες 
από βοηθός της Έδρας Στατιστικής έως και Κα‐
θηγητής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Απόκτη‐
σες δε την διεθνή αναγνώριση για το ερευνητικό 
έργο σου,  δημοσιεύοντας σειρά άρθρων σε  έ‐
γκυρα επιστημονικά περιοδικά. 
Ως  Καθηγητής,  στο  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και 
στο  Κολέγιο  Αθηνών,  είχες  κατακτήσει  το 
πνεύμα και την καρδιά των μαθητών σου με την 
απλότητα,  την  βαθιά  μαθηματική  σου  γνώση 
και  την  ξεχωριστή  ικανότητά  σου  να  τους  την 

μεταδίδεις  καθώς  και  με  την  ατμόσφαιρα  φι‐
λίας που δημιούργησες ανάμεσα σε εσένα και 
σ’ αυτούς. Η υποδειγματική εργατικότητά σου, 
το γνωστό αίσθημα ευθύνης που σε διέκρινε, το 
βάθος  της  σκέψης  σου  και  η  σαφήνεια  και  το 
πρωτότυπο  περιεχόμενο  των  επιστημονικών 
σου  πονημάτων  χαρακτήριζαν  την  αφοσίωσή 
σου  και  την  ποιοτική  συνεισφορά  σου  στο  υ‐
ψηλό λειτούργημα που για πολλά χρόνια άσκη‐
σες. 
Αλλά και σε ολόκληρο τον ιδιωτικό σου βίο είχες 
ανάλογη γόνιμη και δημιουργική πορεία που χα‐
ρακτηριζόταν από εντιμότητα, ανιδιοτέλεια, ευ‐
γένεια, καλοπροαίρετη διάθεση, σεμνότητα, υ‐
πευθυνότητα  και  προσήλωση  στα  ιδανικά  της 
«αληθινής» παιδείας  και  της  ελληνικής  κοινω‐
νίας. 
Στη  βαριά  δοκιμασία  της  αρρώστιας  σου,  Βα‐
σίλη, έδειξες το μεγαλείο του εαυτού σου: θάρ‐
ρος, υπομονή, αντοχή, αξιοπρέπεια. Ακριβέ μας 
φίλε, θα μας  λείψεις.  Εμείς θα θυμόμαστε  τις 
μεγάλες αρετές σου. Η σκέψη όλων των συνα‐
δέλφων σου, των μαθητών σου και των φίλων 
σου θα σε συνοδεύσει στο τελευταίο αυτό τα‐
ξίδι, κάνοντάς το πιο γαλήνιο. 
Ξέρω ότι τα λόγια παρηγοριάς πολύ λίγο μπορεί 
να απαλύνουν τον πόνο των δικών σου ανθρώ‐
πων. Θέλω όμως να πω στην Καίτη, που με δυ‐
ναμογόνο  ενθάρρυνση  και  αγάπη  σε  στήριζε 
στη ζωή και στην τελευταία μακρόχρονη δοκιμα‐
σία σου, στον Χρήστο, στον Λεωνίδα και στα εγ‐
γόνια σου ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανοι 
για τον σύντροφο, πατέρα και παππού, όπως και 
εσύ ήσουν τόσο υπερήφανος γι’ αυτούς. 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019 
                 Γεώργιος Δονάτος 
 

FENStatS  
 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 
προηγούμενο τεύχος του Περισκοπίου σημειώ‐
θηκαν οι εξής εξελίξεις: 
 
Το ΔΣ της FENStatS (πρόκειται για την Συνομο‐
σπονδία  26  Στατιστικών  Εταιρειών  της  Ευρώ‐
πης), έθεσε σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών  της  την  πρότασή  του  για  εσωτερικό 
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κανονισμό. Το ΔΣ του ΕΣΙ σε συμφωνία με την 
ΓΣ του ΕΣΙ ψήφισε υπέρ της υπάρξεως εσωτερι‐
κού κανονισμού, υπέρ της προτάσεως για πά‐
για συνδρομή 100 ευρώ ετησίως και κατά της 
προτάσεως  για  πρόσθετη  ετήσια  συνδρομή 
(διαφορετική  για  κάθε  μέλος:  ύψους  300‐900 
ευρώ στην περίπτωση της Ελλάδας).  
 
Στις 8 Μαρτίου η Γ. Γραμματέας της FENStatS α‐
νακοίνωσε ότι η πρόταση του ΔΣ για πάγια και 
πρόσθετη συνδρομή εγκρίθηκε με είκοσι θετι‐
κές ψήφους και μια αποχή. (Άρα δεν υποστηρί‐
χτηκε από πέντε εθνικές εταιρείες.)  
 
Πρόκειται για την πρώτη φορά που διενεργεί‐
ται μυστική ψηφοφορία στην FENStatS. Μέχρι 
πρότινος  όλα  τα  μέλη  εγνώριζαν  τι  ψήφισαν 
όλα  τα  άλλα  μέλη.  Αυτήν  την  φορά  η ψήφος 
κάθε μέλους αποστελλόταν στην Γ. Γραμματέα 
της  FENStatS,  η    οποία  προέβη  στην  ανακοί‐
νωση της εκβάσεως της ψηφοφορίας. Υπό αυ‐
τές τις συνθήκες, τo EΣΙ ζήτησε να καταστεί γνω‐
στό εκτός από το συνολικό αποτέλεσμα της ψη‐
φοφορίας, ποια ακριβώς ήταν η θέση κάθε ε‐
θνικής  μέλους.  Η  Γ.  Γραμματέας  της  FENStatS 
είχε αρχικώς βεβαιώσει ότι θα υπήρχε απόλυτη 
διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Εν τούτοις, μέ‐
χρι στιγμής δεν έχει αναφέρει ποιοι ακριβώς ή‐
σαν υπέρ,  ποιοι  ακριβώς ήσαν  κατά, ώστε  να 
γνωρίζουν όλες οι εθνικές εταιρείες και τα μέλη 
αυτών.  
 

Συνδρομές μελών  
 

Καλούνται τα μέλη του ΕΣΙ να τακτοποιήσουν τη 
συνδρομή τους για το νέο έτος καθώς και τυχόν 
οφειλόμενες συνδρομές παρελθόντων ετών. Οι 
συνδρομές του ΕΣΙ καταβάλλονται  (i) στα Γρα‐
φεία του ΕΣΙ με επιταγή ή μετρητά (ii) με ταχυ‐
δρομική επιταγή και (iii) με κατάθεση σε λογα‐
ριασμό του ΕΣΙ στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR 
17 0110 1160 0000 1164 8005 590) ή στην Τρά‐
πεζα  Πειραιώς  (ΙΒΑΝ:  GR12  0172  0290  0050 
2906 8524 853). Πληροφορίες στα γραφεία του 
ΕΣΙ (ημέρες και ώρες λειτουργίας:  
Δευτέρα‐Τετάρτη‐Παρασκευή 09:00‐15:00, τηλ: 
210‐3303909, e‐mail: secretariat@esi‐stat.gr 

 

Θέσεις Εργασίας  
University Jobs and Jobs in other areas  
 
 

1. Senior Statistician 
DESCRIPTION 
If  you are a  statistician with a passion  to measure 
and  understand  the  world  around  you  instead  of 
merely analysing numbers, you can now join us and 
contribute  to  the  planning  and  execution  of  chal‐
lenging large‐scale statistical surveys for our interna‐
tional clients. Our statisticians work on demanding 
projects encompassing the entire research and sur‐
vey life cycle, from sample design and survey plan‐
ning to data processing and data analysis. 
You will have the opportunity to work in an open and 
flexible  team‐based  environment  which  rewards 
learning,  personal  development,  talent,  ideas  and 
creativity. 
REQUIREMENTS 
Ideal candidates should have a university degree in 
statistics and at least an MSc level post‐graduate de‐
gree  in  statistics,  preferably with an orientation  in 
statistical  methods  for  surveys  and  survey  tech‐
niques, and be proficient in statistical programming 
in R as well as in software packages for statistical vis‐
ualisation. 
Previous professional experience in survey methods 
and techniques and data analysis of research data or 
in official statistics will be an asset. 
Excellent  knowledge  of  the  English  language  and 
technical/scientific writing skills are prerequisites. 
Apply on: https://agilis‐sa.workable.com  
 

View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/11052
08082/?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐
aee1‐c35799768103&trk=eml‐jymbii‐or‐
ganic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐11‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 
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2. Research Analyst 
Dialectica Ltd 
Athens, Attica, Greece 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/11589
79402/?refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkE‐
mail=eml‐jobs_jymbii_digest‐null‐18‐
null‐null‐5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐
jobs~view 
 
3. Business Analyst  
Athens XM Greece 
Skills match: Matlab 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/11217
03480/?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐
aee1‐c35799768103&trk=eml‐jymbii‐or‐
ganic‐job‐card&midTo‐
ken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐8‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
4. AI specialist Accenture Greece 
Greece 
Be one of the first 3 applicants 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1136381194/
?recommendedFlavor=HID‐
DEN_GEM&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐9‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
5. EC Research Project Delivery Manager 
UBITECH 
Greece 
Skills match: Research and Analytical Skills Easy 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1071729267/
?recommendedFlavor=MATCH‐
ING_SKILLS&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐10‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 
 

6. Data Analyst 
Travelive  
Greece 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1121279382/
?refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐19‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
 
7. Senior Clinical Research Associate 
Health Data Specialists Ltd 
Greece 
Be one of the first 7 applicants 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1156242941/
?recommendedFlavor=HID‐
DEN_GEM&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐12‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
8. Google Adword Specialist 
DIGITAL4U AE 
Greece 
Be one of the first 16 applicants 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1155654982/
?recommendedFlavor=HID‐
DEN_GEM&refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐13‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
9. Γραμματέας Διεύθυνσης 
Orange Advertising 
Greece 
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1134647799/
?refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐20‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 
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10. In‐house CRA/ Remote Site Monitor,  
Greece PPD Athens, GR  
View job: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1124284654/
?refId=139d7ee7‐cb3c‐4345‐aee1‐
c35799768103&trk=eml‐jymbii‐organic‐job‐
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml‐
jobs_jymbii_digest‐null‐21‐null‐null‐
5kukzo~jt7mvpje~7c‐null‐jobs~view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Σολωμού 5,  10683 Αθήνα 
Τηλ. – Fax: 210‐3303909 
E‐mail: secretariat@esi‐stat.gr 
Ιστοσελίδα www.esi‐stat.gr 
Facebook: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 
Greek Statistical Institute 
5 Solomou str., GR‐10683 Athens, GREECE 
Phone – Fax: (+30)‐210‐3303909 
E‐mail: secretariat@esi‐stat.gr 
Website: www.esi‐stat.gr 
Facebook: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 

 
 
Συντακτική Επιτροπή Περισκοπίου:  
Χ. Μωυσιάδης, Τ. Παπαϊωάννου,   
Χ. Χαραλαμπίδης  
 

Επιμέλεια  τεύχους:  
Χ. Μωυσιάδης, Π. Προδρομίδης 
 

Υπεύθυνος Έκδοσης Περισκοπίου:  
ΔΣ του ΕΣΙ 
 

Ανταποκριτές:  
Κ. Ζωγράφος, Σ. Κουνιάς 
 


