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Αγαπητά μέλη, το ΔΣ του ΕΣΙ εύχεται σε εσάς και τους δικούς σας ευτυχές το νέον έτος!   
 

Το τρέχον τεύχος παρέχει ενημέρωση για την επικείμενη Γενική Συνελεύση, Εορτή και τις Αρχαιρεσίες του ΕΣΙ, 

απολογισμό του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, ενημέρωση για την δημοσίευση του τόμου των 

πρακτικών του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, ενημέρωση για το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Στατιστικής, καθώς και άλλες ειδήσεις. 

 

 Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων στα Ιωάννινα. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΓENΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
 

Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση (ΓΣ) του ΕΣΙ έχει αποφασιστεί για την 8η Φε-
βρουαρίου 2020 στα γραφεία του ΕΣΙ και σε περίπτωση 
μη απαρτίας μετατίθεται για την 15η Φεβρουαρίου 
2020 στις 6:00 μ.μ. Η Τακτική ΓΣ περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων: Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού 2019, Έ-
γκριση Προϋπολογισμού για το 2020. Θα ακολουθήσει 
στις 8:00 μ.μ. η καθιερωμένη κοπή της πίτας για το νέο 
έτος και εορτή. 
 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΣΙ: 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 
Η θητεία του ΔΣ του ΕΣΙ λήγει το Φεβρουάριο. Η υ-
ποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ και την Εξε-
λεγκτική Επιτροπή λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2020 
(βλ. Παράρτημα). Οι Εκλογές θα πραγματοποιηθούν 
την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020. Όσα μέλη του 
ΕΣΙ ψηφίσουν ταχυδρομικώς (τα ψηφοδέλτια μαζί 
με τις οδηγίες θα αποσταλούν μετά την 15η Ιανουα-
ρίου) θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει δηλαδή 
να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους και για το 
2020. 
 

Παρακαλούμε όσους από εσάς έχετε την επιθυμία 
να προσφέρετε στη λειτουργία και τους στόχους του 
Ινστιτούτου, να μη διστάσετε και να δηλώσετε υπο-
ψηφιότητα. Ιδιαίτερα θα θέλαμε μεγαλύτερη συμ-
μετοχή από τα νέα μέλη μας και από μέλη εκτός Α-
θηνών, δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στα διοικη-
τικά συμβούλια με τις σημερινές δυνατότητες, δεν 
απαιτείται υποχρεωτικά μετακίνηση στην Αθήνα, 
αλλά μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Επίσης, 
θα είναι καλό να προσέλθετε στα γραφεία του ΕΣΙ 
την ημέρα της ψηφοφορίας ή να στείλετε την ψήφο 
σας, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή. 
 

Όσοι επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα, παρα-
καλείσθε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να 
αποστείλετε είτε με ταχυδρομείο είτε με e-mail τη 
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ που δίνεται στο Παράρ-
τημα στο τέλος του παρόντος Περισκοπίου. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
 
Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής θα πραγ-
ματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαΐου 2020 στη Λά-
ρισα, σε συνεργασία με τα τμήματα Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. Ο τίτλος του Συνεδρίου θα α-
ποφασιστεί αργότερα. Είναι η πρώτη φορά που το 
Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Λάρισας.  

 

Απολογισμός 32ου Πανελληνίου      
Συνεδρίου Στατιστικής 

 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, 30 
Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και τίτλο: «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η 
συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη». Η πλειονό-
τητα των εργασιών έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο «Κ. Παπούλιας» πλην της επίσημης τελετής έ-
ναρξης και τριών κεντρικών ομιλιών που πραγματο-
ποιήθηκαν στην αίθουσα «Γ. Μυλωνάς» της Πανε-
πιστημιούπολης. 
 

Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του 
ρόλου της Στατιστικής στην υλοποίηση της ατζέντας 
για την βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα ο διε-
πιστημονικός χαρακτήρας της και οι δυνατότητες 
χρήσης και εφαρμογή της. Σε αυτό το πλαίσιο, επι-
διώχθηκε η παρουσίαση συγχρόνων μεθόδων για τη 
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανά-
πτυξη υποδειγμάτων και την εξαγωγή αποτελεσμά-
των σε διάφορους τομείς, άμεσα σχετιζόμενους με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.  
 

Την έναρξη κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΣΙ, Ομότιμος 
Καθηγητής Πολυχρόνης Μωυσιάδης. Εκ μέρους της 
Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επι-
τροπής χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος  του Τμή-
ματος Μαθηματικών, Καθηγητής Κ. Ζωγράφος. Χαι-
ρετισμό εκ μέρους των αρχών του Πανεπιστημίου Ι-
ωαννίνων απηύθυναν, επίσης, ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Κ. Κοσμί-
δης, και ο Πρύτανης, Καθηγητής Τρ. Αλμπάνης.  
 

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ήταν ι-
διαίτερα πλούσιο καθώς περιλάμβανε στις τρεις η-
μέρες του Συνεδρίου: 

• Τρεις κεντρικές ομιλίες: των Γ. Δονάτου (EKΠA) 
και Γ. Χάλκου (Παν. Θεσσαλίας) με τίτλο «Στατι-
στικές μέθοδοι και πράσινη ανάπτυξη»,  της Φ. 



Νέα του ΕΣΙ, Νο. 72, Δεκέμβριος 2019                                                  GSI News, No.72, December 2019 
                                                ISSN: 2529-105X 

-3- 

Κουντούρη (ΟΠΑ) με τίτλο «Science driven imple-
mentation of sustainable development: the role 
of the "total economic value"» και του Α. Κασάπη 
(ΕΛΣΤΑΤ) με τίτλο «Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυ-
ξης 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
η σημασία των επιμέρους δεικτών: Η σημασία 
των Επίσημων Στατιστικών και οι προκλήσεις για 
τη στατιστική κοινότητα». 

• 23 παράλληλες συνεδρίες (εκ των οποίων δύο ή-
ταν ειδικές συνεδρίες με αντικείμενο την ανά-
λυση πολυμεταβλητών χρονοσειρών και άλλες 
δύο ήταν ερευνητικές συνεδρίες νέων στατιστι-
κών) με 94 παρουσιάσεις εργασιών, καθώς δύο 
αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε θέματα 
Αναλογισμού-Ασφαλιστικών και  Χρηματοοικο-
νομικών Μαθηματικών, Αναλύσεως Δεδομένων, 
Βιοστατιστικής-Ιατρικής Στατιστικής, Ελέγχου 
Ποιότητας-Αξιοπιστίας, Μαθηματικής Στατιστι-
κής, Οικονομίας-Ασφαλίσεων, Πειραματικών 
Σχεδιασμών-Στατιστικών Πακέτων, Πιθανοτή-
των, Στατιστικής, Στατιστικής Σεισμολογίας, Στα-
τιστικής στην Οικονομία, Στοχαστικών Διαδικα-
σιών-Φίλτρων, Στοχαστικών Μοντέλων-Επιχει-
ρησιακής Έρευνας. 

• Μια συνεδρία για θέματα νέων στατιστικών που 
πρότεινε το ΔΣ του ΕΣΙ. Μια συνεδρία για την με-
θοδολογία της έρευνας και τη στατιστική ανά-
λυση δεδομένων στη διδασκαλία και την έρευνα 
στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και το θέμα της πιστο-
ποίησης του επαγγέλματος του στατιστικού που 
επίσης πρότεινε το ΔΣ του ΕΣΙ. Ένα πεντάωρο σε-
μινάριο με τίτλο «Στατιστικά Μοντέλα Μετά-Α-
νάλυσης» που συντονίστηκε από τον Επίκουρο 
Καθηγητή Δ. Μαυρίδη. 

 

Στην πρωινή συνεδρία του Σαββάτου 1ης Ιουνίου 
2019, παρουσιάστηκαν οι εργασίες των υποψηφίων 
για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστι-

κού, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2005 μετά από ει-
σήγηση του επιτίμου μέλους του ΕΣΙ, Καθηγητή N. 
Balakrishnan και απονέμεται κάθε έτος στα Συνέ-
δρια του ΕΣΙ από το 2006. Οι φετινοί υποψήφιοι ή-
ταν ο κ. Ν. Παπαντώνης, ο οποίος παρουσίασε την 
εργασία με τίτλο «Μέθοδοι βελτιστοποίησης του 
πλήθους των κλάσεων», ο κ. Α. Μποζίκας ο οποίος 
παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Multi-population 
mortality modelling and forecasting: A hierarchical 
credibility approach», η κα. Ε. Αποστολίδου, η οποία 
παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Μοντελοποίηση 
της δυναμικής συσχέτισης οικονομικών δεδομένων 
με τη χρήση χρονικά μεταβαλλόμενων συζεύξεων» 
και ο κ. Α. Αψεμίδης ο οποίος παρουσίασε την ερ-
γασία με τίτλο «Χρήση kernel αποστάσεων στο Στα-
τιστικό Έλεγχο Ποιότητας». Η Επιτροπή του Βρα-
βείου Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού κατέ-
θεσε τη βαθμολογία της και στην τελετή λήξης του 
συνεδρίου το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Α. 
Μποζίκα. Η επιτροπή αποτελείτο από τους Καθηγη-
τές Α. Καραγρηγορίου και Δ. Καρλή, καθώς και τον 
Ερευνητή Α΄ βαθμίδος Π.  Προδρομίδη. 
 

Για το Ελένειo Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής 
Διατριβής στη Στατιστική που απονέμεται στη μνή-
μη της μικρής Ελένης με πρόταση και χορηγία των 
γονέων της, του συναδέλφου Τρύφωνα Δάρα και 
της συζύγου του Πολυξένης, οι φετινοί υποψήφιοι 
ήταν οι κ.κ. Γ. Χρόνης με θέμα «Stochastic modeling 
of time series with intermittency, persistence and 
extreme variability, with application to spatio-
temporal averages of rainfall fields», Β. Κούτρα με 
θέμα «Designing Experiments on Networks», Χ. 
Μερκάτας με θέμα «Bayesian Nonparametrics and 
Applications»,  Ι. Παπατσούμα με θέμα «Συμβολή 
στη Δειγματοληπτική Ανάδειξη Μοντέλων Κατανο-
μών με Χρήση του Συντελεστή Μεταβλητότητας», Σ. 
Τζανίνης με θέμα «Ουδέτερες κινδύνου κατανομές 
πιθανότητας μεμειγμένων στοχαστικών διαδικα-
σιών και εφαρμογές». Η Επιτροπή αξιολόγησης α-
ποτελείτο από τους Ομότιμους Καθηγητές Θ. Κάκ-
κουλο, Σ. Κουνιά, Χ. Χαραλαμπίδη και τον Καθηγητή 
Κ. Ζωγράφο και βάσει της βαθμολογίας που κατέ-
θεσε, το ΔΣ του ΕΣΙ απένειμε το βραβείο στον κ. Χ. 
Μερκάτα και έπαινο στην κα. Β. Κούτρα.  
 

Το Συνέδριο έκλεισε με συνεδρία στην ολομέλεια το 
Σάββατο 1η Ιουνίου, στην οποία επιχειρήθηκε ένας 
απολογισμός και τιμήθηκαν οι τοπικοί οργανωτές, 
και συντελεστές του συνεδρίου: Κ. Ζωγράφος, Α. 
Μπατσίδης, Κ. Σίμος και Κ. Τζουβάρα. 
  

Ο Πρόεδρος του ΕΣΙ συγχαίρει τον βραβευθέντα.  
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Στο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 216 σύνεδροι 
εκ των οποίων μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Ιδρυμάτων της 
χώρας και του εξωτερικού αλλά και πολλοί φοιτητές 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι χώ-
ροι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν εξαιρετικοί 
και άρτια εξοπλισμένοι για την υποστήριξη και διορ-
γάνωση του Συνεδρίου, οι εθελοντές εξυπηρετικοί 
και η πρόσθετη υπηρεσία μεταφοράς συνέδρων 
από/προς το αεροδρόμιο αποτελεσματική. Στο κα-
λωσόρσμα προσφέρθηκε welcome coctail προσφο-
ράς της εταιρείας P&I, ενώ στη διάρκεια των εργα-
σιών του συνεδρίου προσφέρθηκαν δύο μικρογεύ-
ματα (το ένα χορηγία της εταιρείας Δωδώνη). Ση-
μειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου 
υπήρχε έκθεση επιστημονικών συγγραμμάτων από 
εκδοτικούς οίκους που ήταν χορηγοί στο συνέδριο. 
 

Αναφορικά με τις κοινωνικές εκδηλώσεις του 32ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 90 περίπου  
σύνεδροι πραγματοποίησαν επίσκεψη το από-
γευμα της Παρασκευής 31ης Μαΐου στο Μονοδένδρι 
ένα από τα Ζαγοροχώρια που βρίσκεται στο χείλος 
του φαραγγιού του Βίκου, απολαμβάνοντας την 
φύση, τα μνημεία και τα μονοπάτια του χωριού. Το 
ίδιο βράδυ διοργανώθηκε και το επίσημο δείπνο 
του Συνεδρίου στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
Epirus Palace. 
 

Το ΔΣ του ΕΣΙ ευχαριστεί θερμά όσους συνέδραμαν 
στην οργάνωση του και όσους συμμετείχαν σε αυτό 
συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των στόχων του. Ι-
διαίτερες ευχαριστίες στην Τοπική Οργανωτική Επι-
τροπή για την εξαιρετική οργάνωση και στελέχωση 
του συνεδρίου καθώς και στους χορηγούς του Συνε-
δρίου: Predicta, P&I, Τράπεζα της Ελλάδος, Δω-
δώνη, Marathon Data Systems, Εκδόσεις Προπο-
μπός, Εκδόσεις Κριτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Εκδό-
σεις Κλειδάριθμός, Εκδόσεις Τζιόλα, Εκδόσεις Gu-
tenberg, Εκδόσεις Ζήτη, Εκδόσεις Συμεών, Kατώγι 
Αβέρωφ, IRi, VELTIO, DatAnalysis, Targit, Εκδόσεις 
Κυριακίδη, Ίων, Niki, Βίκος. 
 

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό του συνεδρίου 
μπορεί να αναζητηθεί στο: 
http://esi2019.conf.uoi.gr/?page_id=1736. 
 

Ιστοσελίδα συνεδρίου: 
 http://esi2019.conf.uoi.gr. 
(Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε και αγγλική εκ-
δοχή η οποία χρησίμευσε τόσο στην ενημέρωση 
των μελών των λοιπών ευρωπαϊκών επιστημονικών 
εταιρειών της FENStatS όσο και στην εξυπηρέτηση 
συνέδρων από την γειτονική Αλβανία.) 
 

Νέα - Ανακοινώσεις  

 
(1) Κυκλοφόρησε ο τόμος των πρακτικών του 31ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής. 
 
Ο τόμος περιέχει 29 άρθρα τα οποία έχουν αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ τόσο υπό την μορφή ε-
νιαίου τόμου όπως και στο παρελθόν, όσο και αυτό-
νομα προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα από 
μηχανές αναζήτησης.  
 
(2) Επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του  
ΕΣΙ και του Romanian Society of Probability and 
Statistics 
 
Σε συνέχεια προτάσεως του καθ. Α. Καραγρηγορίου 
υπεγράφη στις 26 Νοεμβρίου 2019 μνημόνιο συ-
νεργασίας μεταξύ του ΕΣΙ και του RSPS. Βασικός 
στόχος είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος για εκ-
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες κοινού 
ενδιαφέροντος. Αυτός μπορεί να εξυπηρετηθεί με:  

• Aνταλλαγές μελών προκειμένου να μετάσχουν σε 
εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες 
και στην επαγγελματική ανάπτυξη της άλλης εθνι-
κής επιστημονικής εταιρείας.  

• Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση συμποσίων, συ-
νεδρίων, εργαστηρίων, μαθημάτων και συναντή-
σεων για ερευνητικά θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος.  

• Τη διενέργεια κοινών ερευνητικών και εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων. 

• Τη διευκόλυνση της επισκέψεως των μελών της 
μίας εταιρείας στην έδρα της άλλης εταιρείας. 

• Την προώθηση, γενικότερα, της ακαδημαϊκής συ-
νεργασίας.  

Το μνημόνιο ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.  
Η ανανέωση ή επέκτασή του είναι εφικτή κατόπιν 
συμφωνίας των δύο εταιρειών. 
 
(3) Συμμετοχή του ΕΣΙ στην Επιτροπή Πιστοποίησης 
του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ 
 
Το ΕΣΙ έλαβε πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για να συμμετάσχει στις εργασίες της Επι-
τροπής Εξωστρέφειας του Τμήματος προκειμένου 
να εκφράσει την άποψή του για το Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Προσεκλήθη ε-
πίσης, να εκφράσει την άποψή του για το Προπτυ-
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χιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο πλαί-
σιο της διαδικασίας Πιστοποίησης του Τμήματος 
από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το ΔΣ 
ανταποκρίθηκε θετικά και εκπροσωπήθηκε δια του 
Αντιπροέδρου κ. Τ. Παπαϊωάννου και του Ειδικού 
Γραμματέα κ. Γ. Παπαδόπουλου. 
Στις συναντήσεις αυτές έλαβαν μέρος και εκπρόσω-
ποι άλλων φορέων όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, 
της ΕΛΣΤΑΤ, της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, .της  
Frontier Science Foundation, των εταιρειών SAS, IRI, 
Nielsen, ICAP και άλλων, που απασχολούν στατιστι-
κούς. Τα σχόλια για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Τμήματος και την απήχηση του ήταν 
πολύ θετικά και εποικοδομητικά. Πρόκειται για ένα 
πολύ καλό και εξισορροπημένο μεταξύ θεωρίας και 
εφαρμογών πρόγραμμα σπουδών. 
 
(4) Συμμετοχή του ΕΣΙ στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
του Πανελληνίου Διαγωνισμού στη Στατιστική της 
ΕΛΣΤΑΤ στα Γυμνάσια και Λύκεια 
 
Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κάλεσε το ΕΣΙ να συμμετάσχει στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης του Πανελληνίου Διαγωνι-
σμού στη Στατιστική που διεξάγεται μεταξύ μαθη-
τών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργα-
νώνεται κάθε έτος από την ΕΛΣΤΑΤ (βλ. ιστοσελίδα 
της ΕΛΣΤΑΤ), ορίζοντας ένα τακτικό και ένα αναπλη-
ρωματικό μέλος. Εκ μέρους του ΕΣΙ ορίστηκε ως τα-
κτικό μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης ο Πρόεδρος 
του ΕΣΙ, Πολυχρόνης Μωυσιάδης, και ως αναπλη-
ρωματικό μέλος ο Γ. Γραμματέας του ΕΣΙ, Πρόδρο-
μος Προδρομίδης.  
Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται σε δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση ομάδες δύο ή τριών μαθητών με έναν 
καθηγητή τους συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μία 
σειρά ερωτήσεων στατιστικού περιεχομένου. Όσοι 
βαθμολογηθούν πάνω από ένα όριο συμμετέχουν 
στη δεύτερη φάση. Σ’ αυτήν τους δίνεται ένα σύ-
νολο δεδομένων (διαφορετικά για τα Γυμνάσια και 
τα Λύκεια) και τους ζητείται να επιλέξουν ή να τρο-
ποποιήσουν κάποια από αυτά, να τα αναλύσουν και 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους σε μια συ-
νεκτική και περιεκτική παρουσίαση σε PowerPoint 
εκτυπωμένη σε pdf. Στο φετινό διαγωνισμό υποβλή-
θηκαν 54 δοκίμια Γυμνασίων και 35 δοκίμια Λυ-
κείων.  
Η συμμετοχή του ΕΣΙ συνίστατο στη βαθμολόγηση 
και αξιολογική κατάταξη των διαγωνιζομένων και 
στη συμμετοχή στην επιτροπή των οκτώ μελών της 

επιτροπής αξιολόγησης που ανακήρυξε τους νικη-
τές. 
 

FENStatS  

 
Η FENStatS είναι η Συνομοσπονδία των Στατιστικών 
Εταιρειών της Ευρώπης. Σε αυτήν συμμετέχουν 26 
εθνικές επιστημονικές εταιρείες από Αυστρία, Βέλ-
γιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνω-
μένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας 
(ΗΒ), Δ. της Ιρλανδίας, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύ-
προ, Λετονία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβα-
κία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.  
 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 
προηγούμενο τεύχος του Περισκοπίου σημειώθη-
καν οι εξής εξελίξεις: 
 

Ψηφίστηκε τον Ιούλιο από 18 μέλη (απείχαν οι εται-
ρείες της Γερμανίας, Δανίας, Ελβετίας, Ισπανίας, Ι-
ταλίας, Ολλανδίας, Πολωνίας) η πρόταση του ΔΣ της 
FENStatS για την πιστοποίηση του επαγγέλματος 
του στατιστικού.  Το ΔΣ του ΕΣΙ αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία το ΕΣΙ να υπερψηφίσει την πρόταση 
διευκρινίζοντας ότι θα εξετάσει την πιθανότητα 
συμμετοχής του ΕΣΙ στο μέλλον. Η υλοποίηση του 
προγράμματος πιστοποίησης από το ΔΣ της FEN-
StatS εκκίνησε πιλοτικά το Νοέμβριο του 2019. 
 

Διενεργήθηκε στην Κuala Lumpur η Γενική Συνέ-
λευση τον Αύγουστο του 2019.  
 

Κατόπιν αιτήματος του ΕΣΙ προς την Γραμματεία της  
FENStatS, όλα τα μέλη της FENStatS ενημερώθηκαν 
τον Νοέμβριο του 2019 ότι σύμφωνα με τα αρχεία 
της η πρόταση του ΔΣ  για το ύψος των συνδρομών 
των μελών υπερψηφίστηκε από 20 μέλη, ενώ η ε-
ταιρεία του ΗΒ ψήφισε λευκό. Απείχαν οι εταιρείες 
του Βελγίου και της Ελβετίας, Δ. της Ιρλανδίας, Πο-
λωνίας, Τσεχίας. 
 

Ανταποκριτές Περισκοπίου  
 
Καλούνται μέλη του Ινστιτούτου ή άλλοι συνάδελ-
φοι οι οποίοι θα ήθελαν να λειτουργήσουν ως αντα-
ποκριτές του Περισκοπίου συνεισφέροντας νέα, α-
νακοινώσεις ή άλλο υλικό να το δηλώσουν στη 
Γραμματεία του ΕΣΙ (τηλ.: 210-3303909, e-mail:     
secretariat@esi-stat.gr). 
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Συνδρομές μελών  
 
Καλούνται τα μέλη του ΕΣΙ να τακτοποιήσουν τη 
συνδρομή τους για το νέο έτος καθώς και τυχόν ο-
φειλόμενες συνδρομές παρελθόντων ετών.  
 

Σημειώνεται ότι για λίγες ημέρες ακόμα (έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2019) ισχύει η ειδική ρύθμιση 
που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΕΣΙ την 
9.2.2019 σχετικά με τις οφειλόμενες συνδρομές των 
μελών, ότι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη που οφεί-
λουν συνδρομές θα μπορούν στην διάρκεια του 
2019 να καλύψουν το τρέχον και το προηγούμενο 
έτος (2018 και 2019) πλήρως (π.χ. το τακτικό μέλος 
καταβάλλοντας 2×25=50 ευρώ) και όλες τις προη-
γούμενες συνδρομές προς 1€ ανά έτος. 
 

Οι συνδρομές του ΕΣΙ καταβάλλονται (i) στα Γρα-
φεία του ΕΣΙ με επιταγή ή μετρητά (ii) με ταχυδρο-
μική επιταγή και (iii) με κατάθεση σε λογαριασμό 
του ΕΣΙ στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR 17 0110 
1160 0000 1164 8005 590) ή στην Τράπεζα Πειραιώς 
(ΙΒΑΝ: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853). Πλη-
ροφορίες στα γραφεία του ΕΣΙ (ημέρες και ώρες λει-
τουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00 -
15:00, τηλ: 210-3303909, e-mail: secretariat@esi-
stat.gr). 

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 
 
Συντάκτες:  
Α. Αυγερινού, Κ. Ζωγράφος, Α. Μπατσίδης,           
Χ. Μωυσιάδης, Τ. Παπαϊωάννου,                       Γ. 
Παπαδόπουλος, Π. Προδρομίδης  
 

Επιμέλεια  τεύχους:  
Χ. Μωυσιάδης, Π. Προδρομίδης  
 

Υπεύθυνος Έκδοσης Περισκοπίου:  
ΔΣ του ΕΣΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/νη δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο 

ή την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) κατά τις Αρχαιρεσίες του 2020. 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………  

Πανεπιστήμιο/Τμήμα ή Οργανισμός ή Επιχείρηση:……………………..………………  

Ηλεκτρονική διεύθυνση - Τηλ. επικοινωνίας:……………………………………...........  

Βαθμίδα ή θέση: ………………………………………………………………………..  

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (έτος και Πανεπιστήμιο):…………………………………………............. 

Διδακτορικό (έτος και Πανεπιστήμιο):………………………………………….............  

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:………………………………………...……… …………....  

Προσωπική ιστοσελίδα:…………………………………………...………… ……........ 
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