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1
η
 Ανακοίνωζη 32

ος
 Πανελληνίος Σςνεδπίος Σηαηιζηικήρ 

 
Τν Ειιεληθό Σηαηηζηηθό Ιλζηηηνύην ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

δηνξγαλώλνπλ ην 32ν Παλειιήλην Σπλέδξην Σηαηηζηηθήο κε ηίηιν «Η Επιζηήμη ηηρ Σηαηιζηικήρ και η 

ζςμβολή ηηρ ζηη βιώζιμη ανάπηςξη».  
 

Τν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ από 31 Μαΐος έωρ 2 Ιοςνίος 

2019. Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ 32
νπ 

Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Σηαηηζηηθήο πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

λα εγγξαθνύλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ, http://esi2019.conf.uoi.gr, θαη λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα 

ηα εμήο: 
 

1.  Επεςνηηικέρ επγαζίερ ζεσξεηηθήο ή/θαη εθαξκνζκέλεο πθήο ζε όια ηα πεδία ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, νη 

νπνίεο ζα παξνπζηαζηνύλ είηε κε αλαθνίλσζε (νκηιία) ζε παξάιιειεο ζπλεδξίεο είηε κε poster. Κάζε ζύλεδξνο 

έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη κε ην πνιύ ηξεηο εξγαζίεο θαη λα παξνπζηάζεη ην πνιύ δύν εξγαζίεο κε νκηιία θαη 

κηα εξγαζία κε poster ή κηα εξγαζία κε νκηιία θαη δύν εξγαζίεο κε poster. Σηηο ηξεηο ζπκκεηνρέο ε κία πξέπεη 

λα είλαη poster. Οη πξνηάζεηο (ππό ηε κνξθή πεξηιήςεσλ είηε ζηελ ειιεληθή είηε ζηελ αγγιηθή) γίλνληαη δεθηέο 

έωρ και 30 Αππιλίος 2019, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ. (Επηζεκαίλεηαη όηη ε εξγαζία κε ηίηιν θαη 

πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή (αγγιηθή) παξνπζηάδεηαη (αλαθνηλώλεηαη) ζηελ ειιεληθή (αγγιηθή) θαη όηη ε 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη κηα ή πεξηζζόηεξεο παξνπζηάζεηο λα 

γίλνπλ κόλν κε poster.) 
 

2. Ειδικέρ Σςνεδπίερ (Special Sessions): Κάζε πξόηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (α) ηνλ ηίηιν ηεο 

ζπλεδξίαο, (β) κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζπλεδξίαο θαη (γ) κία ιίζηα πηζαλώλ νκηιεηώλ. Κάζε ζπλεδξία 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηέζζεξηο εξγαζίεο. Η επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα δώζεη πξνηεξαηόηεηα ζε εηδηθέο 

ζπλεδξίεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ην πςειό επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλεδξίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε λέεο 

ηδέεο θαη πξνζεγγίζεηο θαζώο θαη ζε εθαξκνγέο ηεο ζηαηηζηηθήο ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. Σηα θξηηήξηα επηινγήο ζα ζπλππνινγηζηνύλ ε επηζηεκνληθή πνηόηεηα/αξηηόηεηα θαζώο θαη ε 

ζπλάθεηα κε ηα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ. Καηόπηλ ηεο απνδνρήο ηεο πξόηαζεο, ν θάζε πξνηείλσλ ηε ζπλεδξία ζα 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπλεδξία ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ηεζζάξσλ εξγαζηώλ γηα 

παξνπζίαζε ζηε ζπλεδξία) θαη ζα είλαη ν πξνεδξεύσλ. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ζα δέρεηαη πξνηάζεηο έσο θαη 

30 Μαπηίος 2019 ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Ε.Σ.Ι., esi-stat@hol.gr.  
 

3. Σεμινάπια: Κάζε πξόηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (α) ηνλ ηίηιν ηνπ ζεκηλαξίνπ (β) κία ζύληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα παξνπζηαζηεί, (γ) ην ζύλνιν ησλ σξώλ θαη (δ) ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπ 

δηδάζθνληα/δηδαζθόλησλ. Πξνηάζεηο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ γίλνληαη δεθηέο έσο θαη  30 Μαπηίος 2019 ζην 

esi-stat@hol.gr. 
 

4. Σςνεδπίερ Νέων Σηαηιζηικών (Young Statistician Sessions): Κάζε πξόηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

εθηελή πεξίιεςε ηεο παξνπζίαζεο πξνπηπρηαθήο ή κεηαπηπρηαθήο (κε δηδαθηνξηθήο) εξγαζίαο ζηαηηζηηθήο 

πθήο. Σηόρνο είλαη λένη, θεξέιπηδεο ζηαηηζηηθνί λα εμνηθεησζνύλ κε ην Ε.Σ.Ι. θαη λα ζπιιέμνπλ επνηθνδνκεηηθά 

ζρόιηα γηα ηηο εξγαζίεο θαη δηαηξηβέο ηνπο. Η εθηελήο πεξίιεςε ζα παξέρεη πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, ηεο 

κεζόδνπ θαη ησλ επξεκάησλ, θαζώο θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ θνηηεηή θαη ην όλνκα ηνπ επνπηεύνληνο 

θαζεγεηή. (Υπόδεηγκα παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ.) Η επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα αλαιάβεη λα 

μερσξίζεη ηηο εηζεγήζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ζπλέδξην. Εθηεηακέλεο πεξηιήςεηο γίλνληαη δεθηέο έσο 

θαη 30 Αππιλίος 2019 ζην esi-stat@hol.gr. 
 

5. Βπαβείο Καλύηεπηρ Επγαζίαρ Νέος Σηαηιζηικού: Ο ελδηαθεξόκελνο λένο ζηαηηζηηθόο πξέπεη λα δειώζεη 

ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην εάλ επηζπκεί λα θξηζεί/αμηνινγεζεί  γηα ην βξαβείν. Σηελ πεξίπησζε 

απηή, καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα ππνβάιεη θαη νιόθιεξε ηελ εξγαζία ηνπ (κέρξη 15 ζειίδεο) 

γξακκέλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο δαθηπινγξάθεζεο εξγαζηώλ γηα ηα Πξαθηηθά ηνπ Ε.Σ.Ι. πνπ παξέρνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ. Ελ πξνθεηκέλσ, σο λένο ζηαηηζηηθόο ελλνείηαη ν κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο, ν 

ππνςήθηνο γηα κεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ή δηδαθηνξηθό ή ν λένο δηδάθηνξαο. Ο λένο δηδάθηνξαο ζα 
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πξέπεη λα είλαη ην πνιύ δύν ρξόληα κεηά ην δηδαθηνξηθό (εκεξνκελία πηπρίνπ). Η εξγαζία δελ ζα πξέπεη λα έρεη 

αλαθνηλσζεί πξνεγνπκέλσο ζε άιιν ζπλέδξην. Η εξγαζία κπνξεί λα έρεη θαη άιινπο ζπγγξαθείο, αιιά ε 

παξνπζίαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη  από ηνλ λέν ζηαηηζηηθό. Η απνλνκή γίλεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Εξγαζίεο γηα ην βξαβείν γίλνληαη δεθηέο έσο θαη 30 Μαπηίος 2019 ζην esi-stat@hol.gr. 
 

 

Σημανηικέρ Ημεπομηνίερ 
 
Έλαξμε εγγξαθώλ, ππνβνιώλ εξγαζηώλ, πξνηάζεσλ γηα νξγάλσζε εηδηθώλ ζπλεδξηώλ 

θαη ζεκηλαξίσλ, αηηήζεσλ γηα ην βξαβείν θαιύηεξεο εξγαζίαο λένπ ζηαηηζηηθνύ. 

30/01/2019 

Λήμε ππνβνιώλ γηα ηελ νξγάλσζε εηδηθώλ ζπλεδξηώλ ή ζεκηλαξίσλ, θαζώο θαη  

αηηήζεσλ γηα ην βξαβείν. 

30/03/2019 

Λήμε ππνβνιώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηηο ζπλεδξίεο λέσλ 

ζηαηηζηηθώλ. Μεηαβνιή ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην. 

30/04/2019 

Αλαθνίλσζε ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπλεδξίνπ 15/05/2019 

Δηεμαγσγή ζπλεδξίνπ 31/05-02/06/2019 

Επικοινωνία: Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν ηνπ Ε.Σ.Ι, 210-3303909, ζηελ ηζηνζειίδα www.esi-

stat.gr, θαζώο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε esi-stat@hol.gr. 
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