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Αγαπητά μέλη, το ΔΣ του ΕΣΙ εύχεται σε εσάς και τους δικούς σας ευτυχές και δημιουρ-
γικό το  έτος 2023! Το τρέχον τεύχος παρέχει ενημέρωση για την επικείμενη Γενική 
Συνέλευση, Εορτή, απολογισμό του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, ενημέ-
ρωση για την δημοσίευση του τόμου των πρακτικών του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Στατιστικής, ενημέρωση για το 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, καθώς και άλλες 
ειδήσεις. 
 

Αναμνηστική φωτογραφία από το 34ο Συνέδριο. 
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Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εορτή 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Τακτική Γενική Συ-
νέλευση. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) 
του ΕΣΙ έχει αποφασιστεί για την 4η Φεβρουαρίου 
2023 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και σε περίπτωση 
μη απαρτίας μετατίθεται για την 11η Φεβρουαρίου 
2023 στις 6:00 μ.μ. Η Τακτική ΓΣ περιλαμβάνει με-
ταξύ άλλων: Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού 
2022, Έγκριση Προϋπολογισμού για το 2023, καθώς 
και συζήτηση για το 35ο Πανελλήνιο και το 1ο Διε-
θνές Συνέδριο Στατιστικής που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής. 
Θα ακολουθήσει στις 7:00 μ.μ. η καθιερωμένη κοπή 
της πίτας για το νέο έτος και εορτή. 
 
Απολογισμός 34ου πανελληνίου  
Συνεδρίου Στατιστικής 
Το 34o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (ΕΣΙ2022)  
διεξήχθη από 19 έως 22 Μαΐου 2022 στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (Γ.Π.Α.) σε συνεργασία του Ελληνικού Στατιστι-
κού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) (www.esi-stat.gr) με το Ινστι-
τούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων 
(Ι.Σ.Α.Π.) (www.idae.aua.gr) του Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου του Γ.Π.Α.. Το θέμα του συνε-
δρίου ήταν «Στατιστική και Πειραματικές Επιστή-
μες» και αποτέλεσε τόπο συνάντησης επιστημόνων 
από ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Ιδιαιτέ-
ρως ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιστημόνων από 
το πεδίο των Γεωπονικών Επιστημών και ευρύτερα 
των Επιστημών της Ζωής. 

19 Μάϊου  Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί: Α. 
Καραγρηγορίου, Γ. Παπαδόπουλος 
 
Κεντρικοί Ομιλητές 
Dellaportas P., Professor, Athens University of Eco-
nomics and Business and University College London, 
Mauromoustakos A., Professor, University of Arkan-
sas, Nychas G.I., Professor, Agricultural University of 
Athens, Tarantilis P., Professor, Agricultural Univer-
sity of Athens, Εναρκτήρια Διάλεξη στη μνήμη του 
Θεόφιλου Κάκουλλου, Balakrishnan N., Distin-
guished Professor, McMaster University. 
 
Στρογγυλή Τράπεζα/Round Table  
Statistical power - it is necessary, but is it always fea-
sible or what? Let’s find a compromise 
 
Ειδικές Συνεδρίες 
Προσκεκλημένη Ειδική Συνεδρία I/Special Invited 
Session I. Η συμβολή της Στατιστικής στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας (Ν. Δεμίρης). 
Προσκεκλημένη Ειδική Συνεδρία II/Special Invited 
Session II Wet lab vs dry lab scientists: αντίπαλοι ή 
συμπαίκτες; Βιο-μαθηματικά και Bιο-στατιστική 
από το Χωράφι στο Στομάχι (Π. Σκανδάμης). 
Ειδική Συνεδρία I/Special Session I Πιθανότητες και 
Αναλογισμός/Probability & Actuarial (Γ. Ψαρράκος). 
Ειδική Συνεδρία II/Special Session II Statistical mod-
eling for plant growth and development – Case stud-
ies (Σ. Τρέβεζας).  
  

Από την έναρξη του Συνεδρίου Από τo γλέντι του Συνεδρίου 
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Ειδική Συνεδρία III/Special Session III Εφαρμοσμένη 
Οικονομική και Υποδείγματα/Applied Economics 
and Models (Ζ. Μπραγουδάκης). 
Ειδική Συνεδρία IV/Special Session IV Στατιστικές και 
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 
/Statistical and Computational Methos in Social Sci-
ences (Φ. Μηλιένος). 
 
Το συνέδριο περιελάμβανε πληθώρα συνεδριών σε 
διάφορους τομείς της Στατιστικής και των Πιθανο-
τήτων καθώς επίσης και τέσσερεις Προσκεκλημένες 
Συνεδρίες στην Αγγλική με 20 ξένους ομιλητές.    
 
 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε. Αγγελής, Α. Καραγρηγορίου, Γ. 
Παπαδόπουλος 
Απονομή Βραβείου Καλύτερης Εργασίας Νέου Στα-
τιστικού/Young Greek Statistician Award 

Λίγο πριν τη λήξη παρουσιάστηκαν οι εργασίες των 
υποψηφίων για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας 
Νέου Στατιστικού, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2005 
μετά από εισήγηση του επιτίμου μέλους του ΕΣΙ, Κα-
θηγητή N. Balakrishnan και απονέμεται κάθε έτος 
στα Συνέδρια του ΕΣΙ από το 2006. Η Επιτροπή του 
Βραβείου Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού 
κατέθεσε τη βαθμολογία της και στην τελετή λήξης 

του συνεδρίου το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Α-
ναστάσιο Αψεμίδη για την εργασία Stochastic Epi-
demic Modelling of  COVID-19 ενώ εύφημος μνεία 
δόθηκε στην κα. Παναγιώτα Τσαμτσακίρη για  την 
εργασία A new Conditional Auto-regressive Range 
model.  Η επιτροπή αποτελείτο από τους Καθηγητές 
Απόστολο Μπατσίδη, Απόστολο Μπουρνέτα και Γε-
ώργιο Ψαρράκο. 
 
Το Σαββατοκύριακο 21-22 Μάϊου πραγματοποιή-
θηκε  6-ωρο σεμινάριο στο λογισμικό eStat 
Το λογισμικό [eStat] αποτελεί ένα βασισμένο στο 
διαδίκτυο στατιστικό λογισμικό το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και από οπου-
δήποτε με χρήση Η/Υ, τάμπλετ ή κινητού, χωρίς κα-
μία απολύτως χρέωση. Το eStat μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για (και από) μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου/Λυκείου και Πανεπιστημίου. 
Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπτικο-
ποίηση δεδομένων, πίνακες συχνοτήτων, κατανο-
μές, έλεγχο υποθέσεων και ανάλυση παλινδρόμη-
σης. Επιπλέον, περιλαμβάνει ποικίλες τεχνικές προ-
σομοίωσης για τη μελέτη Στατιστικών θεωριών. 
 
Αυτό είναι το πρώτο πολυγλωσσικό λογισμικό και το 
πρώτο το οποίο είναι πλήρως εξελληνισμένο. 
Eκπαιδευτές 
Lee Jung Jin, Emeritus Professor, Soongsil University, 
Korea & Professor, ADA University, Azerbaijan. 
Karagrigoriou Alex, Professor and Director, Lab of 
Statistics and Data Analysis (LabSTADA), University 
of the Aegean, Greece. 
Koukoumis Charalampos, MSc in Stat & Data Analy-
sis, Lab of Statistics and Data Analysis (LabSTADA), 
University of the Aegean, Greece. 
 
Εκδηλώσεις 
Πέμπτη 19 Μαΐου – 1η Ημέρα του Συνεδρίου: Wel-
come Cocktail, στον Κήπο του Γεωργικού Μουσείου 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
Παρασκευή 20 Μαΐου – 2η Ημέρα του Συνεδρίου: 
Ξεναγήσεις και περιηγήσεις στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Ξενάγηση στο Γεωργικό Μουσείο ό-
που εκτίθενται εξαιρετικές συλλογές όπως, η Συλ-
λογή Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού 
Εξοπλισμού με πολύ σημαντικά τεκμήρια για την ι-
στορία των οργάνων επιστημονικής έρευνας στην Α-
νώτατη Εκπαίδευση. Ξενάγηση στο Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας. Η συλλογή 
του Κέντρου περιλαμβάνει 5000 τόμους βιβλίων και 

Από τη λήξη του Συνεδρίου 
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3000 περιοδικών γεωπονικού ενδιαφέροντος, πε-
ρισσότερες από 2000 φωτογραφίες, σπάνια ανά-
τυπα, χάρτες, γκραβούρες και άλλα πολύτιμα τεκ-
μήρια. 
Περιήγηση και ξενάγηση σε Εργαστήρια και ανοι-
χτούς χώρους διεξαγωγής πειραμάτων  
 
Επίσημο Δείπνο του Συνεδρίου/Conference Dinner  
δόθηκε στην Αθηναϊκή Ταβέρνα-Εστιατόριο «Το 
αυγό του κόκορα – Το Μεταξουργείο» 
 
 
Χορηγοί του Συνεδρίου: Τράπεζα της Ελλάδος, Sa-
maina Inn & Φίλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκ-
δόσεις Κριτική, Σοφία, Κλειδάριθμος, Τσότρας, Πε-
δίο-Ελληνικά Γράμματα & Gutenberg, το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Corteva. 
 
Ανακοίνωση 35ου Πανελληνίου και 1ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Στατιστικής  
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συ-
νεργασία με το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
διοργανώνουν το 35ο Πανελλήνιο και 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Στατιστικής. Το συνέδριο θα διεξαχθεί 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ε-
λαιώνα 25-28 Μαΐου 2023.35ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Στατιστικής (uniwa.gr) 

 
Νέα μέλη 
Τακτικά μέλη του ΕΣΙ ο κύριος Αναστάσιος Αψε-
μίδης, η κυρία  Μαριτίνα Λάμπρου. 

Έκτακτα μέλη του ΕΣΙ οι Ιωάννης Καραγιώτας, 
Νικόλαος Μαριόλης, Βασίλειος Πολυμένης και 
Μαρία Τσιφουτίδου. 

Πάρεδρα μέλη του ΕΣΙ οι κυρίες Όλγα Ελευθεράκου 
και Αγγελική Μπούτση. 

 
Ορισμός μέλους Επιτροπής Αξιολόγη-
σης για τον 6ο Διαγωνισμό στη Στατι-
στική 
Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για τον 6ο 
Διαγωνισμό στη Στατιστική  εκ μέρους του ΕΣΙ 
και φέτος θα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Ευαγ-
γελάρας. 
 

Τα Πρακτικά ΕΣΙ2021 είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ 
Στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ είναι αναρτημένα όλα τα 
πρακτικά των συνεδρίων από το 1985 μέχρι το 2021. 
 
FENStatS 

Ο κύριος Σωτήρης  Μπερσίμης συμμετείχε στη 
Γενική Συνέλευση της FENStatS που πραγματο-
ποιήθηκε στη Ρώμη 19 Οκτωβρίου και έλαβε μέ-
ρος ως εκπρόσωπος του ΕΣΙ: Συζητήθηκε εκτε-
νώς το θέμα της Διαπίστευσης (Accreditation) 
της FENSt0atS. 

• Παρουσιάσθηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις 
της Εκτελεστικής Επιτροπής (Reports of the 
Executive Committee): 

o Financial 
o Accreditation Committee 
o Working group on Literacy and 

standardization 
o Conference of European Statistics 

Stakeholders (CESS) 2022 
o European Courses in Advanced Sta-

tistics (ECAS) 
• Έγινε δεκτή στην FENStatS η Spanish Bio-

metric Society 
• Συζητήθηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης των Eu-

ropean Courses in Advanced Statistics 
(ECAS) 

• Συζητήθηκε το προφιλ του επόμενου προέ-
δρου της FENStatS προκειμένου να γίνουν 
σχετικές προτάσεις από τα μέλη της FEN-
StatS. 

• Συζητήθηκε η υπογραφή Memorandum of 
Understanding (MOU) με σχετικούς φορείς-
οργανισμούς-συνδέσμους. Συγκεκριμένα,  

o FENStatS signed a Memorandum of 
Understanding for cooperation with 
the European Network for Business 
and Industrial Statistics (ENBIS). 

o Conjointly with the European Re-
search Council (ERC), FENStatS 
promoted an informational Webinar 
on ERC funding opportunities fo-
cused on Statistical Science. 

o The Institute of Mathematical Statis-
tics (https://imstat.org/) proposes a 
Memorandum of Understanding with 
the member Societies. 

• Συζητήθηκε η πιθανότητα ίδρυσης ενός ad-
vanced προγράμματος που θα «τρέχει» πα-
ράλληλα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Η 
ιδέα συζητήθηκε με την ευκαιρία σχετικού 
προγράμματος που έχει προκηρύξει η ΕΕ. 

 

https://gsi-conference.uniwa.gr/index_gr.php
https://gsi-conference.uniwa.gr/index_gr.php
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Βιβλιοθήκη ΕΣΙ 
Το ΕΣΙ αγόρασε δύο βιβλιοθήκες που κοσμούν 
τα γραφεία του ΕΣΙ και φιλοξενούν τη Δωρεά της 
Οικογενείας Θ. Κάκουλλου με βιβλία και υλικό 
από την προσωπική βιβλιοθήκη του αείμνηστου 
Καθηγητού και Ιδρυτή του ΕΣΙ. 
Ευχαριστίες για δωρεά βιβλίων για τη Βιβλιο-
θήκη του ΕΣΙ 
Το ΕΣΙ δέχθηκε ως δωρεά τα παρακάτω βιβλία 
το 2022 για τη βιβλιοθήκη του: 
Foundations of Statistics for Data Scientists with 
R and Python από την κυρία Μαρία Κατέρη. 
Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις, Το κίτρινο 
Σακίδιο, Περάσματα από την κυρία Ουρανία 
Χρυσαφίνου,  
Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής στην Επι-
στήμη των Υπολογιστών του κύριου Ιωάννη 
Τριανταφύλλου. 
Η Γεωμετρία των Ελλήνων του κύριου Κίτσου 
Χρήστου. 
Το ΕΣΙ ευχαριστεί θερμά τους συγγραφείς. 

 
 
 
 
 
 
Νέα Μελών 
Το μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτού-
του, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, επανεξε-
λέγη για 2η τετραετία, Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.  
Στη σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων ανέφερε «….η τιμή είναι με-
γάλη και η ευθύνη τώρα είναι μέγιστη για τη συ-
νέχιση της συλλογικής πορείας, με βάση το κοινό 
όραμα για ένα Πανεπιστήμιο δημιουργικό, σύγ-
χρονο, με ουσιαστική επίδραση στον ευρωπαϊκό 
χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας».  
Και συνέχισε: 
«Βασιζόμενοι στις αξίες μας και μαζί με όλα τα 
μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
θέλω το Πανεπιστήμιό μας να συνεχίσει να προ-
οδεύει με έμφαση στην παραγωγή ερευνητικού 
έργου άριστης ποιότητας, στον κοινωνικό αντί-
κτυπο και στην άρτια εκπαίδευση των φοιτη-
τών/τριών του. Η ποιότητα και η αριστεία στην έ-
ρευνα, στην καινοτομία και στη διδασκαλία ας εί-
ναι ο πρώτιστος στόχος μας».  
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Σύντομο Βιογραφικό Πρύτανη, Καθηγητή Τά-
σου Χριστοφίδη 
Ο Τάσος Χριστοφίδης έκανε βασικές σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Μαθηματι-
κών, 1983),  και μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Johns Hopkins University, USA (M.S. Eng. 
1985, Ph.D 1987). Υπηρέτησε στο State Univer-
sity of New York at Binghamton (Assistant Pro-
fessor 1987-1991) και στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου (Αναπληρωτής Καθηγητής 1991-2004, 
Καθηγητής 2004 – μέχρι σήμερα). Υπήρξε ο 
πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών 
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
υπηρέτησε ως μέλος της Συγκλήτου, διαφόρων 
επιτροπών και άλλων σωμάτων του Πανεπιστη-
μίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της τελευταίας 
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου πριν την αυτονόμησή του, ως 
Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις 
Ανισότητες Πιθανοτήτων, στις Εξαρτημένες Τυ-
χαίες Μεταβλητές, στη Θεωρία Δειγματοληψίας 
και στις Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης στις Δειγ-
ματοληπτικές Έρευνες για Ανθρώπινους Πληθυ-
σμούς. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας ε-
πιστημονικών άρθρων και ενός ερευνητικού βι-
βλίου στα πιο πάνω θέματα. Είναι μέλος των συ-
ντακτικών επιτροπών (Associate Editor) τεσσά-
ρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών πιθα-
νοτήτων και στατιστικής, ενώ είναι συνεκδότης 
(co-editor) του Handbook of Statistics, vol.34.  
Έχει συνεργαστεί με τη Στατιστική Υπηρεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργεία κι άλλους 
οργανισμούς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες σε θέματα πιθανοτήτων και στατιστικής 
και ιδιαίτερα σε θέματα δειγματοληψίας. Διετέ-
λεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
(Executive Board) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής (European Statisti-
cal Advisory Committee (ESAC)) και εκπρόσω-
πος της ESAC στη Συμβουλευτική Επιτροπή 
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Είναι ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος 
του Στατιστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Στατι-
στικής Εταιρείας. 
Εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στις 3 Οκτωβρίου 2018 και ανέλαβε καθήκοντα 
στις 16 Δεκεμβρίου 2018, αξίωμα στο οποίο ε-
πανεξελέγη στις 9 Νοεμβρίου 2022 με τη δεύ-
τερη θητεία του ως Πρύτανης να ξεκινά στις 16 
Δεκεμβρίου 2022 και να διαρκεί μέχρι τις 15 Δε-
κεμβρίου του 2026. 
 

Βραβείο Καλύτερου Paper Στατιστικής 
για Νέους Στατιστικούς  
Το βραβείο προτάθηκε το 2005 (Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Στατιστικής στην Ρόδο) από τον Καθ. N. Bala-
krishnan (Επίτιμο Μέλος του ΕΣΙ από το 2007). Δε-
καπέντε Νέοι Στατιστικοί έχουν λάβει έως τώρα το 
βραβείο. 
Ως Νέος Στατιστικός θεωρείται ο Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ και ο Διδάκτωρ 
(έως 3 χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού 
του). Ο όρος νέος, αναφέρεται σε νέους ερευνητές 
στις Πιθανότητες και τη Στατιστική και σαφώς δεν 
έχει ουδεμία σχέση με την ηλικία του υποψηφίου.  
 

Από το 2021 το βραβείο αναβαθμίστηκε, με την υ-
ποστήριξη του Καθ. Balakrishnan ο οποίος χρηματο-
δοτεί το βραβείο το οποίο συνοδεύεται ετησίως, 
από το ποσό των 200 ευρώ και από απαλλαγή της 
συνδρομής μέλους του ΕΣΙ για 2 έτη.  
Όλοι  οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται:  
(a) όπως εκφράσουν την πρόθεση συμμετοχής στην 
ειδική συνεδρία για το βραβείο και  
(b) όπως καταθέσουν το πλήρες (full) paper,  
έως 10 Απριλίου, 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
secretariat@esi-stat.gr. 
 

Ελένειο Βραβείο 
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, έπειτα από από-
φαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανακοινώ-
νει την προκήρυξη του Ελένειου Βραβείου Καλύτε-
ρης Διδακτορικής Διατριβής στη Στατιστική για κα-
τόχους διδακτορικού ελληνικής καταγωγής τη διε-
τία 2021-2022 (1/1/2021-31/12/2022). Το βραβείο 
απονέμεται σε διδακτορικές διατριβές που εκπονή-
θηκαν κατά την ανωτέρω περίοδο στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό στην περιοχή της Στατιστικής. Το βραβείο 
απονέμεται στη μνήμη της μικρής Ελένης και προ-
τάθηκε από τους γονείς της, το συνάδελφο Τρύ-
φωνα Δάρα και τη σύζυγό του Πολυξένη, οι οποίοι 
είναι οι χορηγοί του βραβείου.  
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχε-
τική αίτηση στην Επιτροπή Βραβείου Διδακτορικής 
Διατριβής, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, 
Σολωμού 5, 106 83 Αθήνα, μέχρι 31 Ιανουαρίου 
2023 με 3 (τρία) αντίγραφα της διατριβής και σε η-
λεκτρονική μορφή. Πρέπει επίσης να αποσταλεί 
σχετική συστατική επιστολή κατευθείαν από τον Ε-
πιβλέποντα Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΙ  
(secretariat@esi–stat.gr ).  
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Το βραβείο περιλαμβάνει πρόσκληση για παρουσί-
αση της έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής στo 
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού 
Στατιστικού Ινστιτούτου, το ποσό των 500 ευρώ και 
διετή συνδρομή στο Ε.Σ.Ι. 
 
Βασίλης Παπαθανασίου 
Με ιδιαίτερη λύπη το Ελληνικό Στατιστικό Ινστι-
τούτο πληροφορήθηκε τον θάνατο του συναδέλφου 
Βασίλη Παπαθανασίου. 

 

Ο Βασίλης Παπαθανασίου γεννήθηκε το 1955 στην 
Πάργα. Στα γυμνασιακά-λυκειακά χρόνια ήταν ένας 
από τους καλύτερους μαθητές της ευρύτερης πε-
ριοχής της Πάργας, με ιδιαίτερη έφεση στα Μαθη-
ματικά και τα Αρχαία Ελληνικά. Έλαβε πτυχίο από το 
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων το 1977, και στην συνέχεια, μετά την στρατιω-
τική του θητεία, υπηρέτησε από το 1979 ως ΕΜΥ (Ει-
δικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος) στην έδρα Λογι-
σμού Πιθανοτήτων και Στατιστικής του ΕΚΠΑ, όπου 
έλαβε διδακτορικό δίπλωμα το 1981 υπό την επί-
βλεψη του αείμνηστου Καθηγητού Θ. Κάκουλλου. 

Στη συνέχεια διατέλεσε Λέκτορας, Επίκουρος Καθη-
γητής και Αναπληρωτής Καθηγητής από τα έτη 
1981-2013. Ο Βασίλης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός 
στους φοιτητές και τους συναδέλφους - οι παλιότε-
ροι θυμούνται τα κατάμεστα αμφιθέατρα και τον 
καθημερινό συνωστισμό στο γραφείο του, εικόνες 
που φαίνονται κάπως μακρινές πια. Οι διαλέξεις 
του στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου Στατι-
στικής παραμένουν αξέχαστες τόσο για την ποιό-
τητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων όσο και για 
το πάθος με το οποίο τα παρουσίαζε. 

Ο Βασίλης πρόσφερε πολλά στην επιστήμη της Μα-
θηματικής Στατιστικής, κάποιες ανισότητες διασπο-
ράς φέρουν το όνομά του. Είναι βέβαιο πως θα προ-
σέφερε πολλά περισσότερα αν δεν αντιμετώπιζε 
σοβαρά προβλήματα υγείας από την ηλικία των 40 
ετών. Ο Βασίλης έφυγε από την ζωή πρόωρα τον Ι-
ούλιο του 2022. 

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο πενθεί μαζί με 
την κοινότητα του Τμήματος Μαθηματικών και ι-
διαίτερα του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας και θα τον θυμάται πάντα με συγκίνηση, 
κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του. 

Ο Δάσκαλος με το μηχανικό μολύβι 
Όταν πρωτοήρθε στον τομέα μας ο Βασίλης, ο κα-
θηγητής μας Θ. Κάκουλλος μας ανέφερε σε μια συ-
ζήτηση τη φράση «έρκος οδόντων» . Ο Βασίλης συ-
νέχισε το στίχο της Ιλιάδας κι’ εγώ πρόσθεσα ότι υ-
πάρχει και στην Οδύσσεια. Ήταν μια ευχάριστη έκ-
πληξη για τον Κάκουλλο και συνεχίστηκαν τέτοιες 
συζητήσεις ιδιαίτερα με τον Βασίλη. «Το έρκος οδό-
ντων» του Βασίλη το λύγισε η ασθένεια του κι’ ε-
μείς, όπως συμβαίνει πάντα, ψάχνουμε τις μνήμες 
μας για να ελαφρύνουμε το αίσθημα της απώλειας.  
Και υπάρχουν πολλές και ψυχωφελείς με πρωταγω-
νιστή τον Βασίλη. 
Προσωπικά, τον φαντάζομαι ως έναν ανθρώπινο 
άγγελο καλοσύνης να πετάει κρατώντας στο ένα 
χέρι του ένα μηχανικό μολύβι και χαιρετώντας μας 
με το άλλο. Το μηχανικό μολύβι ήταν αναπόσπαστο 
συστατικό της παρουσίας του. Αν δεν μπορούσε να 
το κρατήσει το έβαζε στο αυτί του όπως κάνουν οι 
μαστόροι. Κάποτε του το είπα και μου απάντησε: Κι’ 
εγώ μάστορας μαθηματικών είμαι. Μια φορά ένας 
φοιτητής με ρώτησε πού θα μπορούσε να βρει το 
δάσκαλο με το μηχανικό μολύβι μη γνωρίζοντας το 
όνομα του.  Άρεσε πολύ στον Βασίλη να τον αποκα-
λούν δάσκαλο. Αντίο Δάσκαλε και Άνθρωπε Βασίλη. 
Ουρανία Χρυσαφίνου 
 
Μνημόνιο συνεργασίας ΕΣΙ και ΕΕΛΛΑΚ 
(οργανισμού ανοιχτών τεχνολογιών) 
Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Ελ-
ληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και του Οργα-
νισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) για "Σχε-
διασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοι-
χτότητας". Στόχοι της συνεργασίας:  

• να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και 
εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών 
που μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα,  δη-
μιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση 
ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογι-
σμικού 

• να αυξήσουν την τεχνογνωσία των μερών σε 
σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανά-
πτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών από τους φορείς  

• να υποστηρίξουν μέσα από το δίκτυο διακεκρι-
μένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, 
το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο σε συνεργα-
σία με διεθνείς οργανισμούς στο σχεδιασμό, 
στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παρα-
λαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοι-
χτών τεχνολογιών που ενισχύουν τους τομείς 
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αρμοδιότητας του Ελληνικού Στατιστικού Ινστι-
τούτου 

• Την ανταλλαγή και διαμοιρασμό της στατιστικής 
πληροφορίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο 

• Την προαγωγή της στατιστικής μεθοδολογίας 
στην εκπαίδευση 

• Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημε-
ρίδων  

• Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για 
την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και 
εφαρμογών  

• Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων 
εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο των αρμοδιοτή-
των του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 

• Την παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση προτάσεων πολιτι-
κής και δράσεων ανοιχτότητας 

• Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού 
φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με το 
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτου σε θέματα α-
νοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου 
και τεχνολογιών  

• Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης 
στην χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά 
και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση 
με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, 
υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών 

• Το σχεδιασμό Hackathons, editathons και 
challenges για την ενίσχυση της καινοτομίας 
στους τομείς ενδιαφέροντος του Ελληνικού Στα-
τιστικού Ινστιτούτου 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Προκήρυξη θέσης γραμματέα του ΕΣΙ 
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο - Ε.Σ.Ι. 
(https://esi-stat.gr/) ζητεί Γραμματέα μερικής 
απασχόλησης με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών,  
για στελέχωση των γραφείων του στην Αθήνα 
(Σολωμού 5). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με email:  
secretariat@esi-stat.gr   μέχρι τις 31/1/2023. 
Τηλ. για πληροφορίες: 2103303909. 
 
 
 
 
 
  

Οι Πρόεδροι των ΔΣ, καθηγητές  Ελευθέριος 
Αγγελής (ΕΣΙ) και Ιωάννης Σταμέλος (ΕΕΛ/ΛΑΚ) 
στην υπογραφή του Μνημονίου (7/9/2022). 

mailto:secretariat@esi-stat.gr
https://esi-stat.gr/
mailto:secretariat@esi-stat.gr


Νέα του ΕΣΙ, Νο.78, Ιανουάριος 2023                                                          GSI News, No.78, January 2023 
                                                ISSN: 2529-105X 

-9- 

 
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, Α. Καραγρηγορίου, Ε.Αγγελής 
 
Επιμέλεια  τεύχους:  
Χ. Μωυσιάδης, Α. Αυγερινού 
 
Υπεύθυνος Έκδοσης Περισκοπίου:  
ΔΣ του ΕΣΙ 
 
Ανταποκριτές:  
Ν. Παπαδάτος, Ο. Χρυσαφίνου 

mailto:secretariat@esi-stat.gr
http://www.esi-stat.gr/
mailto:secretariat@esi-stat.gr
http://www.esi-stat.gr/

