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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 

 STATISTICAL 
PERISCOPE 

 
 

Από τον Πρόεδρο και τη Συντακτική Επιτροπή 

 
Αγαπητά μέλη,  

Με την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους και όλες 

Χρόνια Πολλά 

και 

Ευτυχισμένο το 2018 
με υγεία, ειρήνη, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία. 

Στο σημερινό τεύχος υπάρχει εκτενής πληροφόρηση για το τρέχον συνέδριο του 
2018 που θα γίνει στη Λαμία, στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα παρατηρήσετε την αλλαγή του 
διαστήματος διενέργειας του συνεδρίου από την εβδομάδα της διακαινησίμου σε 
άλλη ημερομηνία, καθόσον το Πάσχα φέτος είναι πολύ ενωρίς, αλλά και διότι πολλά 
μέλη δεν συμμετείχαν στα προηγούμενα συνέδρια, λόγω του ότι προτιμούσαν να 
είναι με τις οικογένειές τους το Πάσχα. Υπάρχει επίσης πληροφόρηση και για 
διάφορα άλλα συνέδρια που ενδιαφέρουν τα μέλη μας.  

Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι το Φεβρουάριο του 2018 έχουμε 
αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΣΙ. 
Έτσι, παρακαλούμε όσους από εσάς έχετε την επιθυμία να προσφέρετε στη 
λειτουργία και τους στόχους του Ινστιτούτου, να μη διστάσετε και να δηλώσετε 
υποψηφιότητα. Ιδιαίτερα θα θέλαμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τα νέα μέλη μας και 
από μέλη εκτός Αθηνών, δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στα διοικητικά 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. 

Στο παρόν τεύχος συμπεριλάβαμε και μερικά ποιήματα του αγαπητού μας κ. Θ, 
Κάκουλλου από μια συλλογή που εξέδωσε στα τέλη του 2017 με τίτλο «Η ομορφιά 
του Κόσμου», για να πάρετε μία γεύση από το πόνημά του. 
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31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
 
To 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής θα 
πραγματοποιηθεί στις 4-6 Μαΐου στην Λαμία 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  
με τίτλο: «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην 
Πληροφορική και τη Βιοϊατρική».  
 

 
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας 

 
Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι η 
παρουσίαση, η ανάπτυξη και η διάδοση της 
στατιστικής μεθοδολογίας που απαιτείται στη 
διαχείριση δεδομένων σε διάφορους τομείς 
όπως η πληροφορική και η βιοϊατρική.  
 
Η Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου 
αποτελείται από τους: Δρακόπουλο Β. (Παν. 
Θεσσαλίας), Μπάγκο Π. (Παν. Θεσσαλίας), 
Μπερσίμη Σ. (Παν. Πειραιώς), Παναγιωτάκο Δ. 
(Χαροκόπειο Παν.), Πλαγιανάκο Β. (Παν. 
Θεσσαλίας), Τριανταφύλλου Ι. (Παν. 
Θεσσαλίας).  
 
Η Επιστημονική επιτροπή αποτελείται από 
τους: Βασδέκη Β. (Οικονομικό Παν. Αθηνών), 
Βόντα Ι. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), 
Δαμιανού Χ. (Παν. Αθηνών), Καραγρηγορίου 
Α. (Παν. Αιγαίου), Κολυβά-Μαχαίρα Φ. 
(Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης), Μαλεφάκη 
Σ. (Παν. Πατρών), Μπάγκο Π. (Παν. 
Θεσσαλίας), Μπατσίδη Α. (Παν. Ιωαννίνων), 
Μπουρνέτα Α. (Παν. Αθηνών), Μωυσιάδη Χ. 
(Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης), 
Παναγιωτάκο Δ. (Χαροκόπειο Παν.), 
Παπαϊωάννου Τ. (Παν. Πειραιώς & Ιωαννίνων), 
Ρακιτζή Α. (Παν. Αιγαίου), Τριανταφύλλου Ι. 
(Παν. Θεσσαλίας), Τσακλίδη Γ. (Αριστοτέλειο 

Παν. Θεσσαλονίκης), Χριστοφίδη Τ. (Παν. 
Κύπρου).  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για 
τα εξής: 
 
1. «Ειδικές Συνεδρίες» (Special Sessions): 
Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) 
τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη 
περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα 
πιθανών ομιλητών. Η επιστημονική επιτροπή θα 
δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που 
θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του 
προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν 
έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς 
και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά 
προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα 
κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η 
επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η 
συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν 
της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων 
της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη 
συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των τεσσάρων (4) εργασιών για 
παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο 
προεδρεύων. Η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται 
προτάσεις έως και 15 Μαρτίου 2018 στο  
esi-stat@hol.gr.  
 
2. «Σεμινάρια»: Κάθε πρόταση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) 
μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα 
παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) 
σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα ή των 
διδασκόντων. Προτάσεις οργάνωσης 
σεμιναρίων γίνονται δεκτές μέχρι και 15 
Μαρτίου 2018 στο esi-stat@hol.gr. 
 
Είναι γνωστό ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και στη 
Λαμία, θα απονεμηθεί το Βραβείο Καλύτερης 
Εργασίας Νέου Στατιστικού. Καλούμε τα 
μέλη του Ε.Σ.Ι. να γνωστοποιήσουν το θεσμό 
αυτό και να ενθαρρύνουν μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές να συμμετάσχουν. 
Οδηγίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΙ. 
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Σημαντικές Ημερομηνίες 
 

Έναρξη υποβολής εργασιών: 15/1/2018 

Λήξη υποβολής εργασιών: 15/4/2018 

Έναρξη εγγραφών: 15/1/2018 

Υποβολή αιτήσεων για τις "Ειδικές Συνεδρίες" 

& "Σεμινάρια": έως 15/3/2018 

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 20/4/2018 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 4-6/5/2018 

 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://esi2018.dib.uth.gr/ 

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση & Γιορτή:  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
 
Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση του ΕΣΙ έχει αποφασιστεί για 
την 27η/1/2018 στα γραφεία του ΕΣΙ και σε 
περίπτωση μη απαρτίας μετατίθεται για τις 
3/2/2018 στις 6:00 μμ. Η Τακτική Γ.Σ. 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  Απολογισμό του 
απερχόμενου ΔΣ για τα πεπραγμένα της διετίας, 
Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2017, 
Έγκριση Προϋπολογισμού για το 2018 και Εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής και Επιτροπής παραλαβής 
ψηφοδελτίων από το Ταχυδρομείο. Θα 
ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και γιορτή. 
 

 

Αρχαιρεσίες ΕΣΙ:  
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 
Εκλογές Ε.Σ.Ι. 2018. Η θητεία του ΔΣ του ΕΣΙ 
λήγει το Φεβρουάριο. Η υποβολή 
υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή λήγει στις 15/1/2018 (βλ. 
Παράρτημα). Οι Εκλογές θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 11 
Φεβρουαρίου 2018. Όσα μέλη του ΕΣΙ θα 
ψηφίσουν ταχυδρομικώς (τα ψηφοδέλτια μαζί 
με τις οδηγίες θα αποσταλούν μετά τις 15/1)  θα 
πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει δηλαδή να 
έχουν πληρώσει τη  συνδρομή τους και για το 

έτος 2018 και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
ψηφοδέλτια θα φτάσουν εγκαίρως στο ΕΣΙ και 
σίγουρα πριν την Κυριακή 11/2/2018. 
Τονίζεται ότι στις αρχαιρεσίες του 2014 και 
του 2016 ακυρώθηκαν ψηφοδέλτια διότι οι 
ψηφοφόροι δεν ήταν ταμειακά 
τακτοποιημένοι. Οι ετήσιες συνδρομές του ΕΣΙ 
καταβάλλονται (i) στα Γραφεία του ΕΣΙ με 
επιταγή ή μετρητά (ii) με ταχυδρομική επιταγή 
και (iii) με κατάθεση σε λογαριασμό του ΕΣΙ 
στην Εθνική Τράπεζα  
(IBAN: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590) 
ή στην Τράπεζα Πειραιώς  
(IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853).  
 

Νέα & Ανακοινώσεις 1   
 

1. The 11th edition of the conference GASCom 
on random generation of combinatorial 
structures will be held at the Harokopio 
University in Athens, Greece, on June 18-20, 
2018. 

The details that follow can also be found at   
http://gascom2018.hua.gr/, together  with more 
information about the conference. 

 

SCOPE 

The conference GASCom brings together 
researchers in combinatorics, algorithms, 
probabilities, and more generally mathematical 
computer science, around the theme of random 
and exhaustive generation of combinatorial 
structures, mostly considered from a theoretical 
point of view. In connection with this main 
theme, the conference is also interested in 
contributions in enumerative or analytic 
combinatorics, and interactions with other areas 
of mathematics, computer science, physics or 
biology. 

The conference is both interested in methods for 
random or exhaustive generation and in original 
results on combinatorial or algorithmic 
questions, whose solution has been made 
possible by an approach involving random or 
exhaustive generation. 

                                                 
1Στην Ενότητα αυτή δημοσιεύονται νέα & 
ανακοινώσεις όπως αποστέλλονται στο Περισκόπιο 
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TOPICS 

- Random and exhaustive generation of 
combinatorial objects 

- Enumerative and analytic combinatorics 

- Algorithmic aspects: analysis of algorithms, 
probabilistic algorithms 

- Interactions: bio-informatics, combinatorics on 
words, tilings,... 

 

INVITED SPEAKERS 

Maria Bras-Amorós (Universitat Rovira I 
Virgili, Tarragona, Spain) 

Charalambos Charalambides (National and 
Kapodistrian University of Athens, Greece) 

Torsten Mütze (Technische Universität Berlin, 
Germany) 

 

IMPORTANT DATES 

Submission deadline: March 15, 2018. 

Notification: April 30, 2018. 

Final version: May 15, 2018 

Early registration: May 31, 2018 

 

SUBMISSION 

All papers should present original and 
previously unpublished work that is currently 
not under review in any conference or journal. 
Both basic and applied research papers are 
welcome. A poster session is also expected. 

We invite you to submit an extended abstract of 
at least 6 pages and at most 12 pages sending a 
pdf file to gascom18@hua.gr by March 15, 
2018. 

 

2. Joint Summer School ERS-IASC, ECAS 
and SIS-CLADAG Clustering, Data Analysis 
and Visualization of Complex Data 

May 21-25, 2018, Catania (Italy) 
 

The course is intended to achieve postgraduate 
training in special areas of statistics for both 
researchers and professional data analysts. The 
focus is on classification and clustering methods 

with particular emphasis on modern high-
dimensional data sets (MHDS). MHDS have 
recently emerged because of the fast 
improvement in data acquisition, storage and 
processing. The availability of massive data sets 
are of large interest also in machine learning, 
data science and computer science. It applies in 
many contexts such as biological experiments, 
financial markets, astronomy, etc. Classification 
and clustering play a key role in this new 
paradigm to discover the inhomogeneous 
structure often underlying these data. Starting 
from basic concepts, the course will introduce 
the audience to novel techniques and software 
through extensive applications to real data. 

More information available at 

http://www.clucla-summerschool.org/ 

 

3. Το Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την 
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) «Στατιστική και Αναλογιστικά - 
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο 
απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - 
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο (2) 
κατευθύνσεις:   
(1) Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων  
(2) Αναλογιστικά–Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 

Πληροφορίες: 
http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html 

4. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 
κατεύθυνσης ΣΑΧΜ του τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
για την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 
περιλάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου, του ΠΜΣ 
«Στατιστική και Αναλογιστικά - 
Χρηματοοικονομικά  Μαθηματικά», της 
κατεύθυνσης ΣΑΧΜ του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 
(Αίθουσα Α4, Εμπορική Σχολή) 
προγραμματίστηκαν οι ακόλουθες διαλέξεις:  
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 -  Τρίτη 07/11/2017  8:00-9:00 μμ   
Δρ. Παπαμιχαήλ Μαρία-Άννα, Αντιπρόεδρος 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής  
Τίτλος: Ο Έλληνας αναλογιστής και 
διαχειριστής κινδύνου στην κοινωνική 
ασφάλιση και στα ταμεία σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εργασίας  
  
-  Τρίτη 21/11/2017 8:00-9:00 μμ   
Dr. Marien Graham, Department of Science, 
Mathematics and Technology Education, 
University of Pretoria, South Africa 
Title: Statistical Process Control: An essential 
ingredient in quality improvement 
  
-  Τρίτη 05/12/2017 8:00-9:00 μμ   
Δρ. Χριστίνα Παρπούλα, Μεταδιδακτορική 
Ερευνήτρια και Πανεπιστημιακή Υπότροφος, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τίτλος: Περιοδικά Μοντέλα Παλινδρόμησης 
για την Ανίχνευση Επιδημικών Εξάρσεων σε 
Συστήματα Βιοεπιτήρησης 
 
-  Τρίτη 12/12/2017 8:00-9:00 μμ   
κ. Χρίστος Μέρκατας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τίτλος: Bayesian nonparametrics and slice 
sampling 
 
 
FENStatS (Federation of European 
National Statistical Societies) 
 
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο από το 
καλοκαίρι του 2017, έγινε μέλος της FENStatS. 
 
 
EMOS Webinars 
 
Το EMOS (European Master in Official 
Statistics) είναι ένα δίκτυο προγραμμάτων 
Master που παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές 
στον τομέα των επίσημων στατιστικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ως σκοπό αφενός 
να ενισχύσει τη συνεργασία στο πλαίσιο του 
ακαδημαϊκού κόσμου και αυτών που παράγουν 
επίσημες στατιστικές και αφετέρου να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη επαγγελματιών που μπορούν να 
εργαστούν με τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα 

σε διάφορα επίπεδα στο ταχύτατα μεταβαλ-
λόμενο σύστημα παραγωγής του 21ου αιώνα. 
 
Το EMOS σε συνεργασία με τη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
της Λιουμπλιάνα (FELU) διοργανώνει 
πρόγραμμα δώδεκα (12) εξ αποστάσεως 
σεμιναρίων (webinars) με θέματα που 
καλύπτουν την παραγωγή και τη διάδοση των 
επίσημων στατιστικών. Το πρόγραμμα θα 
διεξάγεται περίπου δύο φορές το μήνα 
(Τετάρτες) από τον Ιανουάριο μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2018 με ομιλητές από τη Eurostat, 
από τα προγράμματα των EMOS Master, από 
Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες καθώς και 
Κεντρικές Τράπεζες. 
  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://konference.ef.uni-lj.si/emos/webinars/ 
 
Νέα των μελών  
 
1) Ο συνάδελφος Σταύρος Βακερούδης εξελέγη 
Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό 
αντικείμενο Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά στην κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θερμά συγχαρητήρια. 
 
2) Ο συνάδελφος  Κωνσταντίνος Ζωγράφος 
εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη διετία 
2017-2019. Θερμά συγχαρητήρια. 
 
3) Ο συνάδελφος Δημήτριος Μπάγκαβος 
εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό 
αντικείμενο Στατιστική – Πιθανότητες  στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Θερμά συγχαρητήρια. 
  
4) Το ΕΣΙ με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια 
του συναδέλφου Παναγιώτη Μάνταλου, 
Associate Professor, Department of Economics 
and Statistics, Linnaeus University, Sweden. Το 
ΔΣ του ΕΣΙ εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια και εύχεται στην οικογένεια και 
τους οικείους του καλό κουράγιο και δύναμη.  
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Ανταποκριτές Περισκοπίου  
 
Καλούνται μέλη του Ινστιτούτου ή άλλοι 
συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν να 
λειτουργήσουν ως ανταποκριτές του 
Περισκοπίου συνεισφέροντας νέα, 
ανακοινώσεις ή άλλο υλικό να το δηλώσουν 
στη Γραμματεία του ΕΣΙ (τηλ: 210-3303909,  
e-mail: esi-stat@hol.gr) 
 
Συνδρομές μελών  
 
Καλούνται τα μέλη του ΕΣΙ να τακτοποιήσουν 
τη συνδρομή τους για το νέο έτος καθώς και 
τυχόν οφειλόμενες συνδρομές παρελθόντων 
χρόνων. Οι συνδρομές του ΕΣΙ καταβάλλονται 
(i) στα Γραφεία του ΕΣΙ με επιταγή ή μετρητά 
(ii) με ταχυδρομική επιταγή και (iii) με 
κατάθεση σε λογαριασμό του ΕΣΙ στην Εθνική 
Τράπεζα (iban: GR 17 0110 1160 0000 1164 
8005 590) ή στην Τράπεζα Πειραιώς (iban:  
GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853).  
Πληροφορίες στα Γραφεία του ΕΣΙ (μέρες & 
ώρες γραφείου: Δευτ-Τετ-Παρ 8:30-15:30, τηλ: 
210-3303909, e-mail: esi-stat@hol.gr ) 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι ετήσιες συνδρομές των 
μελών είναι:  
α) τακτικά μέλη: 25€ 
β) έκτακτα μέλη: 20€ 
γ) πάρεδρα μέλη: 15€ 
 
 
Στατιστικό Ημερολόγιο  
 
January, 10-12, 2018, Charleston, SC, USA 
International Conference on Health Policy Statistics 
(ICHPS) 
Πληροφορίες: 
http://ww2.amstat.org/meetings/ichps/2018/index.cfm 
 
February, 15-17, Portland, OR, USA 
ASA conference on Statistical Practice 
Πληροφορίες: 
http://www.amstat.org/ASA/Meetings/Conference-on-
Statistical-Practice.aspx?hkey=242b120a-788a-48f5-
bbf3-ac0d8675e933  
 
March, 28-29, 2018, Utrecht, the Netherlands 
Annual Meeting Dutch Society for Statistics and 
Operations Research 
Πληροφορίες: www.vvs-or.nl 

Μάιος, 4-6, 2018, Λαμία 
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής:  
Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και 
τη Βιοϊατρική 
 
May, 21-25, 2018, Catania (Italy) 
Joint Summer School ERS-IASC, ECAS and SIS-
CLADAG Clustering, Data Analysis and Visualization 
of Complex Data 
Πληροφορίες: http://www.clucla-summerschool.org/ 
 
May 30- June 3, 2018, Karlovasi, Samos 
10th Conference in Actuarial Science & Finance on 
Samos (CASF SAMOS 2018) 
Πληροφορίες: http://actuarweb.aegean.gr/samos2018/ 
 
June, 11-15, 2018, Salerno, Italy 
International Society of Non-Parametric Statistics 
Conference (ISNPS) 
Πληροφορίες: http://www.isnps2018.it 
 
June, 12-15, 2018, Chania, Crete, Greece 
5th Stochastic Modeling Techniques and Data 
Analysis International Conference (SMTDA2018) 
Πληροφορίες: http://www.smtda.net/ 
 
June, 18-20, 2018, Athens, Greece (Harokopio  
University). 
GASCom Conference 
Πληροφορίες: http://gascom2018.hua.gr/ 
 
July, 4-6, 2018, Piraeus, Greece 
International Symposium on Business and Industrial 
Statistics (ISBIS2018) 
Πληροφορίες: http://isbis2018.unipi.gr/ 
 
 
 

University Jobs in Mathematics/ 
Applied Mathematics and other areas  
 
Research Analyst, Dialectica, Athens, Attica, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/486526840?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-15-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Statistical Programming Consultant, IRI, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/520833191?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
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jobs_jymbii_digest-null-16-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Data Analyst, Signal Maritime, Glyfada, Attiki, 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/528882063?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-17-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Process Data Analysis Officer, Boehringer 
Ingelheim, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/467896577?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-18-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Data Mining Engineer / IT & Operation Sector 
Eurobank, Moschato, Attica, Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/467848653?r
ecommendedFlavor=IN_NETWORK&refId=b5b92b0d-
7b0b-4277-8f8a-549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-
job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-6-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Research Associate - Talent Acquisition 
Stanton Chase: Executive Search Consultants, 
Greece 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/506751562?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-20-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-

jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
--------------------------------------------------------------- 
Data Science Analyst, Accenture, Athens, GR 
Πληροφορίες: 
https://www.linkedin.com/comm/jobs/view/465797317?r
efId=b5b92b0d-7b0b-4277-8f8a-
549a7c42c326&trk=eml-jymbii-organic-job-
card&midToken=AQEVpRrcBWdBTw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-21-null-null-
5kukzo%7Ejalhjxk3%7Eeq-null-
jobs%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_
jymbii_digest%3BD9McSPxfQiy1l6h3Uu2jZg%3D%3D 
 
 

Ποίηση  
 
Ο κ. Θεόφιλος Κάκουλλος δημοσίευσε φέτος 
μια συλλογή με ποιήματά του παλαιότερα και 
νέα με τίτλο «Η ομορφιά του κόσμου». Μια 
γεύση από τη δουλειά αυτή που αποκαλύπτει 
και τη σκωπτική διάθεση του συγγραφέα 
δίνεται παρακάτω. 
 
Έχουν Βούδα ή Ναζωραίο; 
 

Και τι έγινε που πάτησε ο Armstrong το Φεγγάρι; 
Και τι θα γίνει που βρέθηκε πάγος στον Άρη; 
Άκουσα χτες για μακρινούς πλανήτες, σαν τη Γη. 
Μα εγώ ρωτάω: υπάρχει άλλος Αρχιμήδης, άλλο π; 
Και κάτι άλλο ήθελα να μάθω, πιο σπουδαίο: 
Έχουν, αν είναι άνθρωποι εκεί, Βούδα ή Ναζωραίο; 
                                                              Πάσχα 2015 
 
Θα βρω συμφοιτητές 
 

Ιδού πως εκατάντησε η Ελλάς, Χώρα με Ιστορία 
χωρίς πτυχίο Υπουργό να έχει στην Παιδεία! 
Ο Φίλης αποφάσισε να πάρει το πτυχίο 
και μ’ άλλους ίσως φαλακρούς να κάτσει στο θρανίο 
της Άννας πρώην Υπουργού τον Νόμο καταλύει 
κι όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία διαλύει 
 

Όμως εγώ, κι ομότιμος, θα πάω στο Γραφείο 
να βρω ίσως συμφοιτητές απ’ το Νεκροταφείο 
                                                3/9/2016 
 
Μήπως δε ζεις; 
 

Πάει καιρός να τηλεφωνηθούμε, 
χρόνια τώρα να ιδωθούμε. 
«Το τηλέφωνο αυτό δεν αντιστοιχεί συνδρομητής» 
απάντησε κρύα αυτόματος τηλεφωνητής. 
Δάκρυσα, μήπως φίλε δε ζεις; 
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Τι  ̓ναι η ζωή είναι να απορείς. 
Θα ξανασυναντηθούμε; 
Πολύ το φοβάμαι 
Ωστόσο οι κουβέντες μας ζούνε. 
    Λευκωσία, 10/2011 
 

Στο σπίτι που γεννήθηκα 
 

Στο σπίτι που γεννήθηκα στέκουνε τα ντουβάρια· 
μήτε ρακή, μήτε κρασί, ραγίσαν τα πιθάρια. 
Μια παλιά φωτογραφία στη γωνιά ξεθωριασμένη, 
Στο παραθύρι μια εικόνα, κι αυτή θλιμμένη. 
 

Έξω ξεράθηκε η μουριά, 
στέκει ακόμα σκαρφαλωμένη η κληματαριά, 
ξεραθήκαν της συκιάς οι κλώνοι, 
μια ανείπωτη λύπη γύρω τα ζώνει. 

2014 
 

Στη Ρόζα 
 

Μαζί χρόνια δουλέψαμε, αγαπητή μου Ρόζα, 
πάντα με αλληλοσεβασμό και αμοιβαία πόζα, 
ολόκληρη μια γενιά και τι δεν έχεις γράψει ! 
Έγγραφα προς Κοσμήτορες, Πρυτάνεις κι’ Υπουργεία 
συγγράμματα Στατιστικής, κάθε λογής βιβλία. 
 

Μα ’κόμα πιο σημαντικές ήταν Δημοσιεύσεις 
που τον Τομέα διεθνώς βάλαν στις πρώτες θέσεις. 
 

Ήσουνα Ρόζα πρόθυμη να εξυπηρετήσεις 
καθηγητές και φοιτητές, όλους να ευχαριστήσεις. 
Εμείς οι δύο εστήσαμε καινούργιο έναν Τομέα, 
του ευχόμαστε ολόψυχα νέα Ρόζα, Γραμματέα. 

Ιούλιος 2010 
 
 
Χαίρε κόρη μου 
 

Εσένα απόψε ποιά ευχή θα σε ζεστάνει; 
Εσένα ποιό χαμόγελο τον πόνο θα γλυκάνει; 
Στην έρμη γη της άπω πολιτείας 
δεν έχει πίττα να γευτείς 
κι ευχή τ’ Άη Βασίλη, 
δεν έχει φύλλο της ελιάς ξερό να δοκιμάσεις 
αν σ' αγαπά η αδελφή, αν σ' αγαπά η ξενιτειά 
Τζάκι ποτέ δεν γνώρισες ηλιοκαμένε κάμπε 
Φωτιά δεν έχει από δαδί, στάχτη ν' αναδεύσεις 
το χρόνο περιμένοντας να φτάσει τον Καινούργιο 
μήτε καπνό σταχτόψητου σφαγιού στα κεραμίδια 
Δεν έχει καλικάντζαρο μήτε στοιχειά στις στέγες 

λειωμένες είναι οι καρδιές απ' το καυτό λιοπύρι 
 

Κι εσύ, βωμός πολύχρωμος πολύχρονης θυσίας 
λαμπάδα κράτησες ψηλά χαμένης ουτοπίας 
Κόρη του πελάγους και του ωκεανού 
πάσκισες τη λευτεριά να δώσεις και σκλαβώθηκες 
Ας είσαι ελπίδα ευλογημένη 
 

Στοίχειωσε απόψε η κάμαρά σου 
ένα βάζο καθισμένο στο τραπέζι 
μια γλάστρα δυόσμο μαραμένο στο παραθύρι 
Δειλά μπήκε στην κάμαρά σου 
κρύο το φως πάνω απ' το κυπαρίσσι 
και το θαμπό σου βλέμμα, σπαθί 
μάτωσε τα σωθικά μου 
Χαίρε κόρη μου, όπου και να ’σαι 
    Παράδεισος, 31/12/92 
 
 
 
 
 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Σολωμού 5,  10683 Αθήνα 
Τηλ. – Fax: 210-3303909 
E-mail: esi-stat@hol.gr, 
Ιστοσελίδα www.esi-stat.gr 

Facebook: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 

Greek Statistical Institute 
5 Solomou str., GR-10683 Athens 
Phone – Fax: ++30-210-3303909 

E-mail: esi-stat@hol.gr,  
Wensite: www.esi-stat.gr 

Facebook: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 

 
 
 
 
Συντακτική Επιτροπή Περισκοπίου:  
Χ. Μωυσιάδης, Τ. Παπαϊωάννου, 
 Χ. Χαραλαμπίδης  
Επιμέλεια  τεύχους: Χ. Μωυσιάδης, 
 Γραμματεία Μ. Χιώλου 
Υπεύθυνος Έκδοσης Περισκοπίου: Διοικητικό 
 Συμβούλιο ΕΣΙ 
Ανταποκριτές: Μ. Βαμβακάρη, Α. Καραγρηγορίου, Σ.
Μπερσίμης 
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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 2018. 
 
 
Ονοματεπώνυμο:  ……………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

Ο/Η υπογραφόμενος/νη 
 


