
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΓΣ ΕΣΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

Ο κ. Τ. Παπαϊωάννου μετά από τις σπουδές του στην Αθήνα και την Αμερική και τα πρώτα χρόνια 

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

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ξεκίνησε η συμβολή του στη 

Στατιστική παιδεία αφού αμέσως οργανώθηκαν τα μαθήματα με συστηματικό τρόπο και 

διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και οι προοπτικές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος υπό 

την καθοδήγησή του. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και δύο φορές 

Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών. Το αναθεωρημένο  πρόγραμμα σπουδών που 

εφαρμόσθηκε το 1977-1978 είχε πλέον ως υποχρεωτικά τα μαθήματα Εισαγωγή στις Πιθανότητες, 

και Εισαγωγή στη Στατιστική και για την κατεύθυνση/ειδικότητα της Στατιστικής τα μαθήματα 

Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστικής, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Στοχαστικές Ανελίξεις και 

Εφαρμογές, Στατιστική Συμπερασματολογία, Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακών Ερευνών και 
Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς. 
 

Υπό την επίβλεψή του κ. Παπαϊωάννου εκπόνησαν τη Διδακτορική τους Διατριβή οι Κοσμάς 

Φερεντίνος (1979), Κώστας Ζωγράφος (1987) και Μαρία Κατέρη (1996) ενώ συμμετείχε ως 

επιβλέπων για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι της εκλογής του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς) στην 

εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Χαράλαμπου Τσαϊρίδη (ολοκληρώθηκε το 1999). 

Μετά το 1999 που μετακλήθηκε ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο κ. Παπαϊωάννου 

ήταν επιβλέπων στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αθανάσιου Σαχλά (2010). Με 

τους προαναφερθέντες καθώς και με άλλους συναδέλφους ή συνεργάτες αλλά και μόνος του ο κ. 

Παπαϊωάννου δημοσίευσε περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνούς φήμης περιοδικά, σε 

πρακτικά συνεδρίων κλπ. Οι εργασίες του επικεντρώνονται κυρίως σε υποπεριοχές της Στατιστικής, 

όπως η Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών, οι Πίνακες Συνάφειας, τα Μοντέλα Συσχέτισης και 

Συνάφειας και η Θεωρία Δειγματοληψίας. 
 

Η δραστηριότητα του κ. Παπαϊωάννου ήταν καθοριστική για τη φυσιογνωμία του Τμήματος 

Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του στην 

αναβάθμιση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και ειδικά της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν να δημιουργηθούν εφαρμοσμένοι κλάδοι στο Τμήμα και να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας 

να αναγράφεται η ειδίκευση στη Στατιστική στο Πτυχίο, η οποία πάντως δεν εγκρίθηκε. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεισφοράς του ήταν η ίδρυση του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών στο Τμήμα, του οποίου ήταν οραματιστής, εμπνευστής και εισηγητής. 

Σημειώνεται ότι ήταν το πρώτο θεσμοθετημένο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ένα 

από τα πρώτα μεταπτυχιακά σε πανελλήνια κλίμακα. Αλλά και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο 

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης διετέλεσε Πρόεδρος για δύο διετίες (1999-2003) 

και μετείχε ενεργά στην ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Εφαρμοσμένης 

Στατιστικής με κατευθύνσεις στη Βιοστατιστική, τις Στατιστικές Μεθόδους στα 

Χρηματοοικονομικά και τον Στατιστικό Ποιοτικό Έλεγχο (αργότερα προστέθηκε και η κατεύθυνση 

Κοινωνικής Στατιστικής). 
 

Το ενδιαφέρον του κ. Παπαϊωάννου ήταν πολύ έντονο για την ορθή εφαρμογή των στατιστικών 

μεθόδων στις ιατρικές και βιολογικές επιστήμες. Έτσι ανέλαβε αρχικά, από την ίδρυση της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1978, τη διδασκαλία του μαθήματος Βιομαθηματικά 

(στη συνέχεια Ιατρική Στατιστική). Ο κ. Παπαϊωάννου ήταν από τους βασικούς πρωτεργάτες της 

ίδρυσης του Διαπανεπιστημιακού -Διατμηματικού  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος 

«Βιοστατιστική» (Μαθηματικό & Ιατρική Αθηνών – Μαθηματικό Ιωαννίνων). 
 

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

και την ανάδειξή του ως του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των Ελλήνων Στατιστικών. Ήταν η 

ψυχή στην οργάνωση και καθιέρωση των Πανελλήνιων Συνεδρίων Στατιστικής. Ουδέποτε έλειψε 

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

και 5 διετίες  Αντιπρόεδρος. Τέλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Στατιστικής Ορολογίας (Γ.Σ. ΕΣΙ, 

Ρόδος 2005) συντόνισε το έργο της επιτροπής αποτελούμενης από τους καθηγητές Θ. Κάκουλλο, 

Θ. Μοσχονά, Χ. Μωυσιάδη, Τ. Παπαϊωάννου και Τ. Χριστοφίδη, που οδήγησε το 2009 στην 

έκδοση του (Ελληνο-Αγγλικού και Αγγλο-Ελληνικού) Λεξικού Στατιστικής Ορολογίας.  
 

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. 


