
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΓΣ ΕΣΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

 

Ο κ. Σ. Κουνιάςμετά από τις σπουδές του στην Αθήνα και την Αγγλία και τα πρώτα χρόνια σε 

Πανεπιστήμια της Αμερικής και του Καναδά, εξελέγη το 1976στο Τμήμα Μαθηματικών 

τουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (είχε κάνει αίτηση και το 1972 αλλά χαρακτηρίστηκε ως «μη 

νομιμόφρων» και η αίτηση του ούτε καν αξιολογήθηκε). Με την ανάληψη των καθηκόντων του 

στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η συμβολή του στη Στατιστική παιδεία αφού αμέσως το πρώτο μέλημα 

του ήταν ο σχεδιασμός και η δημιουργία μαθημάτωνΠιθανοτήτων, Στατιστικής αλλά και 

Γραμμικού Προγραμματισμού αφού τέτοια μαθήματα δεν υπήρχαν ενώ διαμορφώθηκαν 

οισυνθήκες και οι προοπτικές για την απόκτησηΔιδακτορικού Διπλώματος υπό την 

καθοδήγησήτου. Στο  πρόγραμμα σπουδών περιελήφθηκαν νέα μαθήματα όπως Μαθηματική 

Στατιστική, Πιθανότητες, Γραμμικός Προγραμματισμός και Επιχειρησιακή Έρευνα ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.Ο κ. Κουνιάς έγραψε 

σειρά βιβλίων στη Θεωρία Πιθανοτήτων, τη Στατιστική, το Γραμμικό Προγραμματισμό και την 

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης. Κάποια από αυτά αλλά κυρίως τα βιβλία στις 

Πιθανότητες και Στατιστική (1977) και στον Γραμμικό Προγραμματισμό (1985) καθόρισαν τη 

διδασκαλία των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής και του Γραμμικού Προγραμματισμού στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

 

Υπό την επίβλεψή του κ. Κουνιά εκπόνησαν τη Διδακτορική τους Διατριβή οιΚ. Μπαγιάτης 

(1979), Ε. Μπόρα-Σέντα (1980), Χ. Μωυσιάδης (1981), Θ. Χατζηπαντελής (1985), Ν. 

Φαρμάκης (1985), Χ. Κουκουβίνος (1988) ενώ συμμετείχε ως συν-επιβλέπων στην εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής της Κ. Σωτηράκογλου (1989) και του Σ. Χατζηκωνσταντινίδη. Μετά το 

1988 που μετακλήθηκε στοΠανεπιστήμιο Αθηνών ο κ. Κουνιάς ήτανεπιβλέπων στην εκπόνηση της 

ΔιδακτορικήςΔιατριβής του Μ. Χαλικιά (2007)ενώ είχε την εποπτεία της διατριβής της Κ. 

Περικλέους (2014)και του Β. Χασιώτη (2018).Με τους προαναφερθέντες καθώς και με άλλους 

συναδέλφους ή συνεργάτες αλλά και μόνος του ο κ. Κουνιάς δημοσίευσε περισσότερες από 70 

εργασίες σε διεθνούς φήμης περιοδικά, σεπρακτικά συνεδρίων κλπ. Οι εργασίες του 

επικεντρώνονται κυρίως σε φράγματα Bonferroni και Ανισότητες Πιθανοτήτων, σε Πειραματικούς 

Σχεδιασμούς, στη Συνδυαστική κ.α.  

 

Η δραστηριότητα του κ. Κουνιά ήταν καθοριστική και στα Διοικητικά αλλά και στα κοινά αφού 

ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη μετά το νόμο πλαίσιο του 

1982 ενώ ταυτόχρονα εκλέχθηκε και υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών διετέλεσε και στην Αθήνα 

για 7 χρόνια. Σημειώνεται ότι ο κ. Κουνιάς ήταν για 2 χρόνια Πρόεδρος της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας και 2 χρόνια Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ. Τέλος σημειώνεται ότι ήταν 

Αντιπρόεδρος για χρόνια, στην Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.  

 

Ο κ. Κουνιάς ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΙ και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξή του 

καιτην ανάδειξή του ως του αντιπροσωπευτικότερουφορέα των Ελλήνων Στατιστικών. Ήταν η 

ψυχήστην οργάνωση και καθιέρωση των ΠανελλήνιωνΣυνεδρίων Στατιστικής. Ουδέποτε έλειψε 

από συνέδριο ενώ συμμετείχε στα εκλεγμένα όργανα του ΕΣΙ όπου διετέλεσε 3 διετίεςΠρόεδρος 

και 2διετίες Αντιπρόεδρος.Σημειώνεται πάντως ότι ακόμα και από το πόστο του Συμβούλου του 

ΔΣ, στο οποίο υπηρέτησε για 7 διετίες, η συμβολή του ήταν πάντοτε καθοριστική. Τέλος άξιο 

αναφοράς είναι ότι η ολοκλήρωση της απόκτησης μόνιμης στέγης για το ΕΣΙ έγινε επί Προεδρίας 

του (17/11/1997). Ο κ. Κουνιάς διοργάνωσε το 1ο Συνέδριο Στατιστικής (Θεσσαλονίκη, 1985 – 

«Στατιστικό Τριήμερο το είχε ονομάσει ο Θ. Κάκουλλος) το οποίο διοργανώθηκε ταυτόχρονα με 

την από κοινού συνεδρία της Επιτροπής Προγράμματος  και της Τοπικής Οργανωτικής  Επιτροπής 

για το European MeetingofStatisticians που είχε προγραμματισθεί και έγινε στη Θεσσαλονίκη το 

1987. Στο 1ο Συνέδριο του ΕΣΙ έγινε για πρώτη φορά και η αναφορά στην Ελληνική Στατιστική 

Ορολογία αφού αυτό ήταν ένα από τα θέματα που είχαν προταθεί για συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης. Σημειώνεται ότι ο κ. Κουνιάς είχε εμπλοκή και στην ίδρυση του Statistical Society of 

Canada του οποίου ήταν ο πρώτος ταμίας.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΕΣΙ 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 46 του Καταστατικού τoυ  ΕΣΙ, 

το ΔΣ του ΕΣΙ εισηγείται προς τη ΓΣ του ΕΣΙ, την εκλογή των Ομότιμων  Καθηγητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στρατή  Κουνιά και των  Πανεπιστημίων Πειραιώς και Ιωαννίνων 

κ. Τάκη Παπαϊωάννου ως Επίτιμων Προέδρων του ΕΣΙ για τη μεγάλη προσφορά τους στη 

Στατιστική παιδεία και έρευνα αλλά και την προβολή και ανύψωση του ΕΣΙ. 


