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Χορηγοί 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί τους κάτωθι χορηγούς. 

 

 

  

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ			ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	

ΕΜΠΟΡΙΑ			ΔΙΑΦ/ΚΩΝ		&		ΑΛΛΩΝ		ΕΙΔΩΝ	

ΠΥΡΓΟΥ		1‐3,		163	45		ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	–	ΑΘΗΝΑ	

ΤΗΛ		:		210		9948	118	/	6947	428826	
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Επιτροπές Συνεδρίου 
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Βαμβακάρη Μ. 
Δεδούσης Γ. 
Ηλιόπουλος Γ.  
Καλογήρου Σ. 
Κυριακούσης Α.  

Μπερσίμης Σ. 
Μπουρνέτας Α. 
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Σιάννης Φ. 
Χαλκιάς Χ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 
Αναγνωστόπουλος Δ. 

Αντζουλάκος Δ. 
Δαμιανού Χ. 
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Ηλιόπουλος Γ. 
Κάκουλλος Θ. 
Καλαματιανού Α. 
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Καρλής Δ. 
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Κουνιάς Σ. 
Κούτρας Μ. 
Κουτρουβέλης Ι. 

Μαχαιράς Ν. 
Μπάγκος Π. 
Μωυσιάδης Π. 
Νάκας Χ. 
Παπαδόπουλος Γ. 
Παπαϊωάννου Τ. 
Παπαναστασίου Δ. 
Σκιαδάς Χ. 
Σύψας Π. 
Τσακλίδης Γ. 
Τσίμπος Κ. 
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28ο Πανελλήνιο Στατιστικό Συνέδριο 

4 
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 
 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος: Δαμιανού Χαράλαμπος 

Αντιπρόεδρος: Κουτρουβέλης Ιωάννης 

Γενικός Γραμματέας: Κίτσος Χρήστος 

Ειδικός Γραμματέας: Παναγιωτάκος Δημοσθένης 

Ταμίας: Μπερσίμης Σωτήρης 

Έφορος Βιβλιοθήκης: Παπαϊωάννου Τάκης 

Σύμβουλος: Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος 

 

Γραμματεία: Μ. Χιώλου 

 

Διεύθυνση 
Σολωμού 5, Αθήνα, Τ.Κ: 106 83 
Τηλέφωνο: 210 33 03 909 
Φαξ: 210 33 03 909 
Email: esi‐stat@hol.gr 
http://www.esi‐stat.gr/ 

Μου αρέσει! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο  Ελληνικό  Στατιστικό  Ινστιτούτο  (ΕΣΙ)  ιδρύθηκε  το  1981  με  έδρα  την  Αθήνα.  Ιδρυτής  και  πρώτος 
Πρόεδρός  του  ήταν  ο  Καθηγητής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  κ.  Κάκουλλος  Θεόφιλος.  Αποτελεί 
επιστημονικό  σωματείο  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με  400  περίπου  μέλη.  Σκοπός  του  είναι  η 
προαγωγή  της  θεωρίας  και  εφαρμογή  της  Στατιστικής  μέσω  της  ανάπτυξης  και  διάδοσης  της 
στατιστικής  μεθοδολογίας  και  των  εφαρμογών  της    στις  Επιστήμες,  στην  Τεχνολογία  και  στη 
Διοικητική.  Επιπλέον, στους στόχους του  Ε.Σ.Ι.  είναι  η  συμβολή στην αναγνώριση  της σημασίας της  

στατιστικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η εδραίωση του κύρους 
του  επαγγέλματος  του  Στατιστικού,  η  προαγωγή  της  διδασκαλίας  της  στατιστικής  σ’  όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαιδεύσεως, η ανταλλαγή και διακίνηση της στατιστικής πληροφορίας σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο. Η 
πραγματοποίηση  των  σκοπών  του  ΕΣΙ  επιδιώκεται:  α)  Με  την  έκδοση  περιοδικών,  εντύπων  και  άλλων 
δημοσιευμάτων  και με  την ανταλλαγή  τους με δημοσιεύματα άλλων  επιστημονικών Εταιριών,  Σωματείων ή 
Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με  ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) με την πραγματοποίηση 
διαλέξεων  και  συζητήσεων,  με  τη  σύσταση  Σεμιναρίων,  με  την  οργάνωση  Συνεδρίων,  καθώς  και  με  άλλες 
επιστημονικές δραστηριότητες. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

 

ε  ιδιαίτερη  χαρά  και  αίσθημα  ευθύνης  σας  καλωσορίζουμε  στο  28ο  

Πανελλήνιο  Συνέδριο  Στατιστικής  που  πραγματοποιείται  στην  Αθήνα,  15‐18 

Απριλίου 2015. 

 

Τα  συνέδριά  μας  τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  μεγάλη  επιτυχία  τόσο  από  επιστημονικής 

σκοπιάς  όσο  και  από  πλευράς  συμμετοχών.  Ξεκίνησαν  ουσιαστικά  από  το 1990  με  το 3ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που έγινε στα  Ιωάννινα και έκτοτε ακολουθούν ανοδική 

πορεία. Φέτος προδιαγράφεται μια παρόμοια επιτυχία. 

 

Το  θέμα  του  Συνεδρίου  είναι  «Χωρική  Στατιστική  και  Εφαρμογές  της  Στατιστικής  στη 

Γενετική και  την Πληροφορική». Η  Στατιστική ως  επιστήμη,  εργαλείο εμπειρικής μάθησης 

και γνώσης υπεισέρχεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και επομένως έχει σημαντική 

σχέση  με  την  κοινωνία.  Ευελπιστούμε  ότι  οι  εργασίες  του  Συνεδρίου  θα  αναδείξουν  τη 

σημασία και τη συμβολή της Στατιστικής.  
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Το  συνέδριο φιλοδοξεί  να  εκφράσει  τη  σύγχρονη  γνώση  και  έρευνα  στη  Στατιστική  όσον 

αφορά  στη  Χωρική  Στατιστική  και  στις  Εφαρμογές  της  Στατιστικής  στη  Γενετική  και  την 

Πληροφορική και παράλληλα να δώσει βήμα στους νέους στατιστικούς να αναδείξουν και 

να παρουσιάσουν την έρευνά τους. 

 

Η  Επιτροπή  Προγράμματος  συνέταξε  με  προσοχή  το  πρόγραμμα  του  συνεδρίου  που 

περιλαμβάνει,  διαλέξεις‐ομιλίες  από  προσκεκλημένους  επιστήμονες,  ανακοινώσεις  σε 

διάφορες  επιστημονικές  ενότητες,  και  posters.  Η  Τοπική  Οργανωτική  Επιτροπή  φρόντισε 

για  πολλά  και  μεταξύ  άλλων  και  για  τις  κοινωνικές  εκδηλώσεις  που  παρουσιάζουν 

πρωτοτυπία και ιστορικό ενδιαφέρον. 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στο Χαροκόπειο, στην Αθήνα, 

θα  προσφέρει  μια  ξεχωριστή  δυνατότητα  παρουσίασης  της  στατιστικής  έρευνας  που 

γίνεται  στην Ελλάδα και θα αποτελέσει μια εξαιρετική πηγή γνώσης για τους φοιτητές και 

τους  νέους  στατιστικούς.  Για  όλους  θα  είναι  μια  όμορφη  ευκαιρία  επικοινωνίας, 

ανταλλαγής απόψεων και προώθησης του κλάδου μας.  

 

Ευχαριστίες  απευθύνονται  στο  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο  καθώς  επίσης  και  στους 

χορηγούς μας για την οικονομική τους ενίσχυση. 

 

 

 

Χαράλαμπος Δαμιανού 

Πρόεδρος  

Δ.Σ. Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 



28ο Πανελλήνιο Στατιστικό Συνέδριο 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

 

ο  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο  διαθέτει  προγράμματα  σπουδών  ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας στον ελληνικό χώρο και μετρά ήδη 25 χρόνια ακαδημαϊκού έργου. Με 

άρτιες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν ποιοτικό ακαδημαϊκό 

και φυσικό περιβάλλον για  τους φοιτητές  του, στα  χρόνια που πέρασαν το Πανεπιστήμιο 

αναδεικνύεται  σε  πυλώνα  εκπαίδευσης  και  έρευνας,  σε  περιβάλλον  πολιτισμού  και 

ευγενούς άμιλλας. Το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις των 

υποψηφίων  φοιτητών,  ενώ  σύμφωνα  με  πρόσφατα  στοιχεία  του  Εθνικού  Κέντρου 

Τεκμηρίωσης  για  το  δημοσιευμένο  έργο  στα  Ελληνικά ΑΕΙ,  κατατάσσεται  σε  πολύ υψηλή 

θέση σε ότι αφορά στις διεθνείς αναφορές ανά δημοσίευση και στις διεθνείς αναφορές ανά 

μέλος ΔΕΠ.    Επίσης,  το  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  αναπτύσσει  έντονη  δραστηριότητα  για 

διεθνείς  συνεργασίες,  με  Πανεπιστήμια  της  Ευρώπης,  της  Ασίας  και  της  Αμερικής,  τόσο 

στην έρευνα, όσο και στην εκπαίδευση.  

Τ 
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Η στατιστική επιστήμη, πέρα από την ειδική της ανέλιξη, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 

ανάπτυξη των περισσότερων σύγχρονων επιστημών. Βασικές έννοιες της στατιστικής έχουν 

εισχωρήσει  και  ενσωματωθεί  σχεδόν  σε  όλες  τις  επιστήμες,  από  τις  ανθρωπιστικές  και 

κοινωνικές, τις επιστήμες της υγείας, τις τεχνολογικές επιστήμες, μέχρι και τις επιστήμες της 

οικονομίας και διοίκησης. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο η στατιστική αναπτύσσεται τόσο 

μέσα από την εκπαίδευση, όσο και μέσα από την έρευνα, ενώ ο γόνιμος συνδυασμός της 

θεωρίας  και  της  πρακτικής  άσκησης  αποτελεί  βασική  επιδίωξη  των  προγραμμάτων 

σπουδών.  

 

Το  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο  με  χαρά  υποδέχεται  και  φιλοξενεί  το  28ο  Πανελλήνιο 

Συνέδριο Στατιστικής και εύχεται κάθε επιτυχία στις εργασίες του. 

 

 

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 

Πρύτανης  

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 



28ο Πανελλήνιο Στατιστικό Συνέδριο 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

 

ε συνέπεια στις αρχές και τους σκοπούς του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου

το  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής φιλοδοξεί να αποτελέσει πηγή γνώσης,

έμπνευσης  και  αλληλεπίδρασης  των  Ελλήνων  στατιστικών.  Το   θέμα  του  συνεδρίου  είναι 

«Χωρική  Στατιστική  και  Εφαρμογές  της  Στατιστικής  στη  Γενετική  και  την 

Πληροφορική». Στόχος  του  συνεδρίου  είναι  η  ανάπτυξη  και  η  διάδοση  της  Χωρικής 

Στατιστικής και  των εφαρμογών της Στατιστικής στη Γενετική και  την Πληροφορική, μέσω 

των  Ειδικών  Συνεδριών,  των  διαλέξεων  προσκεκλημένων  ομιλητών,  και  φυσικά,  της 

παρουσίασης των εργασιών που υπεβλήθησαν. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνονται 

και  2  σεμινάρια,  το  ένα  αφορά  στη  Διαχείριση  &  Ανάλυση  Δεδομένων  με  τη  Χρήση 

Στατιστικού  Λογισμικού.  Πρόκειται  για  ένα  επιμορφωτικό  σεμινάριο  10  ωρών,  για 

αρχάριους,  στη  διαχείριση  και  ανάλυση  δεδομένων,  και  το  οποίο  θα  υλοποιηθεί  με  τη 

χρήση  του  προγράμματος  IBM  SPSS  Statistics  (c).  Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  κάθε 

επιστήμονα, ερευνητή που έχει την ανάγκη να μάθει να διαχειρίζεται τα δεδομένα του και 

να  ανακαλύπτει  την  αλήθεια  που  "κρύβουν".    Το  δεύτερο  επιμορφωτικό  σεμινάριο,  10 
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ωρών, είναι στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις της 

παραγωγικής  διεργασίας,  έχοντας  ως  βασικό  στόχο  να  μειώσει  στο  ελάχιστο  δυνατό  την 

πιθανότητα  παραγωγής  προϊόντων  εκτός  προδιαγραφών,  ανιχνεύοντας  παράλληλα  (και 

απαλείφοντας)  τις  αιτίες  που  οδήγησαν  σε  αυτά. Η  εφαρμογή  του  στατιστικού  ελέγχου 

ποιότητας  ελαχιστοποιεί  το  κόστος  παραγωγής  ενώ  παράλληλα  αποτελεί  εργαλείο 

καινοτομίας  και  ανάπτυξης  της  επιχείρησης. Στο  σεμινάριο  αυτό  θα  παρουσιαστούν  οι 

βασικές  αρχές  και  τεχνικές  του  στατιστικού  ελέγχου  ποιότητας  καθώς  και  οι  εφαρμογές 

τους σε πραγματικά προβλήματα.  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή  κατέβαλε  κάθε δυνατή προσπάθεια  για  ένα άρτιο,  επιστημονικά 

και τεχνικά, συνέδριο. Με την ευχή και την ελπίδα το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

να  σας φανεί  χρήσιμο,  επιμορφωτικό  και  ευχάριστο,  σας  καλωσορίζω  στους  χώρους  του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που φιλοξενεί το συνέδριο. 

 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

 

Δημοσθένης Παναγιωτάκος 

Ειδικός Γραμματέας  

ΔΣ Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 
15:00  Εγγραφή συνέδρων 

16:00  Έναρξη του Συνεδρίου ‐ Χαιρετισμοί 
  

17:00  Διακεκριμένη Διάλεξη: Tsitsiklis J. On Influence Learning in Networks. 
(Προεδρεύουσα: Νικολαΐδη Μ.) 

(Αμφιθέατρο Γ. Καραμπατζός) 
 

17:30  Διακεκριμένη Διάλεξη: Λέκκας Ε. Χωροχρονική κατανομή των σεισμικών φαινομένων. 
(Προεδρεύων: Δαμιανού Χ.) 

(Αμφιθέατρο Γ. Καραμπατζός) 

 
18:00  Ελένειο Βραβείο: Λυμπερόπουλος Δ. Martingale‐ισοδύναμες κατανομές πιθανότητας με 

εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων.  
(Προεδρεύων: Ηλιόπουλος Γ.) 

(Αμφιθέατρο Γ. Καραμπατζός) 

 
  Ελαφρύ γεύμα 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η κ. Παλόγλου Σοφία‐Μαρία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  
θα ερμηνεύσει στο πιάνο έργα Ελλήνων συνθετών.  

  

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 

   ΑΙΘΟΥΣΑ Α  ΑΙΘΟΥΣΑ Β  Εργαστήριο ΗΥ 

   ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Σεμινάριο ΣΕΠ 
(09:00 ‐ 14:00) 

   (Προεδρεύων: Μωυσιάδης Χ.)  (Προεδρεύων: Κουτρουβέλης Ι.)    

9:00  Charalambides Ch.A. An euler stochastic 
process. 

Κατηνάς Α. Σύγκριση φθινουσών 
κατανομών και παραμέτρων μέσω 
δειγματοληψίας και μεταβλητότητας.    

9:20  Kyriakousis A., Vamvakari M. Fitting 
interarrival times of pageviews on 
Harokopio University’s web site to a q‐
exponential distribution. 

Jiménez‐Gamero M.D.,  Batsidis A., Alba‐
Fernández M.V. Έλεγχοι για την επιλογή 
μοντέλου που στηρίζονται στην 
εμπειρική χαρακτηριστική συνάρτηση. 

 
 

Βασικές αρχές 
ελέγχου 

ποιότητας, 
Μπερσίμης Σ. 

9:40  Κυρίτσης Ζ., Παπαδοπούλου Α. Αξιολόγηση 
της ποιότητας ζωής με χρήση 
ημιμαρκοβιανού μοντέλου ανταμοιβών. 

Ταφιάδη Μ., Ηλιόπουλος Γ. Ακριβείς 
έλεγχοι για την ισότητα των μέσων τιμών 
δύο κατανομών Laplace. 

10:00  Μπενιουδάκης Μ., Μπουρνέτας Α. 
Στρατηγικές ισορροπίας σε ουρές αναμονής 
με αποζημίωση και πελάτες με αποστροφή 
κινδύνου. 

Αυλογιάρης Γ., Μιχέας Σ., Ζωγράφος Κ. 
Από τη φ‐απόκλιση στην τοπική φ‐
απόκλιση. 

10:20  Burnetas A., Katehakis M. Adaptive 
sampling policies under incomplete 
information and nonstationary distributions. 

Tsagris M. A novel, divergence based, 
regression for compositional data. 

 

Εισαγωγή στον 

Σχεδιασμό και 

στην Ανάλυση 

Πειραμάτων, 

Μπερσίμης Σ  

   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ    

   (Προεδρεύουσα: Βαμβακάρη Μ.)  (Προεδρεύων: Χαραλαμπίδης Χ.)    

11:30  Sardianos C., Varlamis I. Finding the optimal 
graph partitioning scheme for boosting 
collaborative filtering algorithms 
performance in large‐scale social networks. 

Παπαϊωάννου Τ. Η γραμμή του  χρόνου 
της Στατιστικής στην Ελλάδα. 

Δείκτες 
Ικανότητας 
Διεργασίας, 
Μπερσίμης Σ. 

11:50  Μητροπούλου Π., Φιλιοπούλου Ε., 
Μιχαλακέλης Χ, Νικολαΐδου Μ. Κατασκευή 
δείκτη τιμών για υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους. 

Μωυσιάδης Π., Αντωνίου Ι. Συμπτώσεις 
και τυχαιότητα. 

12:10  Κετζάκη Ε. Μέθοδος υπολογισμού του 
δείκτη Gini για ομαδοποιημένα δεδομένα 
που βασίζεται στην αναπαράστασή του ως 
γινόμενο πινάκων. 

Δημητρίου Ξ.Δ. Μερικά αποτελέσματα 
πάνω στις Πιθανότητες. 

 
Εισαγωγή στα 
Διαγράμματα 
Ελέγχου για 
Μεταβλητές, 
Μπερσίμης Σ 
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12:30  Θεοδοσιάδου Ο.,  Τσακλίδης Γ., Πολυμένης 
Β. Προσδιορισμός φίλτρου Kalman για τη 
μελέτη των αποδόσεων μετοχών με βάση 
τα θετικά και αρνητικά άλματα των 
αποδόσεων 

Δονάτος Γ. Αξιολόγηση εκτιμητριών 
περιορισμένης πληροφόρησης για 
κανονικά και μη κανονικά τυχαία 
σφάλματα στην περίπτωση μικρών 
δειγμάτων. 

12:50  Δονάτου Α., Λεβεντίδης Ι. Οι επιπτώσεις 
ακραίων συνθηκών της αγοράς στο δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών 
τραπεζών. 

Κάκουλλος Θ. Οι κατανομές t και F 
ισχύουν υπό σφαιρική συμμετρία. 

 
Εισαγωγή στα 
Διαγράμματα 
Ελέγχου για 
Ιδιότητες, 

Μπερσίμης Σ. 

   ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ  
ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

  

   (Προεδρεύουσα: Μαλεφάκη Σ.)  (Προεδρεύων: Μπουρνέτας Α.)    

15:30  Δημητράκος Θ., Κυριακίδης Ε. Βέλτιστη 
διανομή πολλών προϊόντων με συνεχείς 
κατανομές ζητήσεων. 

Chasiotis V., Farmakis N., Kounias S. 2
k
 

fractional factorials and construction of 
the saturated optimal design with 22 
observations. 

  

15:50  Barbu V.S., Μακρίδης Α., Καραγρηγορίου Α. 
Ημιμαρκοβιανά μοντέλα σε τεχνικά 
συστήματα πολλαπλών επιπέδων. 

Μποζίκας Α., Πιτσέλης Γ. Πρόβλεψη 
θνησιμότητας για τον ελληνικό πληθυσμό 
και οι επιπτώσεις μακροζωίας στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

  

16:10  Μαλεφάκη Σ., Κούτρας B., Πλατής Α. 
Βελτιστοποίηση πολιτικών συντήρησης 
τεχνολογικών συστημάτων.  

Konstantinides D.G., Zaxos G.C. Accuracy 
of betas by using a comparative 
methodology. 

  

16:30  Ελευθέρογλου Ν., Λούτας Θ., Μαλεφάκη Σ. 
Μοντελοποίηση της εξέλιξης της βλάβης σε 
σύνθετα υλικά με τη χρήση κρυμμένων 
ημιμαρκοβιανών μοντέλων και δεδομένων 
μη καταστροφικών ελέγχων. 

Tasias  Κ.Α.,  Nenes  G.  Α  fully  adaptive 
control  scheme  for  joint  monitoring  of 
location and scale of processes subject to 
a multiplicity of assignable causes 
 

  

18:30  Κοινωνική Εκδήλωση1  
Ίδρυμα Ευγενίδου, “Κρυμμένο Σύμπαν” 

 

20:30  ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Πισίνα, Μαρίνα Ζέας 

  

                                                 
1 17:30 Υπάρχει η δυνατότητα για μετάβαση των συνέδρων με λεωφορεία από τον χώρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4 

   ΑΙΘΟΥΣΑ Α  ΑΙΘΟΥΣΑ Β  Εργαστήριο ΗΥ 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Σεμινάριο ΣΕΠ  
(09:00 ‐ 14:00) 

   (Προεδρεύουσα: Καλαματιανού Α.)  (Προεδρεύων: Καρλής Δ.)    

9:00  Δημητριάδης Ε., Βαχλιώτη Ε. 
Διαδικτυακός εθισμός και μαθητές 
λυκείων: Η περίπτωση των μαθητών 
της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. 

Stogiannis D., Meligkotsidou L., Siannis F. 
Nonparametric meta‐analysis of time to 
event data. 

9:20  Καμπέρης Ν., Βουδούρη Ε., Μπερσίμης 
Φ.Γ. Διερεύνηση χαρακτηριστικών που 
διέπουν τη λειτουργία της δομής 
“Βοήθεια στο σπίτι”. 

Καράκος Π., Λιαλιάρης Θ., Καράκος Α. 
Επιδημιολογική μελέτη της επίδρασης 
του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο 
οργανισμό. 

9:40  Φρονιμάκη Ε., Μαύρη M. Εκτίμηση της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών 
αναφορικά με τη χρήση των έξυπνων 
συσκευών. 

Μπερσίμης Φ.Γ., Βαμβακάρη Μ., 
Παναγιωτάκος Δ.Β. Η απόδοση ειδικών 
σταθμίσεων στις συνιστώσες ενός 
σύνθετου δείκτη υγείας αυξάνει τη 
διαγνωστική του ικανότητα. 

 
 
 

Διαγράμματα Ελέγχου 
CUSUM & EWMA, 

Ρακιτζής Α. 

10:00  Ρούσσης Ι.Γ., Γεωργίου Β.Λ. Συγκριτική 
μελέτη της χωρικής κατανομής της 
εγκληματικότητας στην Ελλάδα. 

Σκιαδάς X.X., Ζαφείρης K.N. Μια μέθοδος 
για την αποτίμηση των χρόνων υγιούς 
ζωής στις χώρες της Ευρώπης. 

10:20  Ματαλλιωτάκης Γ. Ανάλυση 
παραμέτρων της ανεργίας με στόχο τη 
μοντελοποίηση. 

Τσανούσα A., Αγγελής E., Ντούφα Σ., 
Παπακωνσταντίνου Ν., Σταματόπουλος Κ. 
Εξερευνώντας το γονιδιακό μονοπάτι 
σηματοδότησης στην χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία με τη χρήση 
μοντέλων δομικών εξισώσεων. 

11:00  Διακεκριμένη Διάλεξη: Tacmazidou I. Genome‐wide association studies:  
In search of common and low frequency variants in complex traits. 

(Προεδρεύων: Δεδούσης Γ.) 
(Αίθουσα Β) 

 

11:30  Διακεκριμένη Διάλεξη: Viana M. Dihedral reductions of cyclic DNA 
sequences. 

(Προεδρεύων: Παπαϊωάννου Τ.) 
(Αίθουσα Β) 

 

 

 

 

Δειγματοληψία 

Αποδοχής, Ρακιτζής Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
‐ 

14:00 

Παρουσιάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων 
(Κτήριο Δ. Χαροκόπου, Ε. Χαροκόπου ‐ Πετρούτση) 

 
 
 

Georgousopoulou Ε., Panagiotakos D., Pitsavos C., Chrysohoou C., Metaxa V., Ntertimani M., Pitaraki E., 
Skoumas J., Tousoulis D., Stefanadis C. Inclusion of dietary evaluation in cardiovascular disease risk 
prediction models increases accuracy and reduces bias of the estimations. 

Hatjispyros S.J., Kaloudis K., Merkatas C. Bayesian reconstruction of nonlinear dynamic systems. 

Hatjispyros S.J., Merkatas C. Joint estimation of future values of a nonlinear noisy time series. 

Ioannidis K., Karagrigoriou A., Lekkas D.F.  Analysis and modelling of rainfall events. 

Kountzakis C.E., Koutsouraki M.P. On quantum risk measures. 

Toulias T.L., Kitsos C.P. Aspects of the generalized lognormal distribution. 

Yang Y., Konstantinides D.G., Wang K. Tail behaviour of randomly weighted infinite sums. 

Βέρδης Α., Καλογερόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Α., Χαλκιάς Χ. Η γεωγραφική διάσταση της επίδοσης των 
μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μια γεωστατιστική προσέγγιση. 

Γυλού Σ., Κολυβά‐Μαχαίρα Φ.  Αποθορυβοποίηση σημάτων με τη μέθοδο ανάλυσης ανεξάρτητων 
συνιστωσών. 

Καλογήρου Σ., Τσίμπος Κ. Χωρικά πρότυπα της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδος 2010‐2012: Ανάλυση 
σε επίπεδο Δήμου Καλλικράτη. 

Ματαλλιωτάκης Γ. Δημοσκόπηση για την ανάπτυξη. 

Μοσχονά Θ. Μοντέλα διαγενεακής επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, Ελλάδα 2011. 

Τσαμτσακίρη Π., Κολυβά‐Μαχαίρα Φ. Α και DA‐βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί για τον έλεγχο διαφορών 
διαδοχικών μέσων τιμών. 

Τσαναξίδου Ζ., Μάτης Κ., Σταματέλλος Γ.  Αξιολόγηση του εκτιμητή μεγέθους δείγματος με τη μέθοδο  
bootstrap για την κατάρτιση μαζοπίνακα. 
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   ΠΡΟΒΛΕΨΗ ‐ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Σεμινάριο SPSS  
(15:00 ‐ 19:00) 

   (Προεδρεύων: Κίτσος Χ.)  (Προεδρεύων: Κούτρας Μ.)   

15:30  Κανούλας Ε., Κουγιουμτζής Δ. Εκτίμηση 
τάξης αυτοπαλίνδρομων μοντέλων με 
δεσμευμένη αμοιβαία πληροφορία. 

Παπατσούμα Ι., Φαρμάκης Ν. 
Πολυωνυμική έκφραση συμμετρικών 
κατανομών: Η περίπτωση σ.π.π. 
τριγωνομετρικής μορφής 

Εισαγωγή στη 
διαχείριση 
δεδομένων, 

Παναγιωτάκος Δ. 

15:50  Siggiridou E., Koutlis C., Tsimpiris A., 
Kugiumtzis D.  Assessment of Granger 
causality in multivariate time series. 

Ηλιόπουλος Γ. Ακριβή διαστήματα 
εμπιστοσύνης για την παράμετρο 
σχήματος της κατανομής γάμμα. 

Δημιουργία 
στατιστικής βάσης 

δεδομένων, 
Παναγιωτάκος Δ. 

16:10  Siggiridou E., Kugiumtzis D. Granger 
causality in multivariate systems using 
canonical correlation analysis. 

Γεράρδη Δ., Σταματέλλος Γ. Μη 
παραμετρική εκτίμηση τρισδιάστατων 
συζεύξεων για τη διάμετρο και το ύψος 
δένδρων. 

16:30  Tsimpiris A., Koutlis C. Identification of 
connectivity changes in multivariate time 
series using feature selection. 

Τζαβελάς Γ., Δουλή Μ., Οικονόμου Π. 
Τα αποτελέσματα της επιλογής λάθους 
μοντέλου στην εκτίμηση παραμέτρων 
από μεροληπτικά δείγματα. 

16:50  Koutlis C., Kimiskidis V.K. Covert states of 
excitability in the human epileptic brain 
revealed by multivariate time series 
analysis. 

Oικονόμου Π., Ψαρράκος Γ. 
Μεροληπτική δειγματοληψία ως προς 
τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής. 

  
 
 

Περιγραφική 
Στατιστική, 

Γεωργουσοπούλου Ε. 

   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ  Σεμινάριο SPSS  
(15:00 ‐ 19:00) 

   (Προεδρεύων: Χαλκιάς Χ.)  (Προεδρεύων: Φαρμάκης Ν.)    

17:30  Τσαρπαλής Κ., Βάρλας Γ., Κατσαφάδος Π. 
Στατιστικές προσεγγίσεις και αξιολόγηση 
της εποχιακής πρόγνωσης καιρού. 

Ευαγγελάρας Χ. Κατασκευή 
κλασματικών παραγοντικών 
σχεδιασμών δύο επιπέδων με ελάχιστη 
γενικευμένη απόκλιση. 

17:50  Σκριμιζέας Π. Εφαρμογή και αξιολόγηση 
μεθόδων χωρικής ανάλυσης 
βροχομετρικών δεδομένων. 

Chasiotis V., Kounias S., Farmakis N. 
Optimal designs for estimating the 
contrasts of factor level effects in 2

k
 

fractional factorials. 

18:10  Μαλαματάρης Δ., Τζελατίδης Ι. 
Υπολογισμός ισοδύναμου βροχομετρικού 
ύψους νομού Θεσσαλονίκης με τη χρήση 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 

Παρπούλα Χ. Ανάλυση 
υπερκορεσμένων σχεδιασμών μέσω 
των ποινικοποιημένων μηχανών 
διανυσματικής υποστήριξης. 

  
 
 
 
 

Περιγραφική 
Στατιστική, 

Γεωργουσοπούλου Ε. 

   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Σεμινάριο SPSS  
(15:00 ‐ 19:00) 

   (Προεδρεύων: Τσίμπος Κ.)  (Προεδρεύων: Καραγρηγορίου Α.)    

18:50  Χατζηχρήστος Θ., Παπακωνσταντίνου Δ. 
Ανάπτυξη γεωδημογραφικού συστήματος 
για το νομό Αττικής. 

Καλαμάρας Δ.Α., Καλαματιανού Α.Γ. 
Κίνητρα, προσδοκίες, αρχικές 
δεσμεύσεις και διάρκεια 
πανεπιστημιακών σπουδών: Μια 
προσέγγιση στο πλαίσιο ενός μοντέλου 
αναλογικού κινδύνου με λανθάνουσες 
συμμεταβλητές. 

19:10  Θεοδωρίδου Π., Καρατζάς Γ.,  
Βαρουχάκης Ε., Παπαδοπούλου Μ. 
Διερεύνηση  μέτρων απόστασης στη 
χωρική ανάλυση περιβαλλοντικών 
δεδομένων. 

Καραγάνης Α., Στάμου Μ. Υποδείγματα 
μαζικής επανεκτίμησης στεγαστικών 
ακινήτων.  

19:30  Αρτελάρης Π., Χαλκιάς Χ. Παχυσαρκία και 
οικονομική ανάπτυξη: Μία σχέση 
ανάστροφου U;  

Πέτσα Α., Παπαδόπουλος Γ., Καλύβας 
Δ. Χωρική μεταβλητότητα της σχέσης 
πραγματικής και αντικειμενικής αξίας 
ακινήτων σε οκτώ δήμους του 
λεκανοπεδίου Αττικής. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Γραφήματα, 
Γεωργουσοπούλου Ε. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 
   ΑΙΘΟΥΣΑ Α  ΑΙΘΟΥΣΑ Β  Εργαστήριο ΗΥ 

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Σεμινάριο SPSS  
(9:00 ‐ 13:00) 

  
 

(Προεδρεύων: Τσακλίδης Γ.)  (Προεδρεύων: Κωνσταντινίδης Δ.)    

9:00  Ζήμερας Σ. Χωρική σεισμολογία.  Μπούτσικας Μ., Ρακιτζής Α., 
Αντζουλάκος Δ. Το πλήθος των 
αποζημιώσεων έως την χρεοκοπία σε 
ένα ανανεωτικό μοντέλο κινδύνου με 
άνω επίπεδο ασφαλείας. 

9:20  Βουγιούκα Γ., Καραγρηγορίου Α., 
Μακρίδης Α., Τσάπανος Θ. Τεχνικά 
συστήματα πολλαπλών επιπέδων με 
εφαρμογές στη σεισμολογία. 

Κούτρας Β. Μ., Κούτρας M.B. Σύνθετες 
συναρτήσεις σάρωσης και εφαρμογές 
στα χρηματοοικονομικά. 

9:40  Χορόζογλου, Δ. και Παπαδημητρίου, Ε. 
Μελέτη της δομής και έλεγχος 
τυχαιότητας σεισμικών δικτύων 
συσχέτισης από πολυμεταβλητές 
χρονοσειρές. 

Κούτρας Μ., Λυμπερόπουλος Δ. 
Ασυμπτωτικά αποτελέσματα για την 
πολλαπλή συνάρτηση σάρωσης. 

10:00  Μαγγίρα Ο., Τσακλίδης Γ., 
Παπαδημητρίου Ε., Βότση Ε.  Εκτίμηση 
της σεισμικής επικινδυνότητας του 
Κορινθιακού κόλπου με τη χρήση 
στοχαστικού μοντέλου απελευθέρωσης 
τάσης. 

Αράπης Α.Ν., Μακρή Φ.Σ., Ψυλλάκης 
Ζ.Μ. Μήκος και θέση της μικρότερης 
ακολουθίας που περιέχει ροές 
επιτυχιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύγκριση μέσων 
τιμών, Μπερσίμης Φ. 

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ    

  (Προεδρεύων: Παπαδημητρίου Ε.)  (Προεδρεύων: Ρακιτζής Α.)   

11:00  Μεσημέρη, Μ., Καρακώστας, Β. 
Χωροχρονικές ιδιότητες της 
σεισμικότητας στο Δυτικό Κορινθιακό 
κόλπο. 

Sgora A, Psarakis S, Bersimis S. Methods 
for interpreting the out‐of‐control 
signal of multivariate control chart: A 
comparison study. 

Συσχέτιση, 
Μπερσίμης Φ.  

11:20  Gkarlaouni C., Lasocki S., Papadimitriou E.  
Investigation of earthquake magnitude 
and interevent time distribution in 
Corinth Gulf and Mygdonia basin with the 
use of stochastic tools. 

Κούτρας Μ.Β., Σοφικίτου Ε.Μ. Ένα 
διδιάστατο ημιπαραμετρικό διάγραμμα 
ελέγχου για το ζευγάρι μιας 
διατεταγμένης παρατήρησης και της 
συμμεταβλητής της..  

11:40  Karlis D., Pedeli X. Modelling  multivariate 
count time series of earthquake data: 
Selection of covariance structure. 

Sachlas A, Bersimis S. Simultaneous 
monitoring of bivariate random 
variables defined on contingency tables. 

  
 

Παλινδρόμηση, 
Μπερσίμης Φ. 

 . 

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ‐ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ    

  (Προεδρεύων: Κάκουλλος Θ.)  (Προεδρεύων: Μπερσίμης Σ.)   

12:20  Kountzakis  C.E. On the strong sensitivity 
of risk measures on L

1
‐spaces. 

Rakitzis A, Castagliola P, Maravelakis P. 
A new memory‐type control chart for 
count data. 

12:40  Λυμπερόπουλος Δ.Π.,  Μαχαιράς Ν.Δ., 
Τζανίνης Σ.Μ. Ισοδυναμία ορισμών 
μικτών στοχαστικών διαδικασιών Poisson. 

Bourazas K., Kiagias D., Tsiamirtzis P. 
Bayesian statistical process control: 
Predictive control charts for continuous 
distributions in the regular exponential 
family. 

13:00  Hadjikyriakou Μ. A comparison theorem 
for functions of vectors of associated and 
negatively associated random variables. 

Demertzi E., Psarakis S. Control charts 
for the logarithmic distribution. 

13:20  Konstantinides D.G., Kountzakis C.E. 
Regular variation in Orlicz spaces. 

 

 
 
 
 
 
 

Παλινδρόμηση, 
Μπερσίμης Φ 

14:00  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(Αμφιθέατρο Γ. Καραμπατζός) 

 

 



28ο Πανελλήνιο Στατιστικό Συνέδριο 

18 

 

  



28ο Πανελλήνιο Στατιστικό Συνέδριο 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
 
Prof Ioannis TSITSIKLIS 
John N. Tsitsiklis was born  in Thessaloniki, Greece,  in 1958. He  received  the B.S. 
degree  in Mathematics  (1980), and  the B.S.  (1980), M.S.  (1981), and Ph.D.  (1984) 
degrees  in  Electrical  Engineering,  all  from  the  Massachusetts  Institute  of 
Technology, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. During the academic year 1983‐84, 
he was an acting assistant professor of Electrical Engineering at Stanford University, 
Stanford,  California.  Since  1984,  he  has  been  with  the  department  of Electrical 
Engineering  and  Computer  Science at  the Massachusetts  Institute  of  Technology, 
where he is currently a Clarence J Lebel Professor of Electrical Engineering. He has 
served in the National Council on Research and Technology in Greece (2005‐2007) 
and  the  associated  Sectoral  Research  Council  on  Informatics  (2011‐2013).  As  of 
2013,  he  is  serving  as  the  Chair  of  the  Council  of  the Harokopio  University,  in 
Greece. His  research  interests  are  in  the  fields of  systems, optimization,  control, 
and  operations  research.  He  has  been  a  recipient  of  an  IBM  Faculty  Development  Award  (1983),  an  NSF 
Presidential Young Investigator Award (1986), an Outstanding Paper Award by the IEEE Control Systems Society 
(1986),  the M.I.T.  Edgerton  Faculty  Achievement  Award  (1989),  the Bodossaki  Foundation Prize  (1995),  a  co‐
recipient of two INFORMS Computing Society prizes (1997, 2012), and a co‐recipient of an ACM Sigmetrics Best 
Paper Award (2013). He is a Fellow of the IEEE (1999), of INFORMS (2007), a member of the National Academy of 
Engineering (2007), and holds a honorary doctorate from the Universite Catholique de Louvain (2008). 

Καθ. Ευθύμης ΛΕΚΚΑΣ  
Καθηγητής  Δυναμικής  Τεκτονικής  Εφαρμοσμένης  Γεωλογίας  (2004)  στον  Τομέα 
Δυναμικής  Τεκτονικής  Εφαρμοσμένης  Γεωλογίας  του  τμήματος  Γεωλογίας  και 
Γεωπεριβάλλοντος  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών. 
Πτυχιούχος  Γεωλογίας  (1979)  και  διδάκτορας  Γεωλογικών  Επιστημών  (1988)  του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικές διαλέξεις ως προσκεκλημένος Καθηγητής σε 
Πανεπιστήμια  της  Γερμανίας,  της  Αγγλίας,  της  Τουρκίας  και  της  Νέας  Ζηλανδίας. 
Συγγραφή και έκδοση επιστημονικών βιβλίων και σημειώσεων. Περισσότερες από 
250 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών το 1989 για 
το  επιστημονικό  έργο.  Υποτροφίες  Ι.Κ.Υ.  και  Ακαδημίας  Αθηνών.  Επιστημονικός 
υπεύθυνος  σε  περισσότερα από 150  ελληνικά,  ευρωπαϊκά  και  διεθνή  ερευνητικά 
προγράμματα.  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Εθνικού  και 
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  (2014‐).  Διευθυντής  του  Εργαστηρίου 
Τεκτονικής  Γεωλογίας  και  Γεωλογικών  Χαρτογραφήσεων  (2011‐2014).  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Γεωλογικής 
Εταιρίας (2012‐). Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (2014‐). Αντιπρόεδρος 
του  Οργανισμού  Αντισεισμικού  Σχεδιασμού  και  Προστασίας  (2010‐2014).  Αντιπρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού 
Κέντρου  Πρόληψης  και  Πρόγνωσης  Σεισμών  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (2011‐). Μέλος  του  Δ.Σ.  του  Ι.Γ.Μ.Ε. 
(2000‐2004),  της  Ελληνικής  Γεωλογικής  Εταιρίας  (1990‐2000)  και  της  Εταιρίας  Θεσσαλικών  Μελετών  (1992‐
1996). 
 

Prof Marlos VIANA  
Marlos Viana, Ph.D.,  is a  faculty member at  the University of  Illinois at Chicago. He 
has  contributed  to  the areas of analysis and  interpretation of data associated with 
symmetry  conditions,  Fourier  analysis  over  finite  groups,  statistical  assessment  of 
screening  tests  and  instrumentation,  order  statistics  for  dependent  multivariate 
observations, combined statistical inference, and Bayesian methodology. Prof. Viana 
is the former director of the Symmetry Studies Laboratory at the University of Illinois 
at  Chicago.  His  areas  of  recent  research  and  teaching  interest  are  concentrated 
on data‐analytic  applications  of  algebraic  methods  to  statistical  and  linear 
optics, corneal  topography,  polarimetry,  characterization  of  planar  handedness 
(chirality), decompositions of entropy, visual perception of symmetry, and structural 
biology. He has advised,  taught, and collaborated with  students at all graduate and 
undergraduate  levels  in a variety of  theoretical and applied fields. He  is  the author and editor of a number of 
books, chapters and articles in the areas of symmetry studies and algebraic methods in statistics and probability, 
and currently serves in the editorial board of several professional journals. 
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Dr Ioanna TACHMAZIDOU 
I  graduated  from  the  Aristotle  University  of  Thessaloniki  in  Greece  (2002)  with  a  BSc  in Mathematics  and 
completed  an  MSc  in  Statistics  at  University  College  London  (2003).  I  then  undertook  a  4‐years  PhD  in 
Bioinformatics  at  Imperial  College  London,  in  the  first  year  of which  I  completed  an MSc  in Bioinformatics.  I 
earned my PhD  in Statistical Genetics  (2008). Subsequently,  I  took up a Career Development Fellowship at  the 
MRC Biostatistics Unit  in Cambridge.  I  joined  the Wellcome Trust Sanger  Institute as a Statistical Geneticist  in 
2011. My research  interests are on all aspects of statistical genetics, and  in particular  in the genetic etiology of 
common disease. My current work is primarily focused on analyzing whole genome sequence data for metabolic 
related  traits,  as  well  as  developing  statistical  methodology  and  software  for  the  discovery  of  disease 
susceptibility loci. My research interests include: fine‐scale mapping, design and analysis of sequence studies and 
rare variants analysis, multivariate analysis of sequence data, Bayesian survival analysis, Bayesian inference and 
model selection. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 

(κατ’ αλφαβητική σειρά πρώτου συγγραφέα)



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

 

22 

 



28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Μήκος και θέση της μικρότερης ακολουθίας που 

περιέχει ροές επιτυχιών  

 
 

Αράπης Α.Ν., Μακρή Φ.Σ., Ψυλλάκης Ζ.Μ. 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

tasosarp@hotmail.com, makri@math.upatras.gr, psillaki@physics.upatras.gr 
 
 

Θεωρούμε μια ακολουθία πεπερασμένου μήκους δυαδικών (αποτυχία - 
επιτυχία) πειραμάτων διατεταγμένων σε μια γραμμή. Ορίζονται οι τυχαίες 
μεταβλητές  που παριστάνουν το μήκος και τη θέση της μικρότερης υπο-ακολουθίας 
η οποία περιέχει όλες τις ροές επιτυχιών μήκους μεγαλύτερου ή ίσου με ένα σταθερό 
αριθμό. Υπό τη συνθήκη ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον ροές επιτυχιών στην αρχική 
ακολουθία των πειραμάτων, μελετάμε κατανομές πιθανότητας των τυχαίων 
μεταβλητών που προαναφέραμε καθώς και άλλων σχετιζόμενων με αυτές.  Η μελέτη 
παρουσιάζεται για ακολουθίες ανεξάρτητων και ισόνομων πειραμάτων. Αριθμητικά 
παραδείγματα διευκρινίζουν περαιτέρω τα θεωρητικά αποτελέσματα. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Παχυσαρκία και οικονομική ανάπτυξη: μια σχέση 

ανάστροφου U; 

 

Αρτελάρης Π., Χαλκιάς Χ. 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

partelar@hua.gr, xalkias@hua.gr 
 
 

Σκοπό της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων 
της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία ορίζεται ως η υπερβολική αύξηση του βάρους, και 
των επιπέδων της οικονομικής ανάπτυξης, όπως εκφράζεται από το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Αν και αρκετές ερευνητικές εργασίες καταλήγουν σε ενδείξεις ύπαρξης θετικής 
σχέσης μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων, ένας μεγάλος αριθμός εργασιών δεν 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης. Στο πλαίσιο της παραπάνω εμπειρικής 
συζήτησης, η παρούσα εργασία διερευνά την πιθανότητα ύπαρξης μιας σχέσης 
«ανάστροφου U» μεταξύ παχυσαρκίας και οικονομικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο η αποτυχία εύρεσης μιας (ευσταθούς) θετικής σχέσης από 
τις προηγούμενες εργασίες να οφείλεται, ουσιαστικά,  στην παρουσία μη-
γραμμικότητας. Καθώς το εισόδημα αυξάνει, τα άτομα είναι πιθανό να αυξήσουν το 
βάρος τους κυρίως επειδή μπορούν πλέον να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για 
τροφή ενώ, ταυτόχρονα, είναι πιθανό να ασκούνται λιγότερο χρησιμοποιώντας για 
παράδειγμα το αυτοκίνητο αντί να περπατούν. Ωστόσο, καθώς το εισόδημα συνεχίζει 
να αυξάνει, τα άτομα είναι πιθανό να στραφούν στην κατανάλωση πιο υγιεινών 
τροφίμων και εντονότερης σωματικής άσκησης βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τα 
επίπεδα της υγείας τους. Με αυτό τον τρόπο μια σχέση «ανάστροφου U» μεταξύ 
παχυσαρκίας και εισοδήματος θα δημιουργηθεί. Η υπόθεση αυτή εξετάζεται για τις 
περιφέρειες (NUTS III) της Ελλάδας την περίοδο 2005-2010 και χρησιμοποιούνται 
κατάλληλες χωρικές στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές.  
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Από τη φ-απόκλιση στην τοπική φ-απόκλιση 

 

Αυλογιάρης Γ.1, Μιχέας Σ.2, Ζωγράφος Κ.1 

1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
2 University of Missouri-Columbia 

kzograf@uoi.gr 
 
 

Η έννοια της απόστασης είναι θεμελιώδους σημασίας σε όλους τους τομείς 
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ίδια έννοια διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη 
θεωρία πιθανοτήτων και τη μαθηματική στατιστική. Η έννοια της φ-απόκλισης 
μεταξύ δύο μέτρων πιθανότητας ή μεταξύ των αντίστοιχων κατανομών εισάγει μια 
ευρεία οικογένεια στατιστικών ψευδο-αποστάσεων. Τα μέτρα απόκλισης έχουν 
αξιοποιηθεί σε διάφορα εννοιολογικά πλαίσια για την ανάπτυξη μεθόδων στατιστικής 
συμπερασματολογίας. Η παρουσίαση αυτή θα επικεντρωθεί σε μέτρα απόκλισης σε 
τοπικό περιβάλλον, θα επικεντρωθεί δηλαδή σε μια οικογένεια ψευδο-αποστάσεων 
μεταξύ δύο κατανομών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κοινού πεδίου ορισμού 
τους. Τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 
στατιστικών υποθέσεων, σε τοπικό περιβάλλον. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Ημιμαρκοβιανά μοντέλα σε τεχνικά συστήματα 
πολλαπλών επιπέδων 

 

Barbu V. S.1, Μακρίδης Α.2, Καραγρηγορίου Α.3 

1Universite de Rouen 
2Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 3Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

vladstefan.barbu@univ-rouen.fr;  andreasmaths@hotmail.com; 
alex.karagrigoriou@aegean.gr  

 
 

Μαρκοβιανές διαδικασίες χρησιμοποιούνται εκτενώς στην αξιοπιστία 
τεχνικών συστημάτων. Στην εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε σε τεχνικά συστήματα 
πολλαπλών επιπέδων και προσαρμόζοντας σε αυτά τη μεθοδολογία ημιμαρκοβιανών 
μοντέλων αναπτύσσουμε τη στατιστική συμπερασματολογία των εμπλεκομένων 
παραμέτρων για λογοκριμένες και μη διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό οι χρόνοι 
μετάβασης θεωρούνται ότι αποτελούν δείγμα ανεξαρτήτων αλλά όχι απαραίτητα 
ισόνομων τυχαίων μεταβλητών. Μια γενική κλάση κατανομών εξετάζεται και η 
σχετική ασυμπτωτική θεωρία αναπτύσσεται.  
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Η γεωγραφική διάσταση της επίδοσης των μαθητών 

στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μια γεωστατιστική 

προσέγγιση 

 
 

Βέρδης Α. 1, Καλογερόπουλος Κ.2, Παπαδόπουλος Α.2, Χαλκιάς Χ.2 
1Πανεπιστήμιο Αθηνών  

2Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας 
xalkias@hua.gr 

 

 
Είναι γνωστό πως η σχολική αποτυχία αποτελεί τον πυρήνα της 

Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα το ζήτημα των ανισοτήτων στην 
επίδοση των μαθητών και το ζήτημα αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων μέσα 
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπήρξαν κυρίαρχα στη διαδικασία της ανάπτυξης 
και διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ως αυτόνομου διδακτικού 
αντικειμένου. Η κοινωνιολογία της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα είναι φυσικά διαφορετική από την αντίστοιχη σε άλλες χώρες, παρόλο που 
χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία. Η παρούσα εργασία καλείται να αναδείξει τη 
γεωγραφική διάσταση της επίδοσης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
προκειμένου να επιτύχουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Για τις ανάγκες της εργασίας δημιουργήθηκε μια χωρική βάση δεδομένων από 
τις επιδόσεις 81010 μαθητών της Γ’ Λυκείου του εκπαιδευτικού έτους 2012-2013. 
Πραγματοποιήθηκε πρώτα αναγωγή σε επίπεδο σχολείου και κατόπιν σε επίπεδο 
Καλλικρατικού Δήμου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των χωρικών 
προτύπων της επίδοσης των μαθητών της Γ’ Λυκείου, προκειμένου να μελετηθεί η 
χωρική μεταβλητότητα σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Πραγματοποιείται δηλαδή 
μια χαρτογραφική απόδοση της επίδοσης των μαθητών σε επίπεδο Δήμου, καθώς και 
η εφαρμογή συγκεκριμένων δεικτών αυτοσυσχέτισης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια 
αρχική διερεύνηση της σχέσης της σχολικής επίδοσης με κοινωνικο-οικονομικούς 
παράγοντες, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να την επηρεάσουν. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Τεχνικά συστήματα πολλαπλών επιπέδων με 

εφαρμογές στη Σεισμολογία 

 
 

Βουγιούκα Γ.1, Καραγρηγορίου Α.2, Μακρίδης Α.3, Τσάπανος Θ.1 
1Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

2Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
3Πανεπιστήμιο Κύπρου  

alex.karagrigoriou@aegean.gr  
 
 

Οι Μαρκοβιανές διαδικασίες χρησιμοποιούνται εκτενώς στην αξιοπιστία 
τεχνικών συστημάτων. Η εργασία αυτή ασχολείται με την περιγραφή σεισμικών 
δεδομένων σε ζώνες, ως δεδομένα ενός συστήματος πολλαπλών επιπέδων. Ως σημείο 
αναφοράς χρησιμοποιούμε την περίπτωση της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει 
μελετηθεί διεξοδικά υπό το φως ενός Μαρκοβιανού μοντέλου, προκειμένου να 
ορισθούν σεισμικές δονήσεις μεγάλης κλίμακας. Για την κατανομή του χρόνου 
παραμονής γίνεται χρήση μιας γενικής κλάσης κατανομών που επιτρέπει οι χρόνοι να 
θεωρούνται ανεξάρτητες αλλά όχι απαραίτητα ισόνομες τυχαίες μεταβλητές.  
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Μη παραμετρική εκτίμηση τρισδιάστατων συζεύξεων 

για τη διάμετρο και το ύψος δένδρων 

 
 

Γεράρδη Δ., Σταματέλλος Γ. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
despogerardi@yahoo.com, stamatel@for.auth.gr 

 
 
 

Τα δασικά οικοσυστήματα είναι σύνθετα πολυδιάστατα συστήματα των 
οποίων η δομή παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ποικιλομορφία των 
οικοσυστημάτων. Στην παρούσα εργασία, κατασκευάστηκαν τρισδιάστατα μοντέλα 
κατανομής για τη στηθιαία διαμέτρο του κορμού, τη διάμετρο του κορμού στο μέσο  
και το ύψους του κορμού για ένα σύνολο δένδρων από το Πανεπιστημιακό δάσος 
Περτουλίου, χρησιμοποιώντας τις συζεύξεις (copulas), συναρτήσεις που συνδέουν 
μια πολυδιάστατη συνάρτηση κατανομής με τις περιθώριες μονοδιάστατες 
συναρτήσεις κατανομών της. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας, υποδεικνύουν ότι 
για τα τρισδιάστατα δεδομένα μας, η χρήση τρισδίαστατης σύζευξης περιγράφει 
επαρκώς τη σχέση ανάμεσα στις διαμέτρους και το ύψος και οι εκτιμήσεις του όγκου 
είναι ικανοποιητικές. Για τη σύζευξη αυτή έγινε έλεγχος καλής προσαρμογής των 
δεδομένων με χρήση στατιστικού τεστ. Προτείνουμε ακόμα, τη χρήση μιας μη 
παραμετρικής εκτιμήτριας που να ορίζει σύζευξη καλά προσαρμοσμένη στα 
δεδομένα. Κατά τη μη παραμετρική εκτίμηση των συζεύξεων, επιλέγεται να γίνει η 
εκτίμηση των τριών περιθώριων συναρτήσεων μη παραμετρικά, προσδίδοντας έτσι 
μεγαλύτερη γενικότητα στην εκτίμηση. Τέλος γίνεται έλεγχος καλής προσαρμογής 
της εκτιμήτριας με την παραμετρική σύζευξη.  
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Αποθορυβοποίηση σημάτων με τη μέθοδο ανάλυσης 

ανεξάρτητων συνιστωσών 

 
 

Γυλού Σ., Κολυβά-Μαχαίρα Φ. 

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 
sotiriagilou@gmail.com, fkolyva@math.auth.gr      

 
 

Η Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών (Independent Component Analysis), (I.C.A.), 
είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που εφαμόζεται σε 
δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, διότι σε  διαφορετική 
περίπτωση η μέθοδος ταυτίζεται με την Ανάλυση σε Κύριες  Συνιστώσες (P.C.A.). 
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου βασισμένου 
με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση πηγών θορύβου (μάτια, καρδιά, βιομηχανικός 
θόρυβος), την αυτόματη αναγνώριση «κακών» ηλεκτροδίων που λόγω εσφαλμένης 
τοποθέτησής τους δεν καταγράφουν εγκεφαλικό σήμα, την αποθορυβοποίηση του 
σήματος με αφαίρεση των συγκεκριμένων συνιστωσών, την αυτόματη αναγνώριση 
των συνιστωσών που παράγουν θήτα & άλφα ρυθμό και στην εύρεση διπόλων μέσω 
του εργαλείου DIPFIT 2. Πιο συγκεκριμένα, θα ανιχνευτούν μέσω της ανάλυσης 
ανεξαρτήτων συνιστωσών και την χρήση ισοδύναμων διπόλων, περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με την διάκριση των διαφόρων σταδίων 
νευροεκφυλισμού (υγιείς ηλικιωμένοι, ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή και 
πάσχοντες από ήπια άνια). Οι περιοχές αυτές θα διακριθούν μέσω ανάλυσης κατά 
συστάδες και στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση δικτύων στο επίπεδο των συνιστωσών 
για να εξαχθούν χαρακτηριστικά ιδιότητας μικρόκοσμου, τοπικής συνδεσιμότητας 
και επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων εγκεφαλικών περιοχών. 

  

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Aapo Hyvarinen, Juha Karhunen, Erkki Oja (1986). “ Independent Component 
Analysis”, John Wiley & Sons, INC. 
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Βέλτιστη διανομή πολλών προϊόντων με συνεχείς 

κατανομές ζητήσεων 

 
 

Δημητράκος Θ.Δ.1, Κυριακίδης Ε. Γ.2 

1Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
2Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

dimitheo@aegean.gr,ekyriak@aueb.gr  
 

 
Θεωρούμε το πρόβλημα της βέλτιστης δρομολόγησης ενός οχήματος που 

διανέμει K  προϊόντα σε  πελάτες. Υποθέτουμε ότι οι ζητήσεις των πελατών για 
κάθε προϊόν είναι συνεχείς τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν γνωστές κατανομές. 
Οι πελάτες εξυπηρετούνται από το όχημα σύμφωνα με μία προκαθορισμένη διάταξη. 
Κάθε προϊόν τοποθετείται στο δικό του τμήμα στο όχημα. Το όχημα ξεκινάει τη 
διαδρομή του από μία αποθήκη με μία συγκεκριμένη ποσότητα από το κάθε προϊόν. 
Υπάρχει ένα κόστος για την μετακίνηση του οχήματος από τον έναν πελάτη στον 
άλλον. Μετά από την εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη, το όχημα έχει δύο επιλογές: (α) 
να ταξιδέψει προς τον επόμενο πελάτη ή (β) να επιστρέψει στην αποθήκη για να 
ανανεώσει το απόθεμά του σε κάθε προϊόν και να συνεχίσει τη διαδρομή του. Μετά 
από την εξυπηρέτηση όλων των πελατών θεωρούμε ότι το όχημα επιστρέφει στην 
αποθήκη. Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα κόστος για την επιστροφή του οχήματος στην 
αποθήκη. Αποδεικνύεται ότι, για κάθε πελάτη, η βέλτιστη πολιτική έχει μία 
συγκεκριμένη μορφή τύπου κατωφλίου. Για την ειδική περίπτωση της διανομής δύο 
προϊόντων, μετά από κατάλληλη διακριτοποίηση του χώρου καταστάσεων, 
κατασκευάζουμε τον κλασσικό αλγόριθμο του δυναμικού προγραμματισμού και 
υπολογίζουμε εκείνη την πολιτική που ικανοποιεί τις ζητήσεις των πελατών για κάθε 
προϊόν ελαχιστοποιώντας το συνολικό αναμενόμενο κόστος. Σχεδιάζουμε επίσης 
έναν αλγόριθμο ειδικού σκοπού για τον υπολογισμό της βέλτιστης πολιτικής ο οποίος 
είναι σημαντικά ταχύτερος του κλασσικού αλγορίθμου του δυναμικού 
προγραμματισμού. Παρουσιάζουμε διάφορα αριθμητικά παραδείγματα στα οποία οι 
ζητήσεις των πελατών για κάθε προϊόν είναι ανεξάρτητες συνεχείς τυχαίες 
μεταβλητές που ακολουθούν γνωστές κατανομές. 

N

 
 
Λέξεις-Κλειδιά: υπηρεσίες εφοδιασμού, δυναμικός προγραμματισμός, δρομολόγηση 
οχήματος με χωριζόμενα φορτία προϊόντων, διανομή πολλών προϊόντων, συνεχείς 
κατανομές ζητήσεων, αλγόριθμος ειδικού σκοπού 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Διαδικτυακός εθισμός και μαθητές Λυκείων:  

Η περίπτωση των μαθητών της περιφερειακής 

ενότητας Καβάλας 

 
 

Δημητριάδης Ε., Βαχλιώτη Ε.  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

edimit@teikav.edu.gr,  
  
 

To διαδίκτυο, αναμφισβήτητο επίτευγμα της τεχνολογίας, προσφέρει άπειρες 
δυνατότητες στην καθημερινότητα του ανθρώπου, στην επικοινωνία, στην 
εκπαίδευση και στην επιστήμη. Ταυτόχρονα πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν και 
πολλές αρνητικές συνέπειες από την χρήση του. Η παρούσα εργασία έχει ως 
αντικείμενο το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο, ενός 
νεοεμφανιζόμενου τύπου εθισμού, συνεπεία της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 
Σκοπό της εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση του επιπέδου εθισμού των μαθητών των 
λυκείων. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 726 μαθητών Ενιαίων και 
Επαγγελματικών Λυκείων της περιφερειακής ενότητας της Καβάλας έδειξε ότι οι 
μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου. Ο κύριος λόγος που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι η επικοινωνία, η αναζήτηση πληροφοριών και 
λιγότερο η αγορά των προϊόντων. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι  έξι στους δέκα 
μαθητές έχουν τον πλήρη έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου και μόνο ένας στους 
εκατό παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα εθισμού στο διαδίκτυο. Το σημαντικότερο 
πρόβλημα το οποίο παρουσιάζουν οι μαθητές, αφορά την έλλειψη αυτοελέγχου και 
την παραμέληση των εργασιών τους (διάβασμα). 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαδίκτυο, Εθισμός, Έφηβοι, Καβάλα. 
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Μερικά αποτελέσματα πάνω στις Πιθανότητες 

 
Δημητρίου Ξ.Δ. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
xenofon11@gmail.com, dxenof@math.uoa.gr  

 
 

Αν και ο πιο διαδεδομένος ορισμός της Πιθανότητας οφείλεται στον A. 
Kolmogorov ένας εξίσου ενδιαφέρον και λειτουργικός ορισμός του Δ. Κάππου με 
χρήση Θεωρίας Συνδέσμων έχει τύχει τα τελευταία χρόνια της προσοχής των 
ερευνητών. Εδώ μελετούμε την σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών κατά 
Κάππο και θεωρώντας την ασθενέστερη σύγκλιση ως προς ιδεώδη στο σύνολο  
των φυσικών αριθμών 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Kappos, D.(1969). “Probability algebras and stochastic spaces”, Academic Press, New 
York and London. 

Kostyrko, P., Salat, T., Wilczynski, W.(2000/2001) “I-convergence”, Real Analysis 
Exchange, 26, 2: 669-685. 
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Αξιολόγηση εκτιμητριών περιορισμένης 

πληροφόρησης για κανονικά και μη κανονικά τυχαία 

σφάλματα στην περίπτωση μικρών δειγμάτων 

 
Δονάτος Γ. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
gdonat@econ.uoa.gr 

 
 

Σκοπός του άρθρου είναι να μελετήσει τη συμπεριφορά ορισμένων 
εκτιμητριών περιορισμένης πληροφόρησης, εφαρμόζοντας πειράματα Monte Carlo. 
Ειδικότερα, για ορισμένες μορφές κανονικών και μη κανονικών τυχαίων σφαλμάτων 
αξιολογήθηκαν οι εκτιμήτριες (προβλέπτριες) ελαχίστων τετραγώνων (LS) και 
ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS) καθώς και η αμερόληπτη εκτιμήτρια 
(προβλέπτρια) του Nagar κατά προσέγγιση τάξης Τ-1 (UBK). Για την εφαρμογή της 
προσομοίωσης έχει επιλεγεί η σχέση κατανάλωσης του υποδείγματος Klein και έχουν 
ληφθεί δεδομένα από την ελληνική οικονομία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
συνάγεται ότι η LS εκτιμήτρια (προβλέπτρια) είναι η λιγότερο μεροληπτική και 
εμφανίζει τη μικρότερη διασπορά από τις άλλες εκτιμήτριες (προβλέπτριες) που 
εξετάσθηκαν, ενώ η UBK μειωνεκτεί έναντι των άλλων εκτιμητριών (προβλεπτριών), 
για κάθε κατανομή τυχαίων σφαλμάτων που χρησιμοποιήθηκε. 
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Οι επιπτώσεις ακραίων συνθηκών της αγοράς στο 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών 

τραπεζών 

 
 

Δονάτου Α., Λεβεντίδης Ι. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

adoatou@yahoo.gr, ylevent@econ.uoa.gr 
 
 

Στην εργασία εξετάζεται η επίδραση ακραίων καταστάσεων στα δανειακά 
χαρτοφυλάκια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν 
ομαδοποιηθεί σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το μέγεθος της τράπεζας στην οποία 
ανήκουν, δηλαδή σε μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους. Εφαρμόζεται μια σειρά 
σεναρίων ακραίων καταστάσεων στα τρία χαρτοφυλάκια και εκτιμάται με την 
προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ η αύξηση των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε σενάριο. Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν, 
καταδεικνύουν την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στις περιόδους κρίσης, τη 
διαφοροποίηση του κινδύνου, ανάλογα με το μέγεθος του τραπεζικού οργανισμού, 
καθώς και τα επιπρόσθετα κεφάλαια που θα χρειασθούν για την αντιστάθμιση του 
κινδύνου. 
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Μοντελοποίηση της εξέλιξης της βλάβης σε σύνθετα 

υλικά με τη χρήση κρυμμένων ημιμαρκοβιανών 

μοντέλων και δεδομένων μη καταστροφικών ελέγχων    

 
 

Ελευθέρογλου Ν., Λούτας Θ., Μαλεφάκη Σ. 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

eleutherogloun@gmail.com, loutas@mech.upatras.gr, smaledaki@upatras.ge 
  

 
Η διαδικασία της συσσώρευσης βλάβης στα σύνθετα υλικά, ειδικά κατά τη 

διάρκεια της φόρτισης σε κόπωση, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο εξαρτάται 
από μια πληθώρα παραμέτρων, όπως ο τύπος και η συχνότητα της φόρτισης, ο 
προσανατολισμός των στρώσεων, οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού και 
άλλα. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τη δομική ακεραιότητα ενός στοιχείου, μέσω δημιουργίας διαγνωστικών 
καθώς και προγνωστικών εργαλείων. Εξαιτίας του περίπλοκου μηχανισμού που διέπει 
την εξέλιξη της βλάβης στα σύνθετα υλικά η μαθηματική μοντελοποίηση, η 
παραμετροποίηση και η εκτίμηση του είναι ένα απαιτητικό αλλά συγχρόνως και πολύ 
ενδιαφέρον πρόβλημα. Ένα μοντέλο που μοιάζει να περιγράφει ικανοποιητικά την 
παραπάνω διαδικασία είναι το μη ομογενές κρυμμένο ημιμαρκοβιανό μοντέλο (Non-
homogenous hidden Semi-Markov model). Οι παράμετροί του μοντέλου συνδέονται 
με τη δομή του σύνθετου υλικού και οι παρατηρήσεις μας είναι δεδομένα μη 
καταστροφικού ελέγχου, τα οποία καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
υλικού. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά μία μεθοδολογία 
για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου και εξάγονται διαγνωστικά 
συμπεράσματα σχετικά με τη δομική ακεραιότητα του υπό διερεύνηση στοιχείου.   
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Κατασκευή κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών 

δύο επιπέδων με ελάχιστη γενικευμένη απόκλιση 

 
 

Ευαγγελάρας Ε. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

hevangel@unipi.gr 
 

Οι κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί δύο επιπέδων είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες και οικονομικές επιλογές για πειράματα στα οποία αρκετοί παράγοντες 
φαίνεται πως επηρεάζουν μια υπό εξέταση διεργασία. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται μια μέθοδος κατασκευής κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών δύο 
επιπέδων οι οποίοι είναι βέλτιστοι όσον αφορά το κριτήριο της γενικευμένης 
ελάχιστης απόκλισης. 
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Χωρική Σεισμολογία

 
Ζήμερας Σ. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
zimste@aegean.gr  

 
 

Η Χωρική στατιστική χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης 
δεδομένων που αποτυπώνονται  ως σημεία ή εικονίδια στο επίπεδο (τετραγωνικό ή 
ακανόνιστο). Η ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων εντοπίζονται με βάση την 
παραπάνω παρουσίαση, στοιχεία σημαντικά στην επεξεργασία γεωστατιστικών 
δεδομένων. Τα χωρικά δεδομένα αναλύονται από την πλευρά της χωρικής 
στατιστικής μέσω της αυτό-συσχέτιση των σημείων μεταξύ τους ορίζοντας χωρικές ή 
μη ομοιογένειες.  Ειδικότερα μας ενδιαφέρει η ανάλυση των σημείων εμφάνισης 
σεισμών προτείνοντας αντίστοιχες κατανομές. Η εκτίμηση των κατανομών μπορεί αν 
επιτευχθεί μέσα από την χρήση χωρικών τεχνικών παρεμβολής kriging ή 
βαριογράμματος.  
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Ακριβή διαστήματα εμπιστοσύνης για την  

παράμετρο σχήματος της κατανομής γάμμα 

 
Ηλιόπουλος Γ. 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
geh@unipi.gr  

 
 
Οι κλασσικοί εκτιμητές της παραμέτρου σχήματος α της κατανομής γάμμα G(α,β) 
είναι ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ) και ο εκτιμητής με την μέθοδο των 
ροπών (ΕΜΡ). Οι δύο αυτοί εκτιμητές έχουν κατανομές ανεξάρτητες της παραμέτρου 
β και είναι στοχαστικά μονότονοι ως προς α. Ως εκ τούτου μπορούν να 
αντιστραφούν, θεωρητικά, οι συναρτήσεις κατανομής τους ως προς α προκειμένου να 
υπολογιστούν αντίστοιχα ακριβή διαστήματα εμπιστοσύνης για τη συγκεκριμένη 
παράμετρο. Το πρόβλημα είναι ότι η συνάρτηση κατανομής του ΕΜΠ δίνεται από 
μία σειρά που συγκλίνει αργά ενώ του ΕΜΡ δεν έχει γνωστή μορφή. Εν τούτοις, 
υπολογισμός ακριβών ορίων εμπιστοσύνης μπορεί να γίνει μέσω της μεθόδου των 
Bølviken and Skovlund (1996), εφ’ όσον πληρούνται ορισμένες κατάλληλες 
συνθήκες. Στην εργασία αποδεικνύεται ότι ο ΕΜΠ και ο ΕΜΡ πληρούν τις 
απαραίτητες συνθήκες και έτσι η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη. Επί πλέον, 
χρησιμοποιώντας την ανεξαρτησία του ΕΜΠ και του δειγματικού μέσου 
κατασκευάζονται από κοινού ακριβείς περιοχές εμπιστοσύνης για τις δύο 
παραμέτρους της κατανομής.  
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bølviken E., Skovlund E. (1996). Confidence intervals from Monte Carlo tests. 
Journal of the American Statistical Association, 91, 1071–1078. 
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Προσδιορισμός φίλτρου Kalman για τη μελέτη των 

αποδόσεων μετοχών με βάση τα θετικά και αρνητικά 

άλματα των αποδόσεων  

 
 

Θεοδοσιάδου Ο., Τσακλίδης Γ., Πολυμένης Β. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

rania.theo@hotmail.com 
 
 

Οι αποδόσεις του δείκτη Nasdaq και μετοχών του, στην προκειμένη 
περίπτωση της μετοχής Google, μπορεί να θεωρηθεί, με βάση προηγούμενη εργασία 
των συγγραφέων, ότι ακολουθούν κατανομή Variance Gamma (VG). Επίσης, 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι αποδόσεις εξελίσσονται με θετικά ή αρνητικά άλματα που 
προκύπτουν από θετικά ή αρνητικά νέα, αντίστοιχα. Προκειμένου να μελετηθεί η 
δυναμική εξέλιξη των αποδόσεων υιοθετείται στην παρούσα εργασία κατάλληλο 
φίλτρο Kalman, θεωρώντας ότι  τα θετικά και άλματα ακολουθούν κατανομές Γάμμα.  
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Διερεύνηση μέτρων απόστασης στη χωρική ανάλυση 

περιβαλλοντικών δεδομένων 

 
 

Θεοδωρίδου Π.1, Καρατζάς Γ.1, Βαρουχάκης Ε1., Παπαδοπούλου Μ.2 

1Πολυτεχνείο Κρήτης 
2Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

giotatheod@gmail.com, karatzas@mred.tuc.gr, varuhaki@mred.tuc.gr , 
mpapadop@mail.ntua.gr 

 
 

Η στάθμη των υπογείων υδάτων αποτελεί μια σημαντική πληροφορία στη 
διαδικασία κατασκευής υδρολογικών μοντέλων. Συχνά, διάφορες γεωστατιστικές 
μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της ελεύθερης επιφάνειας ενός 
υδροφορέα. Στη γεωστατιστική ανάλυση κατά την οποία εφαρμόζονται τεχνικές 
Kriging, είναι πολύ σημαντική η επιλογή του καλύτερου μοντέλου 
ημιβαριογράμματος για τη βέλτιστη απόδοση της μεθόδου. Στην παρούσα εργασία 
γίνεται σύγκριση τριών διαφορετικών κριτηρίων, της μεθόδου των ελαχίστων 
τετραγώνων, του κριτηρίου Akaike και του δείκτη Cressie για τον προσδιορισμό του 
θεωρητικού ημιβαριογράμματος με βάση το αντίστοιχο πειραματικό μελετώντας τις 
επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων. Επιπλέον, εφαρμόζονται πέντε 
διαφορετικοί τύποι αποστάσεων (Euclidean, Minkowski, Manhattan, Canberra και 
Bray-Curtis) για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ των σημείων παρατήρησης, 
η οποία επηρεάζει τον προσδιορισμό του προτύπου ημιβαριογράμματος αλλά και τη 
μεθοδολογία εκτίμησης Kriging. Η διαδικασία της διασταυρωμένης επιβεβαίωσης 
στα πλαίσια της μεθόδου του κανονικού Kriging, εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας 
διαδοχικά έναν από τους παραπάνω τύπους απόστασης και τα τρία κριτήρια 
προσαρμογής ημιβαριογράμματος που προαναφέρθηκαν. Η χωρική εξάρτηση των 
σημείων παρατήρησης στα υπό εξέταση δεδομένα ερευνάται με την εφαρμογή των 
κλασσικών γεωστατιστικών μεθόδων και του μοντέλου Matιrn. Η προτεινόμενη 
συγκριτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για ένα σύνολο δεδομένων αποτελούμενο 
από 250 μετρήσεις υδραυλικών υψών, κατανεμημένες σε έναν αλλουβιακό 
υδροφορέα, έκτασης 210 km2. H περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Περιφέρεια 
Δράμας. Η συγκεκριμένη περιοχή επελέγη λόγω της διαθεσιμότητας των 
υδρογεωλογικών δεδομένων και της γεωλογικής της ομοιογένειας. Η ανάλυση έδειξε 
ότι ο συνδυασμός του κριτηρίου Akaike για την εκτίμηση της προσαρμογής του 
ημιβαριογράμματος και της Bray-Curtis απόστασης παρέχουν τα πιο ακριβή 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διασταυρωμένη επιβεβαίωση. Το μοντέλο 
ημιβαριογράμματος Power-law παρέχει τη βέλτιστη προσομοίωση στα πειραματικά 
δεδομένα. Η προαναφερθείσα προσέγγιση για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων 
στα πλαίσια της μεθόδου του κανονικού Kriging βελτιώνει την αποδοτικότητα της 
εκτίμησης σε σύγκριση με την κλασσική Ευκλείδεια απόσταση. Ως εκ τούτου, 
κατασκευάστηκαν χάρτες της χωρικής μεταβλητότητας των υδραυλικών υψών και της 
αβεβαιότητας της εκτίμησης με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να 
υποδειχθούν οι διαφορές. 
 

41 

 



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Έλεγχοι για την επιλογή μοντέλου που βασίζονται 

στην εμπειρική χαρακτηριστική συνάρτηση 

 
 

Jiménez- Gamero M.D., Batsidis A.1,  Alba-Fernández M.V.  
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

dolores@us.es, abatsidis@uoi.gr, mvalba@ujaen.es 
 
 
 

Έστω ότι έχουμε ένα τυχαίο δείγμα (τ.δ.) από έναν άγνωστο πληθυσμό και 
δύο πιθανά κακώς προσδιοριζόμενα παραμετρικά μοντέλα, που είναι είτε ξεχωριστά 
είτε επικαλυπτόμενα είτε εμφωλευμένα. Το πρόβλημα επιλογής του κατάλληλου 
μοντέλου μέσω του ελέγχου υποθέσεων ανάγεται στον έλεγχο της υπόθεσης αν τα 
μοντέλα έχουν τον ίδιο βαθμό εγγύτητας στον αληθινό πληθυσμό, έναντι της 
υπόθεσης ότι το ένα είναι πλησιέστερα στον αληθινό πληθυσμό από ότι το άλλο. Για 
τον παραπάνω έλεγχο, ο Vuong (1989) πρότεινε έναν έλεγχο που στηρίζεται σε 
κατάλληλα ορισμένο πηλίκο συναρτήσεων πιθανοφανειών. Ένα παρόμοιο πρόβλημα 
είναι αυτό του ελέγχου αν ένα τ.δ. μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από ένα εκ δύο 
πιθανών ξεχωριστών μοντέλων, υπό την υπόθεση ότι ένα εκ των δύο μοντέλων είναι 
καλώς προσδιορισμένο και ότι τα μοντέλα είναι ξεχωριστά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Cox 
(1962) πρότεινε μια μεθοδολογία που στηρίζεται στη διαφορά των μέγιστων των 
λογαρίθμων της συνάρτησης πιθανοφάνειας υπό τις δύο υποθέσεις. Καθώς υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η συνάρτηση πιθανοφάνειας του μοντέλου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί,  σε αυτήν την εργασία, η εγγύτητα κάθε μοντέλου από τον αληθινό 
πληθυσμό μετράται μέσω μιας απόστασης που στηρίζεται στις χαρακτηριστικές 
συναρτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ανάλογες μεθοδολογίες με αυτές των 
Vuong (1989) και Cox (1962), οι οποίες, όπως προκύπτει μέσω δύο παραδειγμάτων, 
μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις που οι υπάρχουσες κλασικές διαδικασίες 
αποτυγχάνουν.   

 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχέση της διάρκειας πανεπιστημιακών σπουδών 
με παράγοντες που εκφράζουν κίνητρα που οδηγούν τους φοιτητές στην επιλογή 
προγράμματος σπουδών, προσδοκίες από τις σπουδές και δεσμεύσεις αναφορικά με την 
επιθυμία για ολοκλήρωση των σπουδών. Για τη διερεύνηση του θέματος προτείνεται ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο –θεωρητικό μοντέλο- που συνδυάζει βασικές παραμέτρους από τις 
θεωρίες των Tinto (1975) και Bean (1980) αναφορικά με την εγκατάλειψη των σπουδών. Tο 
θεωρητικό αυτό μοντέλο ελέγχεται ακολούθως εμπειρικά στη βάση ενός Μοντέλου 
Αναλογικού Κινδύνου (Cox 1975) με δεδομένα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα φοιτητών 
και πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστημίου. Η εξαρτημένη μεταβλητή αντιστοιχεί στη 
διάρκεια σπουδών και τα σχετικά δεδομένα είναι δεξιά λογοκριμένα. Οι επεξηγηματικές 
(ανεξάρτητες) μεταβλητές αντιστοιχούν σε άμεσα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των 
φοιτητών και πτυχιούχων (ατομικά και ακαδημαϊκά) αλλά και σε λανθάνοντα 
χαρακτηριστικά που εκφράζουν κίνητρα, προσδοκίες και ατομικές στάσεις (αρχικές 
δεσμεύσεις) αναφορικά με τις σπουδές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν 
πολλές από τις υποθέσεις του θεωρητικού μοντέλου. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι παράγοντες 
που συμβάλλουν στη “γρήγορη” ολοκλήρωση των σπουδών αφορούν σε υψηλά ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα, θετικά κίνητρα και δεσμεύσεις των φοιτητών έναντι του πανεπιστημίου, ενώ 
στην παράταση των σπουδών συμβάλουν παράγοντες που αφορούν σε ατομικά 
χαρακτηριστικά, εξωγενείς καταστάσεις, αρνητικές ακαδημαϊκές εμπειρίες, αρνητικά κίνητρα 
και προσδοκίες.  
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Σκοπός. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε ληξιαρχικές καταγραφές γεννήσεων της 
περιόδου 2010-2012 και πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του έτους 2011 με 
σκοπό την εκτίμηση κατάλληλων δημογραφικών δεικτών και τον εντοπισμό χωρικών 
προτύπων των επιπέδων γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδος σε επίπεδο Δήμου 
Καλλικράτη. 
Δεδομένα. Χρησιμοποιούνται αδημοσίευτα ληξιαρχικά δεδομένα που μας παρείχε η 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ύστερα από ειδικό ερώτημα που υπεβλήθη στην υπηρεσία παροχής 
στατιστικών στοιχείων. Για κάθε ένα Δήμο ελήφθη ο αριθμός των γεννήσεων κατά 
ηλικία της μητέρας (σε πενταετή ηλικιακά κλιμάκια από 15-19 έως 45-49 ετών) και 
τόπο μόνιμης κατοικίας. Τα απογραφικά δεδομένα αφορούν στον πληθυσμό γυναικών 
ταξινομημένων επίσης κατά πενταετείς ομάδες ηλικιών και τόπο μόνιμης κατοικίας 
της γυναίκας.  
Μεθοδολογία. Κατ’ αρχήν υπολογίζονται ολικοί δείκτες γονιμότητας (TFR) κατά 
Δήμο καθώς και τα τυπικά σφάλματα και τα σχετικά τυπικά σφάλματα των επιμέρους 
δεικτών. Οι δείκτες TFR είναι οι πλέον κατάλληλοι για διαχωρικές συγκρίσεις διότι 
δεν επηρεάζονται από διαφοροποιήσεις στην κατά ηλικία δομή των γυναικών τα δε 
τυπικά σφάλματα των TFR εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας μεθόδους προσομοίωσης 
λόγω του μικρού αριθμού παρατηρήσεων που παρατηρούνται στους περισσότερους 
δήμους της χώρας. Στη συνέχεια εκτιμάται η χωρική αυτοσυσχέτιση των TFR βάσει 
του μέτρου Moran’s I καθώς και η χωρική ανισοκατανομή των δεικτών γονιμότητας 
βάσει του χωρικού διαχωρισμού του δείκτη Gini. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται 
σε κατάλληλους θεματικούς χάρτες. Όλες οι εκτιμήσεις έγιναν με τη χρήση της 
γλώσσας R και του πακέτου lctools που έχουμε αναπτύξει ενώ χρησιμοποιήθηκε και 
το λογισμικό GeoDa. 
Αποτελέσματα. Βρέθηκε ότι οι δείκτες γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδος 
παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις αλλά και χωρική αυτοσυσχέτιση μεταξύ των 
δήμων της χώρας. 
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Η δομή «Βοήθεια στο σπίτι» αποτέλεσε έναν θεσμό που έδινε τη δυνατότητα 
στους Καποδιστριακούς Δήμους να αναπτύξουν κοινωνικές και νοσηλευτικές 
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων γεωγραφικών περιοχών που δεν 
είχαν άμεση πρόσβαση στο εν γένει νοσηλευτικό σύστημα. Η παρούσα εργασία, 
σκοπό έχει αρχικά την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της λειτουργίας που διέπουν 
τη δομή «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς επίσης και την διερεύνηση του προφίλ των 
ατόμων που κάνουν χρήση αυτής. Η έρευνα διεξήχθη στο νομό Αιτωλοακαρνανίας το 
2009 από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ακαδημίας Αθηνών. 
Συγκεντρώθηκαν περίπου 3000 ερωτηματολόγια, με στοιχεία από τις "καρτέλες" των 
χρηστών της δομής «Βοήθεια στο σπίτι», με τη συνεργασία υπαλλήλων της δομής. Η 
επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με χρήση κατάλληλων στατιστικών 
τεχνικών (έλεγχοι ισότητας μέσων και ποσοστών, γραμμική παλινδρόμηση, κ.λπ.) 
στο στατιστικό λογισμικό SPSS 22. Τα αποτελέσματα της εργασίας αποτυπώνουν 
διαφοροποιήσεις που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής, και τη 
συχνότητα αυτών, ως προς διάφορα χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως είναι το φύλο, 
το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, ο δήμος κατοικίας, κ.λπ. Συμπερασματικά, 
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποτελούν εργαλείο τόσο για βελτίωση της 
λειτουργίας της δομής «Βοήθεια στο σπίτι», όσο και για εξειδίκευση των μέτρων 
υγειονομικής φροντίδας και κοινωνικής πολιτικής. 
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Στη μελέτη των χρονοσειρών είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός της 
τάξης τόσο των γραμμικών όσο και των μη-γραμμικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. 
Στην παρούσα εργασία, ο προσδιορισμός αυτός προτείνεται να γίνει με τη 
δεσμευμένη αμοιβαία πληροφορία (conditional mutual information, CMI). Η CMI για 
μια τάξη (υστέρηση) m ορίζεται ως I(xt;xt-m|xt-1,…,xt-m+1), δηλαδή ως η αμοιβαία 
πληροφορία μεταβλητών υστέρησης που απέχουν m χρονικά βήματα, και δεν 
καλύπτεται από την πληροφορία που δίνεται από τις μεταβλητές στα ενδιάμεσα 
χρονικά βήματα. Συγκεκριμένα, προτείνεται να υπολογίζεται επαναληπτικά η CMI 
για αυξανόμενο m, και να επιλέγεται η τάξη του μοντέλου από το μεγαλύτερο m για 
το οποίο η CMI είναι στατιστικά σημαντική. Εξετάζεται η εκτίμηση της CMI με 
διάφορες μεθόδους, όπως με τη μέθοδο των κελιών, των πυρήνων και των 
κοντινότερων γειτόνων. Η στατιστική σημαντικότητα της εκτίμησης της CMI για 
κάποια τάξη m εξετάζεται με κατάλληλο έλεγχο σημαντικότητας χρησιμοποιώντας 
τεχνικές επαναδειγματοληψίας, λόγω της έλλειψης γνωστής ασυμπτωτικής 
κατανομής για οποιονδήποτε από τους εξεταζόμενους εκτιμητές της CMI. Η 
σύγκριση των εκτιμητών της CMI στην εύρεση της σωστής τάξης γραμμικού και μη-
γραμμικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου γίνεται με Monte Carlo προσομοιώσεις σε 
χρονοσειρές διαφορετικού μήκους από γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες και μη-
γραμμικά δυναμικά συστήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο εκτιμητής των 
κοντινότερων γειτόνων είναι ο πιο ανθεκτικός στις αλλαγές των παραμέτρων που 
εξετάζονται. Τέλος, γίνεται εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου εύρεσης της τάξης 
στη χρονοσειρά των ετήσιων ηλιακών κηλίδων. 
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Στο άρθρο παρουσιάζεται η διαδικασία επανεκτίμησης στεγαστικών ακινήτων 
με τη χρήση των υποδειγμάτων της χωρικής οικονομετρίας. Σκοπός του άρθρου είναι 
η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των τιμών των κατοικιών στην 
Αθήνα. Η συμβολή του άρθρου έγκειται αφενός στην ενσωμάτωση του παράγοντα 
χώρου στη χωρική εξειδίκευση της συνάρτησης ηδονικών τιμών και αφετέρου στην 
κατάστρωση μίας στρατηγικής για την επιλογή της κατάλληλης χωρικής συνάρτησης 
μεταξύ εναλλακτικών εξειδικεύσεων του υποδείγματος. Τα οικονομετρικά 
υποδείγματα ηδονικών τιμών που συγκρίνονται, είναι τo γενικό χωρικό 
αυτοπαλίνδομο υπόδειγμα, το υπόδειγμα χωρικής υστέρησης, το υπόδειγμα χωρικού 
σφάλματος και το χωρικό υπόδειγμα Durbin. Επιπλέον, στο άρθρο εξετάζονται οι 
επιδράσεις των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται οι μήτρες 
χωρικών σταθμίσεων, μέσω των οποίων ενσωματώνεται στην εκτίμηση του 
υποδείγματος ο παράγων χώρος. Για την αξιολόγηση των υποδειγμάτων και την 
επιλογή του πλέον κατάλληλου διατυπώθηκε διαδικασία στη βάση στατιστικών 
κριτήριων. Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία που διατέθηκαν από ελληνικό 
πιστωτικό ίδρυμα. Το δείγμα αποτελείται από 5154 στεγαστικά ακίνητα που 
εκτιμήθηκαν κατά την περίοδο 2000 – 2006. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν 
ότι ο ηδονικός δείκτης τιμής στέγασης των ακινήτων στην Αθήνα εκφράζεται ως 
πακέτο δεκαοκτώ χαρακτηριστικών. Η μεθοδολογία που διατυπώνεται μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ποιοτικών προσαρμοσμένων δεικτών, για 
αυτοματοποιημένες μαζικές επανεκτιμήσεις, για τον καθορισμό των παραγόντων που 
διαμορφώνουν τις τιμές των ακινήτων καθώς και για τον προσδιορισμό του βαθμού 
της επίδρασης τους, για την παρουσίαση και ερμηνεία των διαφοροποιήσεων των 
τιμών στο χώρο και τέλος για τον καθορισμό τοπικών υποαγορών. 
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Ο Βιοσυντονισμός (bioresonance) αποτελεί μία νέα ολιστική προσέγγιση του 

ανθρώπινου οργανισμού. Αρκετά εργαστήρια ασχολούνται με τη μέθοδο αυτή 
παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη με επίκεντρο τη Γερμανία. Η έρευνα αυτή θα 
μελετήσει τη μεθοδολογία του βιοσυντονισμού και τη συμβολή του στην 
αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών στον άνθρωπο, εξετάζοντας κυρίως επιδημιολογικά 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από διάφορα ελληνικά εργαστήρια και κέντρα όπου 
εφαρμόζεται αυτή η τεχνική. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει μελέτη  διάφορων 
παραμέτρων όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, οι σπουδές, το 
επάγγελμα, η ύπαρξη δυσανεξιών ή και ασθενειών καθώς επίσης και η ύπαρξη και 
εξισορρόπηση αλλεργικών επιβαρύνσεων. Στην έρευνα πήραν μέρος 212 ασθενείς 
από ιατρεία και κέντρα βιοσυντονισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη. Η 
επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα Πραξιτέλης και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν θεωρούμε ότι συμβάλουν στην καλλίτερη κατανόηση 
της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Tebbe, Lepp, Niggemann, Werfel: “Food allergy and intolerance. Proven rather than 

unevaluated diagnosis”, Deutsches Ärzteblatt 102, vol. 27, 1965-1969, 2005. 
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Σύγκριση φθινουσών κατανομών και παραμέτρων 

μέσω δειγματοληψίας και μεταβλητότητας 

 
 

Κατηνάς Α. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 akatinas@math.auth.gr   
 

Η εργασία μελετά κατανομές συνεχών μεταβλητών που περιγράφονται από 
φθίνουσα συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) της μορφής:  

                           

 

1 , x 0, 1
   ,   όπου  

0               , x 0,

kx
h b k

f x hb
b

b

         
 

 

Η παράμετρος  συναρτάται από τον συντελεστή μεταβλητότητας του δείγματος 
και μέσω αυτού απ’ευθείας από το δείγμα. Επιλέγεται αριθμός δειγμάτων και  
διατάσσονται  οι παρατηρήσεις τους ομαδοποιημένες σε κλάσεις ίσου μεγέθους. 
Υπολογίζονται οι στατιστικές του κάθε δείγματος (

k Cv

x , ,Cv ) και ελέγχεται η 
σύγκλιση τους με τις αντίστοιχες παραμέτρους τις  εξαγόμενες θεωρητικά από την 
διερευνόμενη συνάρτηση. Η σ.π.π. συγκρίνεται με αρνητική εκθετική σ.π.π. η οποία 
δίνεται από τη σχέση 

2S

  axg x ae και έχει ως συντελεστή  τον αντίστροφο της 

δειγματικής μέσης τιμής, 
1

x
  .  Πραγματοποιείται έλεγχος καλής προσαρμογής 2x  

για τα δεδομένα των δειγμάτων ώστε να διαπιστωθεί εάν προσαρμόζονται καλύτερα 
στην μορφή της διερευνόμενης πολυωνυμικής συνάρτησης ή της αρνητικής εκθετικής 
σ.π.π.. Κατόπιν εφαρμόζεται ποσοστιαία αυξομείωση των παρατηρήσεων σε κάθε 
κλάση μεμονωμένα και μέσω του ελέγχου 2x  διαπιστώνεται η  βελτίωση ή η 
επιδείνωση της καλής προσαρμογής των παρατηρήσεων στην πολυωνυμική σ.π.π., 
που προκαλείται από «εξάρσεις» της ομαλής συμπεριφοράς των δεδομένων. 
Συγκρίνονται οι σ.π.π. πολυωνυμικής και αρνητικής εκθετικής μορφής μέσω των 
παραμέτρων  και των γραφημάτων τους και εξάγονται συμπεράσματα για την 
συμπληρωματική ή εναλλακτική χρήση τους. Τέλος διαπιστώνεται η σχέση των 
αρχικών τιμών των παραμέτρων για την προσαρμογή στην κάθε μια κατανομή 
πιθανοτήτων ξεχωριστά. 
 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Farmakis, Ν, (2011). Coefficient of Variation: Connecting Sampling with some 
Decreasing Distribution Models. 
Κατηνάς, Α, (2014). Μελέτη Βασικών Παραμέτρων Φθινουσών Κατανομών. 
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Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη Gini για 

ομαδοποιημένα δεδομένα που βασίζεται στην 

αναπαράσταση του ως γινόμενο πινάκων 

 
 

Κετζάκη Ε. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   

eketzaki@yahoo.gr 
 
 

Ο δείκτης Gini αποτελεί μέτρο υπολογισμού της ανομοιότητας μεταξύ 
εισοδηματικών ή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Η αναπαράσταση του δείκτη ως 
γινόμενο πινάκων, αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη έκφραση του, διότι καθίσταται 
ευκολότερος ο υπολογισμός του χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες προγραμματιστικές 
ικανότητες από τον ερευνητή. Στην παρούσα εργασία θα προταθεί μια μέθοδος που 
σχετίζεται με τον υπολογισμό του δείκτη  Gini, ως γινόμενο πινάκων, στην 
περίπτωση που τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα. Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει 
το πλήθος των απαιτούμενων πράξεων για τον υπολογισμό των συνιστωσών που 
συνθέτουν τον δείκτη Gini για ομαδοποιημένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται ο ταχύτερος υπολογισμός του δείκτη, σε σχέση με τις υπάρχουσες 
μεθόδους, χωρίς το αποτέλεσμα να στερείται υπολογιστικής ακρίβειας. 
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Σύνθετες συναρτήσεις σάρωσης και εφαρμογές στα 

χρηματοοικονομικά* 

 
 

Κούτρας Β. Μ.,  Κούτρας Μ. Β. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

vkoutras@icloud.com, mkoutras@unipi.gr 
 
 

Στην παρούσα εργασία εισάγεται μια σύνθετη κατανομή η οποία αφορά το 
άθροισμα τυχαίων μεταβλητών των οποίων το πλήθος είναι τυχαίο και καθορίζεται με 
βάση την τιμή μιας συνάρτησης σάρωσης.  

Για την παραπάνω κατανομή δίνονται τύποι υπολογισμού των παραμέτρων της 
(μέση τιμή και διακύμανση). Δίνονται επίσης τρόποι υπολογισμού της συνάρτησης 
πιθανότητας της αντίστοιχης κατανομής τόσο με χρήση αναδρομικών σχημάτων όσο 
και ακριβών εκφράσεων που χρησιμοποιούν πίνακες μετάβασης αλυσίδων Markov.  

Τέλος δείχνεται πως η προτεινόμενη κατανομή μπορεί να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά στο χώρο των χρηματοοικονομικών. Πιο συγκεκριμένα 
διαμορφώνεται και μελετάται ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια 
εποπτεύουσα αρχή (regulator) για την ανίχνευση προβλήματος στην κεφαλαιακή 
επάρκεια ενός εποπτευόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, για την ανίχνευση 
κινδύνων (πιστωτικών ή λειτουργικών) με τυχαιοποιημένα σχήματα ελέγχου των 
υποκείμενων μονάδων κ.ά.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Αριστεία ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 
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Ασυμπτωτικά αποτελέσματα για την πολλαπλή 

συνάρτηση σάρωσης* 

 
 

Κούτρας Μ., Λυμπερόπουλος Δ. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

mkoutras@unipi.gr, dilyber@webmail.unipi.gr  
 
 

Η έννοια του σχηματισμού (pattern) εμφανίζεται σε πολλές εφαρμογές που 
περιλαμβάνουν τη μελέτη πειραματικών δοκιμών με δύο ή περισσότερα δυνατά 
αποτελέσματα ανά δοκιμή. Η συνάρτηση σάρωσης τύπου r/k (scan of type r/k) είναι 
ένας ειδικός σχηματισμός που αναφέρεται στην εμφάνιση υποακολουθιών μήκους k 
οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον r επιτυχίες (r,k είναι θετικοί ακέραιοι με r k). 
Η πολλαπλή συνάρτηση σάρωσης Wt,r,k ορίζεται ως η τυχαία μεταβλητή που 
απαριθμεί τα επικαλυπτόμενα κυλιόμενα παράθυρα μήκους k σε μια ακολουθία t 
δίτιμων δοκιμών, τα οποία περιέχουν μια σάρωση τύπου r/k.  

Η κατανομή πιθανότητάς της Wt,r,k όσο και η στοχαστική συμπεριφορά τυχαίων 
μεταβλητών που σχετίζονται με την Wt,r,k συνήθως δεν μπορεί να καθοριστεί 
αναλυτικά, οπότε είναι χρήσιμη η αναζήτηση φραγμάτων για τις πιθανότητες ή τις 
αναμενόμενες τιμές τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται με αυτήν.  

Στην παρούσα εργασία θεωρούμε μια ακολουθία ανεξάρτητων δίτιμων δοκιμών 
με όχι κατ’ ανάγκη ίσες πιθανότητες επιτυχίας, και διαμορφώνουμε άνω φράγματα 
για την πιθανότητα του ενδεχομένου η στοχαστική διαδικασία της πολλαπλής 
συνάρτησης σάρωσης να παρουσιάσει μέχρι το χρόνο t ένα τουλάχιστον άλμα από 
την τιμή l στην τιμή l+1 (όπου l είναι δοσμένος θετικός ακέραιος). Επιπλέον δίνονται 
φράγματα για τον αναμενόμενο αριθμό των αλμάτων ύψους 1 της εν λόγω 
στοχαστικής διαδικασίας, τόσο σε πεπερασμένο όσο και σε άπειρο χρονικό ορίζοντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Αριστεία ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 
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Ένα διδιάστατο ημιπαραμετρικό διάγραμμα ελέγχου 

για το ζευγάρι μιας διατεταγμένης παρατήρησης και 

της συμμεταβλητής της  

 
 

Κούτρας Μ.Β., Σοφικίτου Ε.Μ. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

mkoutras@unipi.gr, esofikit@unipi.gr 
 
 

 Η έννοια του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι συνδεδεμένη με τα 
διαγράμματα ελέγχου, καθώς αποτελούν ένα βασικό στατιστικό εργαλείο για την 
ανίχνευση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος ή ακόμη και 
ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας. Τα παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου 
χρησιμοποιούνται σε περίπτωση στην οποία οι μετρήσεις που λαμβάνονται 
ακολουθούν κάποια γνωστή κατανομή, συνήθως την κανονική. Σε διαφορετική 
περίπτωση, η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αν η 
κατανομή του χαρακτηριστικού ή των χαρακτηριστικών που μελετάμε δεν είναι 
γνωστή τότε είναι σχεδόν αναπόφευκτη η χρήση μη παραμετρικών διαγραμμάτων.  

 Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ένα νέο διδιάστατο διάγραμμα ελέγχου 
στο οποίο απεικονίζεται το ζευγάρι των τυχαίων μεταβλητών , όπου 

 είναι η -οστή διατεταγμένη παρατήρηση των παρατηρήσεων ,  

και  η συμμεταβλητή (concomitant) που αντιστοιχεί στη . Το διάγραμμα 

ελέγχου που προκύπτει είναι ημιπαραμετρικό, αφού τα όρια ελέγχου και η απόδοσή 
του δεν επηρεάζεται από τις περιθώριες κατανομές των  και , επηρεάζεται όμως 

από τη δομή εξάρτησης των υπό μελέτη μεταβλητών 

( : ) [ : ]( ,r n r nX Y

iX i ,1

( : )r n

)

( : )r nX

Y

r n,...,2

[ : ]r n X

iYiX

( , )X Y .  
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δίνεται ακριβής τύπος για τον υπολογισμό 

της χαρακτηριστικής συνάρτησης λειτουργίας (operating characteristic function) του 
διαγράμματος και του ποσοστού λανθασμένων συναγερμών (False Alarm Rate). 
Επίσης, δίνεται έκφραση για το ποσοστό συναγερμών για συγκεκριμένες κατανομές. 
Τέλος, παρουσιάζονται πίνακες με αριθμητικά αποτελέσματα και συγκρίσεις.  
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Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής με χρήση 

Ημιμαρκοβιανού μοντέλου ανταμοιβών  

 
 

Κυρίτσης Ζ., Παπαδοπούλου Α. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

 zkyritsi@math.auth.gr, apapado@math.auth.gr 
 
 
 
Η ποιότητα ζωής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο γενικά 

αντιμετωπίζεται ως βασική ή δευτερογενής παράμετρος στις περισσότερες κλινικές 
μελέτες. Επομένως, ένα σημαντικό ζήτημα είναι η μέτρηση και η ανάλυση της. Στην 
παρούσα εργασία ορίζεται  ένα μη ομογενές Ημιμαρκοβιανό μοντέλο ανταμοιβών 
που περιέχει επιπλέον υποκαταστάσεις σχετικά με την ποιότητα ζωής με σκοπό την 
αξιολόγηση μέσω ανταμοιβών της ποιότητας ζωής των ασθενών ανά κατάσταση 
υγείας. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται η μέση τιμή, η μη κεντρική ροπή δεύτερης 
τάξης και η διακύμανση της ανταμοιβής σε διάστημα ως συνάρτηση των βασικών 
παραμέτρων του συστήματος. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν ένα εργαλείο 
το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα μέτρο αξιολόγησης της ποιότητας 
ζωής για διαφορετικές καταστάσεις υγείας. Τέλος, δίνεται μια αριθμητική εφαρμογή 
με χρήση αντιπροσωπευτικών δεδομένων για την παρουσίαση των θεωρητικών 
αποτελεσμάτων. 

 
 
Λέξεις κλειδιά: Ημιμαρκοβιανή διαδικασία, Ποιότητα ζωής, Ανταμοιβές 
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Ισοδυναμία ορισμών μικτών στοχαστικών 

διαδικασιών Poisson 

 
 

Λυμπερόπουλος Δ.Π., Μαχαιράς Ν.Δ., Τζανίνης Σ.Μ. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

dilyber@webmail.unipi.gr, macheras@unipi.gr, stzaninis@unipi.gr   
 
 
 

Κάτω από κάποιες ασθενείς υποθέσεις, που ικανοποιούνται από τους 
περισσότερους χώρους της εφαρμοσμένης Θεωρίας Πιθανοτήτων, αποδεικνύεται η 
ισοδυναμία των ορισμών μίας μικτής στοχαστικής διαδικασίας (σ.δ.) Poisson με 
παράμετρο μία τυχαία μεταβλητή με θετικές τιμές (για τον ορισμό βλ. π.χ. [3], page 
87), μίας μικτής σ.δ. Poisson με κατανομή μίξης (για τον ορισμό βλ. π.χ. [4], page 9), 
και μίας μικτής σ.δ. Poisson σύμφωνα με τον ορισμό του Huang (βλ. [1], page 2). Στη 
συνέχεια  κατασκευάζεται μία ευρεία κλάση χώρων πιθανότητας που ικανοποιούν τις 
υποθέσεις του παραπάνω αποτελέσματος, και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα 
για διάφορες κατανομές μίξης. 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας του 

Κορινθιακού Κόλπου με τη χρήση στοχαστικού 

μοντέλου απελευθέρωσης τάσης 

 
 

Μαγγίρα Ο., Τσακλίδης Γ., Παπαδημητρίου Ε., Βότση Ε. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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votsiire@gmail.com 
 
 
 

Οι χωρο-χρονικές μεταβολές των τάσεων σε μία περιοχή αποτελούν 
τη σημαντικότερη συνιστώσα εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, 
δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα με τη γένεση ισχυρών σεισμών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον   παρουσιάζουν   οι   αλληλεπιδράσεις   γειτονικών   ρηγμάτων   
ή ομάδων ρηγμάτων μέσω του πεδίου των τάσεων. Επειδή η αιτιοκρατική 
προσέγγιση  αυτής  της  αλληλεπίδρασης  δεν  είναι  πάντοτε  εφικτή, 
ακολουθείται στοχαστική προσέγγιση για την εκτίμησή της. Για την 
εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας του Κορινθιακού Κόλπου 
συγκεκριμένα, μία περιοχή με ιδιαίτερα έντονη σεισμικότητα, χωρίζεται η 
συνολική περιοχή σε δύο διακριτές υποπεριοχές, του Δυτικού και του 
Ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου, με βάση τα κύρια σεισμοτεκτονικά 
χαρακτηριστικά τους, με σκοπό την ανίχνευση αλληλεπίδρασης μεταξύ 
τους. Μετά από ανασκόπηση του Απλού Μοντέλου Απελευθέρωσης Τάσης 
(ΑΜΑΤ), αναπτύσσεται στη συνέχεια το Συζευγμένο Μοντέλο 
Απελευθέρωσης Τάσης (ΣΜΑΤ). Εφαρμόζεται η θεωρία των σημειακών 
διαδικασιών μέσω της υπό συνθήκη συνάρτησης του θετικού ρυθμού των 
αφίξεων. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, η υπό συνθήκη συνάρτηση του 
θετικού ρυθμού των αφίξεων, δηλαδή η συνάρτηση κινδύνου για τους 
ενδιάμεσους χρόνους μεταξύ των σεισμών, είναι αυτή της εκθετικής 
κατανομής. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το ΣΜΑΤ προσαρμόζεται 
επαρκώς στα δεδομένα και παρέχει πληροφορίες για το βαθμό 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο υποπεριοχών. 
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Υπολογισμός ισοδύναμου βροχομετρικού ύψους νομού 

Θεσσαλονίκης με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών 

 
 

Μαλαματάρης Δ., Tζελατίδης Ι. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

dmalamat@civil.auth.gr 
 

Τα ΓΣΠ αποτελούν σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
συστημάτων, με ευρεία εφαρμογή σε προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων. 
Παρέχουν τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των διαθέσιμων πληροφοριών, 
στατιστικής τους επεξεργασίας και μοντελοποίησης των λύσεων. Η συμβολή των 
ΓΣΠ στα υδατικά προβλήματα αφορά στη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης των 
χωρικών πληροφοριών, υπολογισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων και γραφικής 
απεικόνισης των αποτελεσμάτων δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, τις απαραίτητες 
συνθήκες για την επικαιροποιημένη, αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων 
μιας περιοχής μελέτης.  

Στην παρούσα εργασία, για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου, που 
αποτελεί  σημαντικό δείκτη διερεύνησης της βιώσιμης διαχείρισης ενός υδατικού 
συστήματος, υπολογίστηκε το ισοδύναμο βροχομετρικό ύψος (ΙΒΥ) του Νομού 
Θεσσαλονίκης. Το ΙΒΥ αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα υπολογισμού των 
εισροών ενός υδατικού συστήματος και ο υπολογισμός του έγινε με τη μέθοδο των 
πολυγώνων Thiessen και με χρήση των λογισμικών MapInfo Professional και 
MapInfo Vertical Mapper. Με τη μέθοδο των πολυγώνων Thiessen, επιτυγχάνεται ο 
υπολογισμός του μέσου ισοδύναμου ύψους κατακρημνίσεων σε μια περιοχή,  
χρησιμοποιώντας δεδομένα μετρήσεων ενός συνόλου χωρικά κατανεμημένων 
βροχομετρικών σταθμών. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση του 
τοπογραφικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ειδικότερα των ισοϋψών, 
των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, των 
θέσεων των γεωτρήσεων κλπ. και παρήχθη το εδαφικό ανάγλυφο της περιοχής. 
Ακολούθως, χαράχτηκαν τα όρια των λεκανών απορροής, εισήχθησαν οι θέσεις και οι 
καταγραφείσες τιμές βροχόπτωσης των σταθμών και υπολογίστηκε το Ισοδύναμο 
Ύψος Βροχόπτωσης της περιοχής μελέτης. Ο υπολογισμός του μεγέθους αυτού 
αποτελεί πρωταρχική και θεμελιώδη διαδικασία κάθε υδραυλικής μελέτης. 
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Βελτιστοποίηση πολιτικών συντήρησης τεχνολογικών 

συστημάτων

 
 

Μαλεφάκη Σ.1, Κούτρας Β.2, Πλατής Α.2 
1 Πανεπιστήμιο Πατρών  

2 Πανεπιστήμιο του Aιγαίου 
smalefaki@upatras.gr, v.koutras@fme.aegean.gr, platis@aegean.gr 

 
Στην εργασία αυτή μελετώνται τεχνολογικά συστήματα τα οποία κατά τη 

λειτουργία τους υπόκεινται σε στάδια υποβάθμισης της απόδοσής τους μέχρι την 
εμφάνιση βλάβης. Η αύξηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας τέτοιων 
συστημάτων μπορεί να γίνει μέσω προληπτικής συντήρησης η οποία υιοθετείται σε 
πολλές πραγματικές εφαρμογές. Η προληπτική συντήρηση που εφαρμόζεται 
διαχωρίζεται σε ελάχιστη συντήρηση, η οποία επαναφέρει το σύστημα στο αμέσως 
προηγούμενο (καλύτερο) στάδιο υποβάθμισης, και σε μέγιστη συντήρηση, η οποία το 
επαναφέρει στην αρχική κατάσταση λειτουργίας του.  

Η μοντελοποίηση και η μελέτη τέτοιων συστημάτων είναι ένα από τα 
προσφιλέστερα αντικείμενα έρευνας της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Η παρούσα 
εργασία αποτελεί γενίκευση κάποιων υπαρχόντων μοντέλων ως προς τρεις 
κατευθύνσεις. Πρώτον, στο μοντέλο που προτείνεται μοντελοποιούνται πιθανές 
βλάβες οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο υποβάθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη η ατελής προληπτική συντήρηση (είτε ελάχιστη είτε μέγιστη) 
καθώς επίσης και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενέργειες προληπτικής 
συντήρησης αποτυγχάνουν και οδηγούν, το σύστημα σε ένα μεγαλύτερο (χειρότερο) 
στάδιο υποβάθμισης. Δεύτερον, θεωρούνται γενικές κατανομές για το χρόνο 
παραμονής στις καταστάσεις υποβάθμισης, προληπτικής συντήρησης, αποτυχίας 
προληπτικής συντήρησης και επισκευής σε περίπτωση ολικής βλάβης. Τρίτον, στο 
κομμάτι της βελτιστοποίησης, μεταβλητές απόφασης είναι όχι μόνο οι χρόνοι 
επιθεώρησης του συστήματος αλλά και τα επίπεδα υποβάθμισης του στα οποία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ελάχιστη και μέγιστη συντήρηση. Λόγω των υποθέσεων που 
αφορούν στις κατανομές των χρόνων παραμονής σε κάθε κατάσταση του 
συστήματος, η εξέλιξη του συστήματος περιγράφεται μέσω ημι-Μαρκοβιανής 
διαδικασίας.. 

Στόχος της εργασίας είναι να διατυπωθεί μια βέλτιστη πολιτική συντήρησης 
του συστήματος, η οποία θα μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του και θα ελαχιστοποιεί 
το λειτουργικό του κόστος. Η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας και 
του κόστους επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μεθόδους πολυκριτηριακής 
βελτιστοποίησης.  
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Ανάλυση παραμέτρων της ανεργίας με στόχο τη 

μοντελοποίηση 

 
 

Ματαλλιωτάκης Γ. 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 matalliotakis@hotmail.com 
 
 

Σε αυτό το άρθρο πρόκειται να αναλύσουμε τις παραμέτρους εκείνες που 
δημιούργησαν ή που εν έντυναν την ανεργία τα τελευταία έτη στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη, με στόχο τη μοντελοποίηση του φαινομένου της ανεργίας τη μελέτη του 
φαινομένου αυτού και την ανεύρεση κατάλληλων μεθόδων για την αντιμετώπιση της. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά σε ορισμένες μορφές απασχόλησης ενώ μελετάται η 
εξέλιξη και οι συνέπειες τους στην κοινωνία με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται το πρόβλημα της ανεργίας σε διαφορές χώρες της Ευρώπης και 
αναλύονται σημαντικές παράμετροι που δημιουργούν ή ε ντύνουν την ανεργία στη 
χώρα μας, αλλά και σε άλλες σύγχρονες κοινωνίες. Ανάμεσα στις παραμέτρους αυτές 
μελετώνται οι συνέπειες στην ανεργία από το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας, το 
διεθνή ανταγωνισμό, την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές συνθήκες όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση στις 
ΗΠΑ και την Ε.Ε. 

Στόχος της ανάλυσης των παραμέτρων αυτών είναι να δημιουργηθεί ένα 
μοντέλο που θα οδηγήσει διαχρονικά στη μείωση του αριθμού των ανέργων και στην 
επίλυση αυτού του μείζονος προβλήματος για την Ευρώπη, αφού στη χώρα μας 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1,2 εκατομμύριο άνεργοι, 26 εκατομμύρια στην ΕΕ και 
η ανεργία αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα 
των σύγχρονων και ανεπτυγμένων κοινωνιών. Κρίνεται επιτακτικό λοιπόν να 
προκύψει ένα πρόγραμμα με σκοπό να επιστρέψουν οι πολίτες αυτοί από το 
περιθώριο της ανεργίας στην εργασία, και να νιώσουν δημιουργικοί και χρήσιμοι για 
να προσφέρουν στην κοινωνία. 
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Δημοσκόπηση για την ανάπτυξη 

Ματαλλιωτάκης Γ. 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρήτης 

matalliotakis@hotmail.com 
 

Σε αυτήν την έρευνα καταγραφής της κοινής γνώμης, μελατάται η άποψη των 
πολιτών για την ανάπτυξη στην Κρήτη ως αντίπαλο δέος της οικονομικής κρίσης, της 
ανεργίας και της ύφεσης, ύστερα από τις ποικίλες εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής 
και της οικονομίας του τελευταίου διαστήματος. Ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας, 
εξάγεται η επιθυμία των πολιτών να ενισχθούν οι τομείς εκείνοι στους οποίους 
έχουμε ξεχωρίσει ως χώρα ή που έχουμε πλεονεκτήματα και να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο με συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η έξοδος 
από την κρίση.  

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων η γνώμη 
των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στο νομό 
τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 33,7% δηλώνουν ότι προτιμούν 
να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα. Οι 
τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε έμφαση ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη, 
φαίνεται να είναι ο τουρισμός (39,7%) και ο πρωτογενής τομέας (24,8%).Σε ερώτηση 
σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών 
(60,8%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των 
επισκεπτών του νησιού. Δύο στους τρεις πολίτες (66,1%) επιθυμούν να 
πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις στη χώρα μας από Έλληνες επιχειρηματίες.  

Η έρευνα επεκτάθηκε και στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός 
εκπαιδευτικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανάπτυξη. Ο δρόμος της τεχνολογικής 
ανάταξης της χώρας μας πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς σύμφωνα με τη γνώμη των 
πολιτών. Το 49,8% του δείγματος πιστεύει ότι δε θα καταφέρουμε ποτέ να 
ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα το 27,2% των 
πολιτών θεωρεί ότι θα τα καταφέρουμε σε 10-15 έτη. 

Η δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο 
προτιμούν οι πολίτες να  δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και οι απαντήσεις 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό 
του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 938 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε 
βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 
2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις.  Οι ηλικίες των ερωτηθέντων ήταν από 18 ετών έως 60 
και άνω. Οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη συλλογή των στοιχείων έγιναν από φοιτητές 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την διεξαγωγή της έρευνας εργάστηκαν και δύο 
επόπτες. 
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Χωροχρονικές ιδιότητες της σεισμικότητας στο 
δυτικό Κορινθιακό Κόλπο

 
 

Μεσημέρη Μ., Καρακώστας Β. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

mmesimer@geo.auth.gr,  vkarak@geo.auth.gr   
 

 
 

Ο Δυτικός Κορινθιακός κόλπος αποτελεί μία από τις πιο ενεργές σεισμικά 
περιοχές του ελληνικού χώρου με την εκδήλωση πολλών σεισμών υπό την μορφή 
σεισμικών εξάρσεων. Διακρίνονται σε μετασεισμικές ακολουθίες με τον κύριο 
σεισμό, που έχει μεγαλύτερο μέγεθος, να γίνεται στην αρχή της ακολουθίας και σε 
σμηνοσεισμούς όπου δεν υπάρχει κάποιος σεισμός που να υπερέχει σε μέγεθος σε 
σχέση με τους υπόλοιπους της ίδιας έξαρσης. Με σκοπό την κατανόηση του τρόπου 
εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας και της σχέσης της με τις σεισμοτεκτονικές 
ιδιότητες και άλλα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, γίνεται διάκριση των 
εξάρσεων που εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα 2011 – 2014, με τη χρήση 
στατιστικών μεθόδων. Με βάση τον τρόπο έκλυσης της σεισμικής ροπής, 
εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξέλιξης κάθε σεισμικής έξαρσης και 
γίνεται προσπάθεια ταξινόμησής τους. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με 
μεταβολές των τάσεων που οφείλονται στη γένεση των σεισμών, 
χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χωρικής και χρονικής κατανομής της 
σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή και του τρόπου αλληλεπίδρασης των 
σεισμών. 
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Κατασκευή δείκτη τιμών για υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους

 
 

Μητροπούλου Π., Φιλιοπούλου Ε., Μιχαλακέλης Χ, Νικολαΐδου Μ. 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

persam@hua.gr, evangelf@hua.gr, michalak@hua.gr, mara@hua.gr  
 
 

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) είναι ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο που έχει αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια προσφέροντας 
πολλά επιχειρησιακά και οικονομικά οφέλη τόσο στους παρόχους όσο και στους 
καταναλωτές. H Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service, IaaS), είναι η 
υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει το διαμοιρασμό των βασικών υπολογιστικών πόρων 
και αναμένεται να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μοντέλο των δημόσιων 
υπολογιστικών νεφών. Λόγω της ύπαρξης πολλών IaaS παρόχων υπηρεσιών νέφους, 
υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός, ο οποίος εκφράζεται με την ανάπτυξη μιας σειράς 
μοντέλων τιμολόγησης προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς.  
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός δείκτη τιμών για το μοντέλο 
IaaS χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα παρόχων του υπολογιστικού 
νέφους. Η ηδονική μέθοδος τιμολόγησης χρησιμοποιείται για να αποσυνθέσει τις 
υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους στα συστατικά χαρακτηριστικά τους και τελικά 
να ληφθούν οι εκτιμήσεις της συνεισφοράς της αξίας του κάθε πόρου. Η αξιολόγηση 
της μεθόδου βασίζεται στο γραμμικό ηδονικό μοντέλο και σε ένα μεγάλο αριθμό 
πακέτων (bundles) των τιμών. Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος της μνήμης 
RAM, η ισχύς της CPU και η συνδρομή είναι μεταξύ των σημαντικότερων 
παραγόντων που διαμορφώνουν την IaaS τιμολόγηση. 
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Μοντέλα διαγενεακής επαγγελματικής και 
εκπαιδευτικής κινητικότητας, Ελλάδα 2011 

 
 

Μοσχονά Θεανώ  
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

tmoschona@gmail.com 
 
 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται οι πίνακες συνάφειας της διαγενεακής 
επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας και μελετώνται οι επιδράσεις του 
φύλου και του επιπέδου της φτώχειας. Tα δεδομένα αναφέρονται στην έρευνα 
εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ και στη 
διαγενεακή μεταβίβαση της οικονομικής επισφάλειας – φτώχειας – στην Ελλάδα, το 
έτος 2011. Εφαρμόζονται πολυωνυμικά logit μοντέλα και δεσμευμένα logit μοντέλα. 
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά του 2005. 
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Στρατηγικές ισορροπίας σε ουρές αναμονής με 

αποζημίωση και πελάτες με αποστροφή κινδύνου 

 
 

Μπενιουδάκης Μ.,  Μπουρνέτας Α. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

akisbenioudakis@hotmail.com, aburnetas@math.uoa.gr 
 
 

Θεωρούμε ένα μαρκοβιανό σύστημα εξυπηρέτησης με πελάτες οι οποίοι 
έχουν στρατηγική συμπεριφορά. Οι πελάτες κατα την αφιξή τους αποφασίζουν εάν θα 
μπουν ή όχι στην ουρά. Το μέγεθος της ουράς είναι μη παρατηρήσιμο τη στιγμή της 
απόφασης. Ο πελάτης που μπαίνει εισπράττει μια άμοιβη για την ολοκλήρωση της 
εξυπηρέτησης του, πληρώνει ένα κόστος εισόδου και ένα κόστος για το χρόνο 
παραμονής του ανά μονάδα χρόνου στο σύστημα. Οι πελάτες δεν είναι ουδέτεροι ως 
προς τον κίνδυνο, αλλά μεγιστοποιούν το αναμενόμενο κέρδος τους με κατάλληλα 
ορισμένη συνάρτηση ωφέλειας για το καθαρό κέρδος τους. Σε αυτο το πλαίσιο ενα 
σημαντικό ερώτημα είναι ο ορισμός του συμμετρικού σημείου στρατηγικής 
ισορροπίας Nash στο παιχνίδι μεταξύ των πελατών. 
 

Σε αυτή την εργασία ο διαχειριστής του συστήματος θέτει μια πολιτική 
μερικής ή πλήρους αποζημίωσης για τη καθυστέριση του κάθε πελάτη και θέλει να 
βρει την βέλτιστη τιμή εισόδου/πολιτική αποζημίωσης η οποία μεγιστοποιεί το 
αναμενόμενο κέρδος του. Στην περίπτωση όπου ο πελάτης έχει γραμμική συνάρτηση 
ωφέλειας, οταν δηλαδή οι πελάτες είναι ουδέτεροι ώς προς τον κίνδυνο, δείχνουμε ότι 
η αποζημίωση δεν επηρεάζει τα κέρδη του διαχειριστή. Απο την άλλη μεριά, όταν οι 
πελάτες έχουν αποστροφή ώς προς τον κίνδυνο, τότε είναι βέλτιστο για τον 
διαχειριστή να αποζημιώσει πλήρως για την καθυστέριση και να θέσει ενα 
κατάλληλο κόστος εισόδου. Επιπλέον, η βέλτιστη τιμολόγιση είναι ισοδύναμη με 
αυτή που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη κοινωνική ωφέλεια στη περίπτωση πελατών 
ουδέτερων ως προς τον κίνδυνο. Τέλος, παρουσιάζουμε κάποια υπολογιστικά 
παραδείγματα με σκοπό να εντοπίσουμε την επίδραση των παραμέτρων του 
συστήματος όπως το κόστος αναμονής, τον ρυθμό εξυπηρέτησης κτλ, με την ρυθμό 
αφίξεων υπό κατάσταση ισορροπίας και τα κέρδη του διαχειριστή του συστήματος. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Η απόδοση ειδικών σταθμίσεων  στις συνιστώσες 

ενός σύνθετου δείκτη υγείας αυξάνει τη διαγνωστική 

του ικανότητα 

 
 

Μπερσίμης Φ.Γ., Βαμβακάρη Μ., Παναγιωτάκος Δ.Β. 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
fbersim@hua.gr, mvamv@hua.gr, dbpanag@hua.gr  

 
 

Ένας σύνθετος δείκτης υγείας δημιουργείται από το άθροισμα συνιστωσών 
μεταβλητών και έχει ως στόχο την αποτίμηση ενός κλινικού ή βιοχημικού 
χαρακτηριστικού ενός ατόμου με απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση κάποιας 
νόσου. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αξιολογήσει αν η απόδοση ειδικών 
βαρών (π.χ. σχετικοί λόγοι πιθανοτήτων Λογιστικής Παλινδρόμησης, συντελεστές 
Διαχωριστικής Ανάλυσης) στις συνιστώσες μεταβλητές ενός σύνθετου δείκτη υγείας 
βελτιώνει την διαγνωστική ικανότητα αυτού, κάνοντας χρήση της ευαισθησίας, της 
ειδικότητας και της καμπύλης ROC, με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων. Για το 
σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε πλήθος σύνθετων δεικτών υγείας που παράγονται από 
το άθροισμα πέντε συνιστωσών τυχαίων μεταβλητών με διαφορετική μέθοδο 
στάθμισης έκαστος και εξετάστηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα τους. Τα 
αποτελέσματα αυτής της εργασίας προτείνουν τη χρήση ειδικών σταθμίσεων για την 
κατασκευή σύνθετων δεικτών υγείας προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθησία, η 
ειδικότητα και συνολικά το εμβαδό κάτω από την καμπύλη ROC. Τα ευρήματα αυτά 
παρέχουν μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη δεικτών που σχετίζονται με την υγεία 
για την πρόβλεψη της κλινικής κατάστασης του ατόμου. 
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Πρόβλεψη θνησιμότητας για τον ελληνικό 

πληθυσμό και οι επιπτώσεις μακροζωίας στα 

ασφαλιστικά ταμεία

 
 

Μποζίκας Α., Πιτσέλης Γ. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

mpozikas@gmail.com, pitselis@unipi.gr 
 
 
 

Ο 20ος αιώνας έφερε σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά θνησιμότητας για όλες 
τις ηλικίες, για άνδρες και γυναίκες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, ο αριθμός 
των ηλικιωμένων αυξήθηκε, ως συνδυασμός της αύξησης στο προσδόκιμο ζωής και 
των χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την 
εξέλιξη των ποσοστών θνησιμότητας του παρελθόντος, κατά τα επόμενα 40 χρόνια. 
Η μεθοδολογία των Lee-Carter αναλύεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε 
ελληνικά δεδομένα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της διαφαινόμενης 
μακροζωίας του ελληνικού πληθυσμού στην αναλογιστική υποχρέωση (και το 
κανονικό κόστος), για διαφορετικά αναλογιστικά προγράμματα καθορισμένης 
συνταξιοδοτικής παροχής. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα για τη μελλοντική 
θνησιμότητα στην Ελλάδα, καθώς και τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι αρμόδιες 
κρατικές αρχές ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν, εκτός των άλλων 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, τις επιπτώσεις μακροζωίας στα ασφαλιστικά ταμεία. 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Προβολή Θνησιμότητας, Μοντέλο Lee-Carter, Πίνακες Επιβίωσης, 
Ρίσκο Μακροζωίας, Συνταξιοδοτικά προγράμματα. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Το πλήθος των αποζημιώσεων έως την χρεοκοπία  

σε ένα ανανεωτικό μοντέλο κινδύνου με άνω επίπεδο 

ασφαλείας    

 
 

Μπούτσικας Μ.1, Ρακιτζής Α.2, Αντζουλάκος Δ.1 

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
2Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

mbouts@unipi.gr, arakitz@aegean.gr, dantz@unipi.gr. 
 
 

Στην εργασία αυτή θεωρείται ένα ανανεωτικό μοντέλο συλλογικού κινδύνου 
και η μελέτη εστιάζεται στην κατανομή του πλήθους των αποζημιώσεων, ν, έως ότου 
η διαδικασία πλεονάσματος πέσει κάτω από το μηδέν (χρεοκοπία) ή υπερβεί ένα 
προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας, b, αμέσως μετά την πληρωμή μιας απαίτησης. 
Με την χρήση εκθετικά κεκλιμένων μέτρων πιθανότητας καθίσταται δυνατή η 
εξαγωγή μιας έκφρασης για την από κοινού γεννήτρια συνάρτηση του πλήθους ν των 
αποζημιώσεων και του πλεονάσματος κατά το χρόνο διακοπής. Η έκφραση αυτή 
βασίζεται στις γεννήτριες συναρτήσεις των κατανομών της υπέρβασης και του 
ελλείμματος κατά το χρόνο τερματισμού. Αναλυτικά αποτελέσματα εξάγονται για την 
περίπτωση που οι αποζημιώσεις και οι ενδιάμεσοι χρόνοι μεταξύ διαδοχικών 
απαιτήσεων ακολουθούν μεμειγμένες κατανομές Erlang οι οποίες είναι δυνατό να 
προσεγγίσουν οποιαδήποτε μη-αρνητική κατανομή. Τέλος, προτείνεται και 
υλοποιείται ένας αλγόριθμος για την αριθμητικό υπολογισμό της κατανομής του 
πλήθους των αποζημιώσεων μέσω κατάλληλου υπολογιστικού λογισμικού.    
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Συμπτώσεις και τυχαιότητα 

 

 

Μωυσιάδης Π., Αντωνίου Ι.  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
cmoi@math.auth.gr, iantonio@math.auth.gr 

 
 
 

  Οι συμπτώσεις, ως σειρές γεγονότων που συμβαίνουν σε κοντινά χρονικά ή 
χωρικά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει εμφανής αιτιολογία, τράβηξαν την προσοχή 
των ανθρώπων από την αρχαιότητα. Οι πρώτες όμως συστηματικές μελέτες των 
συμπτώσεων εμφανίστηκαν τον προηγούμενο αιώνα από το βιολόγο Paul Kammerer 
(1919), τον ψυχολόγο Carl Jung (1952), τον συγγραφέα Arthur Koestler (1972) κ.α. 
Λίγοι στατιστικοί ασχολήθηκαν με το πρόβλημα όπως οι Richard A. Proctor (1877), 
John Littlewood (1953), Persi Diaconis and Frederick Mosteller (1989), Albert Laslo 
Barabasi (2005) και πρόσφατα από τον Tomasz Downarowicz και την ομάδα του 
(2011), οι οποίοι έδωσαν μία δυναμική ερμηνεία. Θα παρουσιάσουμε τις δυσκολίες 
προσέγγισης αυτού του προβλήματος, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα και θα 
παραθέσουμε κάποια από τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Μεροληπτική δειγματοληψία ως προς τη μέση 

υπολειπόμενη διάρκεια ζωής 

 
 

Οικονόμου Π.1, Ψαρράκος Γ.2 
1Πανεπιστήμιο Πάτρας 

2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 peconom@upatras.gr, gpsarr@unipi.gr  

 
 

Σε πολλές κλινικές δοκιμές για νέα φάρμακα για χρόνιες ασθένειες, όπως 
παραδείγματος χάριν το άσθμα, ο καρκίνος, ο διαβήτης, το HIV/AIDS, η νόσος του 
Alzheimer, η νόσος του Parkinson, η οστεοπόρωση και οι καρδιακές παθήσεις, οι 
επιπτώσεις ή τα πιθανά οφέλη μιας θεραπείας σε έναν ασθενή παίρνουν σημαντικά 
πολύ χρόνο, για να παρατηρηθούν και να αξιολογηθούν.  Είναι φυσικό, λοιπόν, να 
υποθέσουμε ότι το ιατρικό και κλινικό προσωπικό συχνά επιλέγει ασθενείς με μεγάλη 
αναμενόμενη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής, για να συμμετάσχουν στη μελέτη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρκετός χρόνος, ώστε να παρατηρηθεί η 
έκβαση της θεραπείας. Παρόμοιες περιπτώσεις συναντούνται και στον εργασιακό 
τομέα παραδείγματος χάριν, όπου εργαζόμενοι με μεγαλύτερη μέση υπολειπόμενη 
εργασιακή διάρκεια ζωής είναι πιο πιθανό να προσληφθούν σε σχέση με 
εργαζόμενους που είναι κοντά στη σύνταξη. 

Οι παραπάνω διαδικασίες προκαλούν μια μεροληψία στη λήψη του δείγματος, 
αφού τα άτομα επιλέγονται στο δείγμα τη χρονική στιγμή Z=z με πιθανότητα 
ανάλογη της αναμενόμενης υπολειπόμενη χρονικής διάρκειας μέχρι την εκδήλωση 
του υπό μελέτη γεγονότος (θάνατος, θεραπεία, συνταξιοδότηση κ.α.). Πιο 
συγεκεριμένα, έστω Τ ο χρόνος εκδήλωσης του προς μελέτη γεγονότος, τότε   

 

όπου  είναι η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του Τ τη χρονική στιγμή z και 

η συνάρτηση επιβίωσης της Τ. Στην παρούσα εργασία μελετάται η από κοινού 
κατανομή των Τ και Ζ και παρουσιάζονται κάποια αρχικά αποτελέσματα για το 
μοντέλο αυτό και τις ιδιότητές του. 
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Η γραμμή του χρόνου της Στατιστικής στην Ελλάδα 

 
 

Παπαϊωάννου Τ. 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πειραιώς 

takpap@unipi.gr 
 
 

Στατιστική είναι η επιστήμη της συλλογής δεδομένων και εξαγωγής-εξόρυξης 
του τι μπορούν να μας πουν οι αριθμοί, τα νούμερα. Στηρίζεται στις Πιθανότητες.  
Έχει πολλές μορφές και πολυποίκιλες εφαρμογές. Από τις απογραφές μέχρι τις 
γενετικές διερευνήσεις ο άνθρωπος πάντοτε έβγαζε συμπεράσματα από τα δεδομένα. 

Στην εργασία αυτή, που είναι συνέχεια της περσινής παγκόσμιας περιήγησης, 
κάνουμε μια διαχρονική παρουσίαση της Επιστήμης της Στατιστικής στην Ελλάδα 
παρουσιάζοντας διάφορα ενδιαφέροντα και άξια λόγου σημεία. Μεταξύ άλλων 
παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της Στατιστικής στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. 
  
Παραδείγματα: 
 16ος αιώνας π.χ.: Ο Κέκροπος, ο μυθικός   πρώτος Βασιλιάς των Αθηνών, έκανε 

μια   καταγραφή των υπηκόων του που είχε όλα τα χαρακτηριστικά απογραφής 
πληθυσμού: Διέταξε κάθε άτομο να ρίξει μια και μόνο  πέτρα και μετρώντας τις 
πέτρες βρήκε  20000 κατοίκους. 

 ~ 1905:   Θεώρημα επέκτασης μέτρου του Καραθεοδωρή (1873- 1953). 
 1906: Ο Ανδρεάδης γίνεται ο πρώτος Καθηγητής Στατιστικής (Καθηγητής 

Πολιτικής Οικονομίας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
 1984: Πρώτο τμήμα Στατιστικής στην ΑΣΟΕΕ (Στατιστικής και Πληροφορικής) 

και στην ΑΒΣΠ (Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης) 
 Και άλλα πολλά 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Πολυωνυμική έκφραση συμμετρικών κατανομών:  

Η περίπτωση σ.π.π. τριγωνομετρικής μορφής 

 
 

Παπατσούμα Ι., Φαρμάκης Ν.  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

papatsoumaioanna@gmail.com, farmakis@math.auth.gr 
 
 

Εξετάζονται οι κατανομές με συμμετρική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
(σ.π.π.) και που εκφράζονται αναλυτικά με χρήση τριγωνομετρικών συναρτήσεων, 
όπως cosx, sinx, κλπ. Επιχειρείται μία προσεγγιστική έκφραση των σ.π.π. με μορφή 
πολυωνύμου, με χρήση δεδομένων συστηματικής (κυρίως) δειγματοληψίας και του 
συντελεστή μεταβλητότητας (Cv). Με κίνηση αντίθετης φοράς επιχειρείται να 
χρησιμοποιηθεί ο εκθέτης της πολυωνυμικής έκφρασης ως στοιχείο ταυτοποίησης της 
συμμετρικής σ.π.π., ώστε αν προκύψει ο εκθέτης από δεδομένα να γίνεται εκτίμηση 
της αναλυτικής μορφής της σ.π.π. με χρήση τριγωνομετρικών όρων ή παραγόντων. 
Παρατίθενται και μερικά παραδείγματα.  
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28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Ανάλυση υπερκορεσμένων σχεδιασμών μέσω των 

ποινικοποιημένων μηχανών διανυσματικής 

υποστήριξης 

 
 

Παρπούλα Χ.  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

parpoula.ch@gmail.com  
 
  

Στην εργασία αυτή, προτείνουμε μία μέθοδο ανάλυσης δεδομένων από 
υπερκορεσμένους σχεδιασμούς δύο επιπέδων με την παραδοχή των γενικευμένων 
γραμμικών μοντέλων για δίτιμη απόκριση, υιοθετώντας τη μεθοδολογία των 
ποινικοποιημένων μηχανών διανυσματικής υποστήριξης, η οποία προσδιορίζει ποιες 
μεταβλητές παλινδρόμησης επηρεάζουν σημαντικά την απόκριση και εκτελεί 
ταυτόχρονα αυτόματη επιλογή μεταβλητών για αυτό  το σκοπό. Διεξάγουμε 
διαφορετικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, θεωρώντας διάφορα σενάρια, και τα 
αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν είναι  ικανοποιητικά, δεδομένου ότι παρέχουν 
οδηγίες για τη χρήση και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής των 
ποινικοποιημένων μηχανών διανυσματικής υποστήριξης σε δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις. Η L1-norm SVM είναι κατάλληλη για το κρησάρισμα υπερκορεσμένων 
σχεδιασμών μόνο κύριων επιδράσεων, ενώ η L1-norm Huberized SVM είναι 
κατάλληλη όταν οι όροι αλληλεπίδρασης συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο. Τα 
παραπάνω συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την εμπειρική μελέτη 
προσομοίωσης συμπίπτουν και για την ανάλυση πραγματικών δεδομένων την οποία 
διεξήγαμε μετέπειτα. 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Χωρική μεταβλητότητα της σχέσης πραγματικής και 

αντικειμενικής αξίας ακινήτων σε οκτώ δήμους του 

λεκανοπεδίου Αττικής 

 
 

Πέτσα Α., Παπαδόπουλος Γ., Καλύβας Δ.  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

aikpetsa@gmail.com, gpapadop@aua.gr, kalivas@aua.gr 
 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χωρικής 
μεταβλητότητας της πραγματικής αξίας των ακινήτων σε οκτώ δήμους του Βόρειου 
Τομέα του Λεκανοπεδίου Αττικής για τα έτη 2006 έως και 2010. Ειδικότερα, με 
αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων χωρικής στατιστικής (γεωγραφικά 
σταθμισμένη παλινδρόμηση, καθολικός δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran’s I, 
τοπικοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης LISA και Getis-Ord Gi*, κτλ) διερευνάται η 
χωρική μεταβλητότητα της σχέσης πραγματικής και αντικειμενικής αξίας των 
ακινήτων στην περιοχή μελέτης και ελέγχεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 
χωρικής αυτοσυσχέτισης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις 
εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που έγιναν από εκτιμητή πολιτικό μηχανικό για 570 
διαμερίσματα πολυκατοικιών που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης.  

Από τη διερεύνηση της σχέσης πραγματικής και αντικειμενικής αξίας, το 
βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η πραγματική και η αντικειμενική αξία 
ακινήτων στην περιοχή μελέτης συνδέονται μέσω στατιστικά σημαντικής γραμμικής 
σχέσης της οποίας η κλίση παρουσιάζει στατιστικά σημαντική χωρική διακύμανση. Η 
μικρότερη τιμή των τοπικών εκτιμήσεων της κλίσης βρέθηκε ίση με 1.05, η 
μεγαλύτερη ίση με 1.97 και η διάμεσος ίση με 1.42. Αναδείχθηκαν επίσης τα 
πλεονεκτήματα της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης, όπως η αντιμετώπιση 
του προβλήματος της συσχέτισης των σφαλμάτων. 

Από την ανάλυση χωρικής αυτοσυσχέτισης προέκυψε ότι η πραγματική αξία 
των ακινήτων στην περιοχή μελέτης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική θετική 
χωρική αυτοσυσχέτιση. Επίσης, εντοπίσθηκαν hot και cold spots και περιοχές H-L 
και L-H. 
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Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τη γεωγραφική ανάλυση 
του τόπου ενός εγκλήματος. Αυτό το ενδιαφέρον από θεωρητική άποψη δημιουργεί μια νέα 
προοπτική για την κατανόηση της αιτιολογίας του εγκλήματος και από πρακτική άποψη 
βοηθά στην εξέλιξη κατάλληλων παρεμβάσεων για την μείωση του εγκλήματος. Με 
αφετηρία τη θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη και 
επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από τις εγκληματικές ενέργειες εξετάζουμε τη 
χωρική κατανομή του εγκλήματος και πως αυτή κατανέμεται στις διοικητικές περιφέρειες και 
νομούς της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα εξετάζουμε το σύνολο των 
υποθέσεων (αριθμό εγκληματικών ενεργειών), όπως αυτά έχουν καταγραφεί επίσημα από την 
Ελληνική Αστυνομία για τις Γενικές Αστυνομικές Περιφερειακές Διευθύνσεις την εξαετία 
2008-2013, για τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας τη διετία 2010-2011 και υποθέσεις 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για την τριετία 2010, 2011 και 2012. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στη μελέτη της χωρικής κατανομής των δεδομένων 
εγκλήματος με το λογισμικό SaTScan, το οποίο χρησιμοποιεί μια στατιστική τεχνική χωρο-
χρονικής ανίχνευσης για την ομαδοποίηση των περιοχών, η οποία ορίζεται μέσω κυλινδρικών 
παραθύρων, με γεωγραφική βάση και ύψος που αντιστοιχεί σε μονάδες χρόνου. Η βάση του 
εστιάζεται σε ένα από τα από τα πιθανά κέντρα (αστυνομική υπηρεσία) και η ακτίνα του 
κύκλου μεταβάλλεται σε μέγεθος. Η συμπερασματολογία της μεθόδου βασίζεται σε έναν 
έλεγχο λόγου πιθανοφανειών υποθέτοντας ένα Poisson μοντέλο για τον αριθμό των 
συμβάντων. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και με αντίστοιχα αποτελέσματα τυπικών 
μεθόδων ανάλυσης κατά συστάδες. 
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Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (΅ΗΟ), το προσδόκιμο υγιούς ζωής (HALE) εκφράζει το μέσο αριθμό ετών 
που αναμένεται ένας άνθρωπος να ζήσει εν «πλήρει υγεία», λαμβάνοντας υπόψη τα 
χρόνια, στα οποία η υγεία του επιβαρύνθηκε εξαιτίας κάποιας ασθένειας ή κάποιου 
τραυματισμού. Η μέθοδος του WHO βασίζεται στη συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγια και στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων δειγματοληψίας και ως εκ 
τούτου ενέχει ένα σημαντικό στατιστικό σφάλμα, το οποίο επιπλέον εξαρτάται από  
τις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και 
πολιτισμικό υπόβαθρο για το επίπεδο υγείας τους και το βαθμό επιβάρυνσής του. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διαφορετική μέθοδος εκτίμησης του 
προσδόκιμου υγιούς ζωής, το οποίο υπολογίζεται ως ο μέσος αριθμός ετών που 
αναμένεται να ζήσει κάποιος άνθρωπος χωρίς την επιβάρυνση σοβαρών ή μέτριας 
έντασης παθήσεων. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι συνεπτυγμένοι 
πίνακες επιβίωσης του WHO, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε πλήρεις με την εφαρμογή 
μιας μεθόδου προσαρμογής βασισμένης σε ένα στοχαστικό μοντέλο. Τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται και σε χάρτες δείχνουν μια σημαντική 
διαφοροποίηση στο επίπεδο υγείας των ανδρών και των γυναικών και επιβεβαιώνουν 
τη μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξύ των κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου 
όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα του WHO. 
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Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία σύντομη περιγραφή των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων χωρικής ανάλυσης κλιματικών δεδομένων και η 
εφαρμογή – αξιολόγηση τεσσάρων από αυτές σε τρία σε τρία σετ δεδομένων 
βροχόπτωσης από 75 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για την περίοδο 1981-2000. Η χωρική ανάλυση 
υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΠΣ) και 
παρήχθησαν οι αντίστοιχοι βροχομετρικοί χάρτες. Λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά 
των θέσεων παρατήρησης, τις σημαντικές διακυμάνσεις της πυκνότητας του δικτύου 
αλλά και την ειδική γεωμορφολογία του ελληνικού χώρου, οι παραγόμενοι χάρτες 
ετήσιας και εποχιακής βροχόπτωσης (υγρής και ξηρής περιόδου) κρίνονται 
ικανοποιητικοί καθόσον απεικονίζουν την βασική κατανομή της βροχόπτωσης στον 
ελληνικό χώρο αναγνωρίζοντας υφιστάμενα πρότυπα. 
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Η κατανομή Laplace (διπλή εκθετική) με παραμέτρους θέσης και κλίμακας 

0,   R  έχει πυκνότητα πιθανότητας 

.,
2

1
)( /|| Rxexf x   


 

Η μέση τιμή της κατανομής συμπίπτει με την παράμετρο θέσης λόγω συμμετρίας. 
Θεωρώντας δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα από κατανομές Laplace με αντίστοιχες 
παραμέτρους θέσης 21,  και κοινή παράμετρο κλίμακας  , παρουσιάζουμε 

ακριβείς ελέγχους για την υπόθεση 21   . Οι έλεγχοι βασίζονται είτε στους 
εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας είτε στους βέλτιστους γραμμικούς αμερόληπτους 
εκτιμητές των παραμέτρων. Βασιζόμενοι στην μεθοδολογία των Iliopoulos and 
Balakrishnan (2011), εκφράζουμε τις ακριβείς κατανομές των εμπλεκόμενων 
στατιστικών συναρτήσεων ως μείξεις κατανομών λόγων γραμμικών συνδυασμών 
ανεξάρτητων τυπικών εκθετικών τυχαίων μεταβλητών. Χρησιμοποιώντας τις ακριβείς 
εκφράσεις των αντίστοιχων συναρτήσεων κατανομής υπολογίζουμε ακριβή 
ποσοστιαία σημεία. Οι διάφοροι έλεγχοι συγκρίνονται είτε αναλυτικά είτε μέσω 
προσομοίωσης.  
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Οι σταθμισμένες κατανομές προκύπτουν κατά τη λήψη μεροληπτικών ως 
προς το μέγεθος δειγμάτων από μια μη αρνητική τυχαία μεταβλητή Χ με συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) );( xf . Στην περίπτωση αυτή ένα μεροληπτικό 
δείγμα από την  μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο από την σταθμισμένη κατανομή 
της Χ με σ.π.π. 

)(xf

 
  );(

][
);(  xf

xwE

xw
xf w    

δεδομένου ότι .)]([ xwE  

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι συνέπειες στην εκτίμηση παραμέτρων όταν 
για την μελέτη ενός μεροληπτικού δείγματος υιοθετείται η κατανομή );( xf  και 
αντίστροφα όταν από λάθος, για την μελέτη ενός τυχαίου δείγματος υιοθετείται η 
κατανομή . wf

Μελετώνται συνθήκες κάτω από τις οποίες, μπορεί να βρεθεί συνεπής εκτιμητής 
ανεξαρτήτως της επιλογής της κατανομής. 

Για την περίπτωση της παραμέτρου κλίμακας και για την περίπτωση 
 αποδεικνύεται ότι υιοθετώντας την  για την μελέτη τυχαίου δείγματος, 

η παράμετρος κλίμακας πάντα υπερκτιμάται. Αντιθέτως υιοθετώντας την  για την 
μελέτη μεροληπτικού μοντέλου η 

rxxw )( wf

f
  πάντα υποεκτιμάται. 
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Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα εντοπισμού  το σημείου 
στροφής προς τα κάτω (turndown), της απόκρισης όταν οι επεξηγηματικές 
(ανεξάρτητες) μεταβλητές εκφράζουν δοσολογίες θεραπείας (treatments) οι οποίες 
δίνονται σε αύξουσα σειρά και το μοντέλο είναι συνάρτηση της διαφοράς των μέσων 
τιμών δύο διαδοχικών δοσολογιών. Αν Μ είναι ο πίνακας πληροφορίας που 
αντιστοιχεί στο απλό μοντέλο yij=μi(θ)+εij όπου τα σφάλματα εij είναι ανεξάρτητα και 
ακολουθούν κανονική κατανομή Ν(0,σ2), σ2 άγνωστη διασπορά, o πίνακας 
πληροφορίας που αντιστοιχεί στους εκτιμητές των διαφορών δύο διαδοχικών μέσων 
τιμών είναι (ΑΜΑ’)-1 όπου Α είναι ένας πίνακας καταλλήλων διαστάσεων με στοιχεία 
αii= -1 και αi,i+1=1 ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μηδενικά. Το κριτήριο της DA- 
βελτιστοποίησης ορίζεται όπως η D-βελτιστοποίηση αλλά για τoν πίνακα (ΑΜΑ’)-1. 
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται δύο συγκεκριμένα μοντέλα για τις μέσες τιμές  
μi(θ) και συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν και από τα δύο μοντέλα. Οι 
εφαρμογές που παρουσιάζονται αφορούν βιοιατρικά δεδομένα. 
 
   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Seung Won Hyun, Min Yang, Nancy Flournoy (2011), “Optimal designs for response 
functions with a downturn”,  Journal of Statistical Planning and Inference,149,559-
575 
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Στην κατάρτιση – εκτίμηση μοντέλων παλινδρόμησης, πολλές φορές το 
κόστος λήψης των στοιχείων είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση μαζοπινάκων για τη διαχείριση των δασικών 
οικοσυστημάτων. Στην έρευνα αυτή εκτιμάται ένα κατάλληλο μέγεθος δείγματος για 
την κατάρτιση ενός μαζοπίνακα, ο οποίος δίνει τις τιμές του όγκου των δέντρων, 
συναρτήσει εύκολα μετρούμενων χαρακτηριστικών τους. Αξιοποιείται ένα 
προκαταρκτικό δείγμα 50 παρατηρήσεων και χρησιμοποιείται μια μέθοδος των 
Demaerchalk και Kozak (1974). Η μέθοδος χρησιμοποιεί το διάστημα εμπιστοσύνης 
των προβλεπόμενων τιμών για διάφορες θεωρητικές κατανομές της ανεξάρτητης 
μεταβλητής. Από τις bootstrap επαναλήψεις κατασκευάστηκαν BCa διαστήματα 
εμπιστοσύνης και εκτιμήθηκε η μεροληψία. Το μέγεθος δείγματος για κάθε κατανομή 
εκτιμήθηκε με ακρίβεια 6% και επιλέχθηκε εκείνο του πιο απαιτητικού παράγοντα. 
Για την κατάρτιση μαζοπινάκων διπλής εισόδου βρέθηκε ένα μέγεθος δείγματος 81 
για την U κατανομή, 101 για την ομοιόμορφη κατανομή, 104 για την κανονική και 
184 για τη Weibull κατανομή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

 



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 
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Τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (structural equation models) αποτελούν 
γενική μεθοδολογία εξερεύνησης αιτιωδών σχέσεων σε πολυμεταβλητά δεδομένα. Η 
βασική υπεροχή τους σε σχέση με άλλες τεχνικές μοντελοποίησης, είναι η ικανότητα 
να επεξεργάζονται ταυτόχρονα πολλές εξισώσεις, ανακαλύπτοντας έτσι πολλαπλές 
σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές. Στα μοντέλα δομικών εξισώσεων, μια μεταβλητή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη (εξωγενής) σε μια εξίσωση και εξαρτημένη (ενδογενής) 
σε μία άλλη. Το αρχικό μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας στατιστικά 
σημαντικές σχέσεις που δεν υπήρχαν αρχικά και αφαιρώντας ήδη υπάρχουσες μη 
σημαντικές σχέσεις. Το τελικό μοντέλο αξιολογείται με διάφορους δείκτες. Στην 
παρούσα εργασία, τα μοντέλα δομικών εξισώσεων εφαρμόζονται σε δεδομένα 191 
ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (chronic lymphocytic leukemia), με 
σκοπό να εξερευνήσουν τις σχέσεις που υπάρχουν στο γονιδιακό μονοπάτι 
σηματοδότησης (TLR signaling pathway) και να ανιχνεύσουν διαφορές ανάμεσα σε 
δύο τύπους της ασθένειας: τον μεταλλαγμένο και τον μη-μεταλλαγμένο τύπο. Τα 
αρχικά μοντέλα δημιουργήθηκαν με βάση ένα πρότυπο γονιδιακό μονοπάτι που 
αντιστοιχεί σε υγιείς οργανισμούς. Τα τελικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν ξεχωριστά 
για κάθε τύπο ασθένειας βρέθηκε ότι διαφέρουν, δίνοντας στοιχεία για τις διαφορές 
στο γονιδιακό μονοπάτι των δύο τύπων της ασθένειας. Οι σχέσεις που βρέθηκαν στα 
μοντέλα τα οποία βασίζονται στα δεδομένα, επιβεβαιώνονται και από την βιολογική 
βιβλιογραφία.  
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Η ατμόσφαιρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο δυναμικό σύστημα με πολλούς βαθμούς 
ελευθερίας. Η κατάσταση της ατμόσφαιρας περιγράφεται με τις χωρικές κατανομές του ανέμου, της 
θερμοκρασίας και επιπλέον μετεωρολογικών μεταβλητών, όπως της ειδικής υγρασίας και της 
επιφανειακής πίεσης. Οι διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τη χρονική και χωρική εξέλιξη του 
συστήματος περιλαμβάνουν τους θεμελιώδους νόμους κίνησης του Νεύτωνος καθώς και 
θερμοδυναμικούς νόμους. Το σύνολο των διαφορικών εξισώσεων, λόγω πολυπλοκότητας, δεν 
εμφανίζει αναλυτικές λύσεις με αποτέλεσμα να περιγράφει προσεγγιστικά την εξέλιξη της 
ατμοσφαιρικής κατάστασης. Η πρόγνωση καιρού βασίζεται στη χρήση αριθμητικών μοντέλων και 
απαιτεί ακριβή προσομοίωση των επικρατούντων ατμοσφαιρικών φαινομένων. Σημείο εκκίνησης κάθε 
αριθμητικής ολοκλήρωσης αποτελούν οι αρχικές συνθήκες, οι οποίες υπολογίζονται με βάση θεωρίες 
αντικειμενικής ανάλυσης και εκτιμούν την κατάσταση της ατμόσφαιρας από τις διαθέσιμες 
παρατηρήσεις μετρητικών σταθμών και δορυφόρων. Το περιορισμένο πλήθος διαθέσιμων 
παρατηρήσεων (σε σχέση με τους βαθμούς ελευθερίας του συστήματος) εισάγουν αβεβαιότητες στις 
αρχικές συνθήκες. Η παρουσία αβεβαιοτήτων στις αρχικές συνθήκες αποτελούν την πρωτογενή πηγή 
προγνωστικού σφάλματος. Οι περιορισμένες δυνατότητες λεπτομερούς και αξιόπιστης περιγραφής των 
φυσικών διεργασιών σε συνδυασμό με τις προκαθορισμένες χωρικά και χρονικά διεργασίες, που 
προσομοιώνουν τα αριθμητικά μοντέλα, αποτελούν τις δευτερεύουσες πηγές προγνωστικού 
σφάλματος. Οι δύο πηγές προγνωστικού σφάλματος οδηγούν σε εκφυλισμό της προγνωστικής 
ικανότητας με την πάροδο του χρόνου. Η πρόγνωση καιρού, ως ατμοσφαιρική διαδικασία, μπορεί να 
καθοριστεί με βάση τη χρονική εξέλιξη κατάλληλης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας. Το 
συγκεκριμένο θέμα μπορεί να προσεγγιστεί με χρήση εξίσωσης συνέχειας πιθανότητας (Liouville), 
μέθοδος που δεν έχει επικρατήσει ευρέως, ή με εφαρμογή πεπερασμένου πλήθους ντετερμινιστικών 
ολοκληρώσεων για εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας ανεξάρτητα από το εύρος 
ανάπτυξης γραμμικού σφάλματος. Οι πιθανολογικές προγνώσεις (ensemble predictions) αποφέρουν 
εκτιμήσεις της προγνωστικής ικανότητας από ντετερμινιστικές προσομοιώσεις, ουσιαστικά 
προσφέροντας προγνώσεις της προγνωστικότητας. Σε σημαντικά ερευνητικά και επιχειρησιακά κέντρα 
λειτουργούν τα τελευταία χρόνια μεσοπρόθεσμες και εποχιακές πιθανολογικές προγνώσεις (ensemble 
prediction) παράλληλα με τις ντετερμινιστικές. Η Ομάδα Δυναμικής της Ατμόσφαιρας και του 
Κλίματος (ΟΔΑΚ) του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου παρέχει ελεύθερα από 
το Νοέμβριο του 2014 εποχιακές προγνώσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο 
προγνωστικό προϊόν αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και προσφέρεται με τη μορφή 
θεματικών χαρτών. Η πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία γίνεται ελεύθερα μέσω της ιστοσελίδας 
http://meteoclima.gr. Οι εποχιακές προγνώσεις προέρχονται από πιθανολογικές προσομοιώσεις και 
βασίζονται στην μεθοδολογία LAF (Lagged Average Forecast). Η πιθανολογική πρόγνωση της ΟΔΑΚ 
περιλαμβάνει 15 μέλη με παγκόσμια κάλυψη σε ανάλυση 1.4ox1.4o και προγνωστικό εύρος ενός έτους. 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας παρουσιάζεται η μεθοδολογία στοχαστικής ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων καθώς και η αξιολόγησή τους με εφαρμογή στατιστικών μεθόδων. Για την εκτίμηση 
των εποχιακών τάσεων της θερμοκρασίας υπολογίζονται οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες σε σχέση με 
τις μέσες μηνιαίες κλιματολογικές τιμές της περιόδου 1971-2000. O προσδιορισμός της αβεβαιότητας 
στο πεδίο της θερμοκρασίας προκύπτει από διαγράμματα spaghetti, ενώ για την ανάλυση των τάσεων 
του υετού εκτιμάται η χωρική απεικόνιση της πιθανότητας εμφάνισης μηνιαίου υετού που υπερβαίνει 
προκαθορισμένα όρια. Η αξιολόγηση των προγνώσεων βασίζεται στον υπολογισμό καθιερωμένων 
στατιστικών δεικτών (bias, RMSE) σε σχέση με πλεγματικά δεδομένα ανάλυσης για την υπό εξέταση 
περίοδο. 
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Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας τις τελευταίες δεκαετίες, άλλαξε τον 

τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων & τη συμπεριφορά τους στην αναζήτηση, εύρεση 
και ανταλλαγή πληροφοριών. Η εισαγωγή στην αγορά και η χρήση έξυπνων 
τηλεφώνων, παρέχουν στους χρήστες  δυνατότητες για έλεγχο & οργάνωση των 
δραστηριοτήτων τους, εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εξοικονόμηση χρόνου, 
κοινωνικοποίηση. Η παρεχόμενη ικανοποίηση των καταναλωτών από τη χρήση των 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων προέρχεται από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως π.χ. 
το κόστος αγοράς, το βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία, την ευκολία χρήσης, την 
ταχύτητα επικοινωνίας, τη σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα, την ευκολία πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, την ποικιλία των παρεχόμενων εφαρμογών.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του προφίλ των χρηστών 
έξυπνων συσκευών και ο προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν στην 
αποδοχή ή απόρριψη των νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας την 
παραγοντική ανάλυση ομαδοποιήσαμε τα χαρακτηριστικά των χρηστών δημογραφικά 
και περιγραφικά όπως π.χ. τη χρήση των τηλεφώνων για την εργασία, για την 
κοινωνική τους διασκεδαση κ.λπ., και προέκυψαν τρεις ομάδες, «οι ενθουσιώδεις», 
«οι χρήστες» και οι «σκεπτικιστές». Χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο 
Technology Acceptance Model εισάγουμε λοιπόν μια νέα συνιστώσα η οποία 
καλείται «Ετοιμότητα για Χρήση» (Readiness for Use).  

Σκοπός της εργασίας είναι: (α) ο προσδιορισμός των παραγόντων που 
καθορίζουν την “ετοιμότητα” των καταναλωτών για χρήση έξυπνων συσκευών και 
(β) η εκτίμηση της συμπεριφοράς τους (αποδοχή ή απόρριψη). 
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 Η εργασία προδιαγράφει, δημιουργεί και παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο 
για την ανάπτυξη ενός γεωδημογραφικού συστήματος για τον νομό της Αττικής. Για 
το σκοπό αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των κυριότερων 
μεθόδων μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης, όπως είναι η στατιστική ταξινόμηση, τα 
νευρωνικά δίκτυα, η ασαφής ταξινόμηση και ο συνδυασμός των δύο τελευταίων, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό δημογραφικών περιφερειών. Οι 
κυριότερες μέθοδοι, εφαρμόζονται στα δεδομένα του νομού Αττικής, προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι ζητούμενες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, τα αποτελέσματα τους 
συγκρίνονται και τελικά επιλέγεται η ασαφής ταξινόμηση, η οποία υλοποιείται με τον 
αλγόριθμο Fuzzy C-means. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
του προτεινόμενου συστήματος καθώς επίσης και τελικά συμπεράσματα από την 
εκπόνηση της εργασίας. 
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Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη δικτύων από σεισμούς ενδιαμέσου 
μεγέθους (Μ≥5.5) που έγιναν στον Ελληνικό χώρο κατά το χρονικό διάστημα 1911 
έως 2013. Το δίκτυο σεισμικότητας κατασκευάζεται με δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις, όπου οι κόμβοι παριστούν σεισμικές ζώνες και η μεταξύ τους σύνδεση 
δίνεται από κάποιο δείκτη συσχέτισης όταν γίνεται χρήση πολυμεταβλητής 
χρονοσειράς ή από την διαδοχή δύο σεισμών σε διαφορετικές σεισμικές ζώνες. 
Μελετάται η δυναμική εξέλιξη της δομής του δικτύου σεισμικότητας με σκοπό τον 
εντοπισμό εκείνων των χρονικών διαστημάτων που παρατηρείται σημαντική αλλαγή 
στις τιμές των χαρακτηριστικών δικτύου, όπως ο συντελεστής συσταδοποίησης. Στην 
συνέχεια εξετάζουμε αν το δίκτυο σεισμικότητας που παράγεται σε κάθε χρονικό 
διάστημα είναι τυχαίο, δηλαδή οι συνδέσεις του είναι τυχαία ορισμένες, και γι’ αυτό 
το συγκρίνουμε με κατάλληλα σχηματισμένα τυχαία δίκτυα. Η σύγκριση γίνεται με 
τη μορφή στατιστικού ελέγχου, όπου ως μηδενική υπόθεση θεωρείται ότι το δίκτυο 
είναι τυχαίο, και το στατιστικό ελέγχου είναι κάποιο χαρακτηριστικό δικτύου. Τα 
αποτελέσματα αναδεικνύουν την αλλαγή της δομής του δικτύου σεισμικότητας κατά 
το χρονικό διάστημα 1980-2000 καθώς αυτό αποδεικνύεται και από την απόρριψη 
της μηδενικής υπόθεσης σε πολλά χαρακτηριστικά δικτύου την περίοδο αυτή. Η 
προσέγγιση του δικτύου ως εργαλείο μελέτης συμβάλλει σημαντικά στην διερεύνηση 
ιδιοτήτων πολύπλοκων φαινομένων, όπως είναι η σεισμική δραστηριότητα. Η 
παραδοχή αυτή καθώς και τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας ενθαρρύνουν την 
συνέχιση της έρευνας και με την χρήση κατευθυνόμενων δικτύων με στόχο την 
εκτίμηση μελλοντικής σεισμικής δραστηριότητας. 
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In Statistical Process Control (SPC), the preliminary (phase I) data 
play a crucial role and the standard frequentist based methods treat them 
under rather restrictive assumptions. 

In this work, we propose a new general Bayesian self-starting 
procedure, capable of providing on-line inference in phase I with emphasis in 
detecting outliers. It is based on the posterior predictive distribution and its 
name is Predictive Control Chart (PCC). The framework regarding the 
construction and properties of PCC will be provided. We will focus our 
attention on illustrations for single future observables of continuous 
distributions, which are members of the regular exponential family.  

A simulation study will evaluate the performance of the PCC and test 
it against other sequential methods, from both Frequentist and Bayesian 
arena, in the case of Normal data. A sensitivity analysis for the PCC will be 
discussed. 
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We consider the problem of adaptive sampling from a finite number of 
independent statistical populations under incomplete information regarding the 
underlying distributions. One population is selected for sampling at every period. The 
outcome of each period is scaled by a time-dependent factor. The outcome in every 
period is considered a reward. The objective is to develop an adaptive policy, which at 
each period selects which population to sample from, based on the previous history of 
selections and outcome observations, so as to maximize the expected sum of scaled 
observations/rewards.  

We consider the class of adaptive policies in a frequentist framework. We 
show that the problem of maximizing the expected total scaled reward is equivalent to 
minimizing an appropriately defined regret. In the asymptotic case the rate of increase 
of the regret must be minimized in some uniform sense in the set of unknown 
parameters. We derive a sufficient condition for the existence of consistent sampling 
policies and present some partial results on efficient policies and the optimal 
convergence rate. We also discuss relationships with the well-known multi-armed-
bandit problem under the infinite horizon expected discounted reward criterion.  
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A stochastic model, which is developing in time and successes (event A) occur 
at continuous points, is considered. An Euler stochastic process, which constitutes a 
q-analogue of the Poisson stochastic process, is defined on this model and its 
distribution is derived. Also, the distribution of the waiting time until the occurrence 
of a fixed number of successes is deduced as a q-Erlang distribution. 
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In fractional factorials with k factors, each at two levels, the interest is in 
estimating the mean and the k contrasts of factor levels or in estimating some of the 
parameters of interest. For the construction of optimal designs a lot of papers have 
been published, when n is 0,1,2,3 mod4. Two algorithms are developed for the 
construction of the optimal design with n=22 observations and 20 or 21 factors. We 
derive the optimal designs for the above mentioned two cases and present their 
information matrices. We also prove that information matrices with larger 
determinant correspond to designs that do not exist. There are two non equivalent  
and A optimal designs, which do not have the same value for the 

2k

D
E -optimality 

criterion.  
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In factorial designs with k factors, each at two levels, our  interest is in 
estimating the contrasts of factor level effects. For independent observations the 
model and the information matrix of the contrasts of factor level effects are presented. 
There is a considerable amount of  literature on optimal designs when the general 
mean and the  k parameters are estimated. The information matrices with and without 
the general mean are different and optimal designs are developed for the second case. 
We give the optimal designs and their construction, when 0,1, 2,3mod 4n  , in 
special cases algorithms, with exhausted search, are developed for the location of 
exact optimal designs.  
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Logarithmic distribution is one of the discrete distributions with various 
applications in many fields such as in ecology, engineering, water resources, 
economics, pharmacology, biochemistry, molecular biology, genetics and 
biotechnology, environmental sciences, meteorology and atmospheric sciences, 
telecommunications and others. As a result of its variety of applications, it appears to 
be important that control charts to detect shifts in mean and variability should be 
constructed based on the assumption that the distribution of the quality characteristic 
under study is the logarithmic distribution. Here we construct Shewhart-type and 
probability-type control charts for detecting parameter shifts for the logarithmic 
distribution and illustrate them using numerical examples with simulated data. Since, 
in real life, the theoretical value of the parameter is usually unknown, we need to 
estimate it from the data. Therefore, the case of using an estimate of the parameter of 
the logarithmic distribution in the construction of all the control charts mentioned 
above is also included in this study and it is illustrated with the use of numerical 
simulated data.  
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Inclusion of dietary evaluation in cardiovascular 

disease risk prediction models increases accuracy and 

reduces bias of the estimations 

 
Georgousopoulou E., Panagiotakos D., Pitsavos C., Chrysohoou C., Metaxa V., 

Ntertimani M., Pitaraki E., Skoumas J., Tousoulis D., Stefanadis C. 
ekavigeorgousopoulou@gmail.com, dbpanag@hua.gr 

 
 
  In past years the prediction of cardiovascular disease (CVD) risk has received 
special attention; however, the presented risk models have so far not been very 
successful and appreciated. The aim of the present work was to examine whether the 
inclusion of a diet quality evaluation in a CVD risk prediction model is associated 
with the accuracy of estimating future events. The working sample consisted of the 
2009 ATTICA study participants (aged 18-89 years). The HellenicSCORE (a 
calibration of the European Society of Cardiology SCORE, based on age, gender, 
smoking habits, systolic blood pressure and total cholesterol) was calculated as a 
proxy of heart disease risk, while assessment of diet quality was based on the 
MedDietScore that evaluates adherence to Mediterranean diet. Fatal or non-fatal 
incidence of CVD (i.e., development of acute coronary syndromes, stroke, or other 
CVD according to WHO-ICD-10 criteria) was calculated using the 10-year follow-up 
(2002-2012) data of the ATTICA study participants. The MedDietScore and the 
HellenicSCORE were significant predictors of CVD events (p<0.05). The estimating 
bias (i.e., misclassification rate of cases) of the model that included only the 
HellenicSCORE was significantly reduced by the inclusion of MedDietScore in the 
risk model (Harrel's C=0.027, p=0.012); improving the classification ability of the 
risk model by 56%. The inclusion of dietary evaluation increased the accuracy of 
HellenicSCORE risk estimation and thus, its incorporation to CVD risk prediction 
scores might help clinicians and public health professional to better allocate future 
CVD candidates.  
 
 
Key words: CVD risk; estimation; diet; prediction; discrimination; epidemiology. 
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The distributions of magnitudes and interevent times between consecutive 
earthquakes were widely investigated for their possible systematics for unveiling 
characteristics of the seismicity process. In this study, a methodology based on a non-
parametric approach, the so-called smoothed bootstrap test for modality and the 
bump-hunt test (Silverman, 1986; Efron and Tibshirani, 1993) were employed in 
order to unveil the distribution complexity of instrumental seismicity in Greece. This 
method that was first applied to magnitude series (by Lasocki and Papadimitriou, 
2006) it is now additionally applied to the interevent time of the events, in our areas 
of focus. The study areas are among the most active ones in Greece (Corinth gulf and 
Mygdonia basin) struck by intense seismicity and devastating events. The null 
hypothesis was set to the unimodality of the distributions and the low or high 
significance in our results either shows a uniform seismicity process (unimodal 
distribution) or a multi-mode shape distribution where characteristic clustering of 
earthquakes is dominant. In the latter case, the modes and bumps were sought and 
investigated. The input earthquake catalogs regard complete catalogs (M≥M

C
) for the 

time interval 2008-2014 and moderate magnitude seismicity with M≥4.0 for the 
period 1981-2014. Results were interpreted in terms of faulting and earthquakes in the 
study area.  
 
 
Efron, B., and R. J. Tibshirani (1993), An Introduction to the Bootstrap, CRC Press, 

Boca Raton, Fla.  
Lasocki and Papadimitriou E., 2006. Magnitude distribution complexity revealed in 
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Silverman, B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, 

Monogr. CRC Press, Boca Raton, Fla. 
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In this talk we introduce the concept of a sequence of random variables that is 
said to have strong N-demimartingale differences. Similar to the concepts of 
demimartingales and N-demimartingales, the definition is rather technical and serves 
the generalization of the concept of negative association. For this new class of random 
variables a comparison theorem between the expectations of functions of random 
vectors that have strong N-demimartingales differences and the expectations of 
functions of their independent duplicates is obtained. This result is instrumental for 
providing a Kolmogorov-type inequality for mean zero negatively associated random 
variables which leads to a Hajek-Renyi inequality. Furthermore, the class of random 
variables that are said to have strong demimartingale differences is defined and a 
comparison theorem and some results related to this new concept are provided. 
Finally, by using the comparisons inequalities we provide a connection between the 
multivariate s-increasing convex order and positive and negative association. 
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In this paper we present a Bayesian approach to the full reconstruction of 
nonlinear discrete time random dynamical systems, from observed high dimensional 
time series data, with additive correlated noise. We introduce algorithms for 
parametric and nonparametric Bayesian estimation. The nonparametric algorithm is 
based on the Geometric stick breaking process mixtures introduced by Fuentes-Garcia 
et al. (2010). We demonstrate their performance on the reconstruction of the dynamic 
equations of the Hénon and Duffing maps. 
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In this work we present a Bayesian nonparametric method based on the 
Geometric stick breaking process, for the joint estimation of future unobserved values 
of a noisy time series. It is a continuation of our work presented in the poster session 
of the 27th ESI conference. We demonstrate the method using time series generated 
from a discrete time cubic random dynamical system. 
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The purpose of this study is the statistical analysis of rainfall events to explore 
motives and construct models that would allow the generalization in cases of missing 
or truncated data. In this paper rainfall events are classified by intensity and duration 
and maximum intensity as well as maximum duration events are studied in detail. The 
relation between these two characteristics is thoroughly examined and appropriate 
distributions are proposed. 
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Non-negative integer-valued time series are often encountered in many 
different scientific fields, usually in the form of counts of events at consecutive time 
points. Representative examples can be found in epidemiology, ecology, finance and 
elsewhere. This is also interesting in modeling the number of seismic events above a 
certain threshold. We consider multivariate time series models by considering the 
number of events in different areas. Such a model allows for both serial correlations 
for each series but also for cross correlation between series. We define a Multivariate 
Integer Autoregressive (MINAR) model and fit to data from three different areas in 
Greece aiming to reveal if and how the seismic events relate and whether the kind of 
relationship is in any way one-directional: some area trigger events to some other. To 
do this we built a model selection procedure in the general MINAR model, where the 
specific parts of the model are selected via appropriately adjusted Likelihood ratios. 
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This paper studies if a methodology that diminishes implications occurring to 

price adjustment delays due to micro-structure of capital markets endows a positive 
effect to the accuracy of the risk estimations. We need to robust initial findings so we 
filter our sample by excluding data that are suggested to provide noise and potentially 
contribute to misleading results. The renewed findings favors initial interpretation to 
certain extend. In addition they suggest that by using models that take into account 
heteroskedasticity in residuals also contribute to accuracy of risk estimators. Having 
in mind the fact that we employ the proposed methodology in a sample from the 
Athens Stock Exchange we put it to the test in a different market with similar features 
according to MSCI index provider. By selecting Vienna Stock Exchange we end up in 
some very useful conclusions in regard of some specific Greek market characteristics. 
 
 
JEL classification: C22, G12, G14 
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In this paper, we develop the theory of regular variation, in the case where the 
random variables lie in some Orlicz space, with respect to some Young -loss function. 
The central point of the paper is that we consider some quasi-interior point of the 
positive cone, jointly with the corresponding Kantorovich positive functional. We 
deduce that the convergence of the values of any of these functionals to the infinity is 
independent of the choice of the specific point $u$, hence for the classes of slowly 
varying functions and regular varying functions in an Orlicz space, it suffices to take 
only one of them. This situation both with the continuity of the Kantorovich 
functionals are sufficient for the proof of Karamata -like and Tauberian-like 
Theorems. 
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In this paper, we introduce the notion of the Strong Sensitivity for a risk 
measure, being defined on a L1-space. We prove Strong Sensitivity of the Expected 
Shortfall, of any spectral risk measure and of any Kusuoka representable . Moreover 
we deduce the Strong Sensitivity of any pointwise limit of spectral risk measures and 
Kusuoka representable risk measures, which are proved to be also coherent. 
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In this paper, we use the mathematical formalism of Quantum Mechanics 
(Gustafson, Sigal 2003), in order to define Coherent Risk Measures associated to 
time-independent Hamiltonian operators. We examine the case of certain classes of 
distribution densities as possible generators of eigenfunctions of the Schroedinger 
Equation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chr_koun@aegean.gr
mailto:sas10071@sas.aegean.gr


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

Covert states of excitability in the human epileptic 

brain revealed by multivariate time series analysis 

 
 

Koutlis C.,  Kimiskidis V.K. 

Aristotle University of Thessaloniki  
ckoutlis@auth.gr, kimiskid@auth.gr 

 
 

In this work, the brain connectivity structure is estimated from scalp multi-
channel electroencephalogram (EEG) recordings derived according to a protocol that 
involves the administration of transcranial magnetic stimulation (TMS) at regular time 
intervals. The epileptic patient responds with epileptiform discharges (EDs) to some 
stimuli and with normal appearing TMS-EEG responses to other stimuli in a 
stochastic manner. The objective is, through the estimation of the brain connectivity 
structure, to reveal different states of excitability in the human epileptic brain just 
before TMS, which lead either to normal TMS-EEG responses or to ED right after 
TMS. In the connectivity analysis, the variables represent the EEG channels and the 
directed connections between the EEG channels are estimated by the partial mutual 
information from mixed embedding (PMIME) [1], an information based index of 
Granger causality [2] in the presence of many variables. From the estimated Granger 
causality for each channel pair a network of directed connections is formed that maps 
the brain connectivity structure. The network structure and topology is quantified by a 
number of indices [3], which are computed on the basis of the EEG segment just 
before the TMS for all epochs of TMS, resulting either to normal or epileptiform 
brain activity. Finally, the ability of the network indexes to discriminate the high brain 
excitability, leading to ED after TMS, and the low brain excitability, where TMS does 
not result in ED, is assessed using the area under receiver operating characteristic 
curve (AUROC) for the respective classes of EEG response. 
 
 
References 
[1] D. Kugiumtzis. Direct-coupling information measure from non-uniform 
embedding. Physical Review E, 87: 062918, 2013. 
[2] J. Granger. Investigating causal relations by econometric models and cross-
spectral methods. Acta Physica Polonica B, 37:424-438, 1969. 
[3] M. Rubinov and O. Sporns. Complex network measures of brain connectivity: 
Uses and interpretations. Neuroimage, 52(3):1059-1069, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 

104 

 

mailto:ckoutlis@auth.gr


28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Fitting interarrival times of pageviews on Harokopio 

University’s web site to a q-Exponential Distribution 

 
 

Kyriakoussis A., Vamvakari M 

Harokopio University of Athens 
akyriak@hua.gr, mvamv@hua.gr 

 
 
 

In our recent works (Kyriakoussis & Vamvakari, 2014, 2015), we have 
introduced a q-Poisson process,  for the number of events (arrivals) during a time 
interval. Also, we have proved that the distribution of the waiting time up to the nth 
arrival is a q-Gamma distribution and the interarrival times are equidistributed with a 
q-Exponential distribution. Our results can be used for the consideration of several 
phenomena in Networks or Graphs. Especially, in this work we consider  interarrival 
data times of pageviews on Harokopio University’s  web site and we examine  how 
better is, fitting these data times to the  q-Exponential  distribution than to the 
ordinary Exponential distribution. 
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In the present work we propose and study a new control chart with memory 
that is suitable for the monitoring of count data. The statistical design of the proposed 
scheme requires the determination of a pair of positive integer values ( , )X Y   and one 
control limit (for the one-sided charts) or a pair of control limits (for the two-sided 
chart). The values ( , )X Y   are used as "weights" in the recent and the past 
observations, whereas the plotted statistic takes non-negative integer values. 
Consequently, the exact performance of the proposed control scheme can be evaluated 
via an appropriate Markov chain technique.  

Even though the scheme can be used for the monitoring of counts from any 
discrete distribution, in this work it is assumed that they come from a Poisson 
distribution. We present the results of an extensive numerical study, regarding the 
performance of the scheme in the detection of small and moderate shifts in the mean 
of the process, while numerical comparisons with control charts that are suitable for 
the monitoring of Poisson observations (e.g., Poisson EWMA, RY EWMA and 
Poisson CUSUM) are also provided. The numerical analysis reveals that the proposed 
control chart has an improved performance, especially in the detection of decreasing 
shifts in the mean of the process. 
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Nowadays, the use of multivariate statistical process control (MSPC) toolbox 
is efficiently generalized beyond assuring product quality through monitoring of 
industrial processes, in order to be used in many other non-industrial fields (e.g. 
Public-Health, Environmental, Financial monitoring, etc). Data produced by non-
industrial processes are usually require the development of problem oriented 
monitoring procedures. In this paper, we develop a method for monitoring bivariate 
random variables defined on contingency tables introducing an appropriate one sided 
control procedure. Specifically, we propose an exact procedure for monitoring 
simultaneously the measure of agreement Cohen's kappa defined on a contingency 
table associated with the process stability and one percentage associated with the 
process quality level, defined on the same contingency table. The procedure is 
assessed numerically showing an excellent performance. Its use is exhibited by an 
application on real data from a retailer company. 
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An interesting approach in the process of generating recommendations in 
large-scale social networks is the concept of partitioning the large graph into smaller 
subgraphs in which to apply the recommendation algorithms. In our previous work 
(Sardianos & Varlamis, 2014), we show that graph partitioning can significantly 
improve the time performance of the algorithms without affecting recommendation 
quality. According to (Matuszyk & Spiliopoulou 2014) the performance of the 
recommendation algorithms is strongly connected to structural characteristics of the 
resulting graph partitions (e.g. sparsity, co-ratings distribution etc). Finding the 
optimal number of partitions before applying the recommendation algorithm is crucial 
in terms of scalability and performance. This allows us to decide beforehand whether 
performing graph partitioning is worthy or not and to choose the best number of graph 
partitions that will lead to high quality recommendations. Our approach is based on 
examining the structural characteristics of different partition schemes and have a good 
estimation of the performance of the recommendation algorithm, without applying it 
on all schemes. 
 
 

REFERENCES 
Sardianos, C., Varlamis, I. (2014). A scalable solution for personalized 

recommendations in large-scale social networks. In Proceedings of the 18th 
Panhellenic Conference on Informatics (pp. 1-6). ACM. 

Matuszyk, P., Spiliopoulou, M. (2014). Predicting the Performance of Collaborative 
Filtering Algorithms. In Proceedings of the 4th International Conference on Web 
Intelligence, Mining and Semantics (p. 38). ACM. 

D. Anand and K. Bharadwaj. Utilizing various sparsity measures for enhancing 
accuracy of collaborative recommender systems based on local and global 
similarities. Expert Syst. Appl., 38(5):5101–5109, 2011 

J. Griffith, C. O’Riordan, and H. Sorensen. Investigations into user rating information 
and predictive accuracy in a collaborative filtering domain. In SAC, pages 937–942. 
ACM, 2012. 

 
 
 

 

108 

 

mailto:sardianos@hua.gr
mailto:varlamis@hua.gr


28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 

Methods for interpreting the out-of-control signal of 

multivariate control chart: A comparison study 

 
 

Sgora A.1, Psarakis S.2,  Bersimis S. 1 

1University of Piraeus 
2Athens University of Economics and Business 

asgora@unipi.gr, spsar@aueb.gr, sbersim@unipi.gr 
 
 

Multivariate control charts have proved to be a useful tool in Statistical 
Process Control (SPC) for identifying an out-of-control process. However, one of the 
main drawbacks of these charts is that they do not indicate which measured variables 
have shifted. To overcome this issue several alternative approaches that aim to 
diagnose faults in out-of-control conditions and help identify out-of-control variables 
may be found in the literature. This paper reviews several techniques that are used to 
diagnose faults in out-of-control conditions and attempt to make a comparative study 
between them. In particular, we evaluated the performance of each method under 
different simulation scenarios in terms of successful identification of the out control 
variables. Moreover, we provide appropriate modifications in some of them in order 
to improve their performance. 
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In the analysis of stationary multi-variate time series the initial interest is in 
the estimation of inter-dependence among the variables and particularly the Granger 
causality from one variable to the other for each pair of variables. Currently, there has 
been focus on the direct Granger causality, i.e. the direct effect of one variable on the 
evolution (prediction) of the other variable accounting for the presence of 
confounding variables (the other observed variables). The (direct) Granger causality 
can detect the inter-dependence structure of the underlying system, which can be 
further presented in the form of a network of directed connections.  
Many different indexes have been proposed for the quantification of Granger 
causality based on estimates of correlation, time series models, information measures, 
synchronization and others. The developed methods building the causality indexes 
can be grouped in the following categories: methods for direct (multi-variate) and 
bivariate Granger causality, linear and nonlinear methods, methods in the time 
domain, the frequency domain, as well as the phase domain. In the recent years, 
several approaches have been proposed to deal with the problem of the estimation of 
Granger causality in the presence of many observed variables (high-dimensional 
multivariate time series).  

In the present work, a large number of Granger causality methods and indexes 
have been studied and they will be briefly presented. Then the results of a large scale 
simulation study on all these indexes will be presented and discussed. The simulation 
involves a number of known coupled systems that have been used in the relevant 
literature. The performance of the Granger causality indexes is assessed with the 
sensitivity (the ability to detect the causality relationship when it is true) the 
specificity (the ability not to detect causality relationships that are not present in the 
underlying system), as well as other performance indexes that combine sensitivity and 
specificity.  
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Granger causality is a statistical concept, initially based on prediction models, 
and reads that if a time series X1 “Granger-causes” a time series X2, then the past 
values of X1 should contain information that improves the prediction of X2. In the case 
of multivariate time series, the Granger causality has to account for the presence of 
the other observed variables and is quantified by the conditional Granger causality 
index (CGCI). The CGCI from a driving variable Xi to a response variable Xj is built 
on the basis of two VAR models, the unrestricted VAR model containing all lagged 
variables including Xi, and the restricted VAR model containing all lagged variables 
but the lags of Xi. When there are many observed time series (variables) and short 
time series, the estimation of the unrestricted VAR model may not be stable due to the 
large number of coefficients of lagged variables to be estimated. For this, in our recent 
study [1] we proposed for the estimation of CGCI the derivation of unrestricted VAR 
model by the backward-in-time selection method (BTS) [2], and called this index as 
restricted-CGCI. In this study, we exploit the canonical correlation analysis (CCA) to 
develop a similar index to restricted-CGCI, but on the basis of (linear) correlation 
rather than VAR models. The CCA quantifies the correlation between vector 
variables. A simulation study is conducted to evaluate the proposed CCA-CGCI and 
compare it to the restricted-CGCI and the standard CGCI, using linear stochastic 
multivariate systems and different lengths of generated time series. 
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In survival analysis, Kaplan-Meier is by far the most popular method of 
estimating survival probabilities. However, in meta-analysis of time to event data, 
various proposals for non-parametric methods of pooling the estimates from multiple 
studies have not been universally accepted. For this purpose, methodology for the 
non-parametric meta-analysis of individual patient data with survival end-points is 
being evaluated. Three approaches based on log(-log) survival function difference, 
restricted mean survival time (RMST) and the use of median ratio are compared.  

We perform simulation studies where we analyze survival data from several 
two-armed trials. Data were generated under various distributional scenarios and 
censoring levels. More complicated mixture survival model that use both proportional 
hazards and accelerated failure time families of distributions are also considered. We 
assess the performance of the proposed methods and additionally we investigate the 
importance of proportionality as a core assumption.  

Preliminary results show that all three meta-analytic approaches produce 
similar results in the presence of low and moderate censoring. We can see that the 
analysis based on the median ratio can serve as a useful preliminary analysis where 
the other two approaches can offer more insights. Finally, the performance of these 
measures is tested under the assumption of small treatment effects. 
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Genome-wide association studies (GWAS) have transformed the field of 
complex trait genetics over the past 7 years. A number of scientific achievements 
made GWAS feasible, for example the availability of large sample sizes, better 
understanding of human genome sequence variation, high-throughput genotyping 
technologies, and the development of methodological and analytical approaches to 
analyze and interpret genetic data. Traditionally, GWAS have focused on common-
frequency single nucleotide polymorphisms (SNPs) (minor allele frequency (MAF) ≥ 
0.05) and have typically been powered to detect modest/small effect sizes. Genome-
wide meta-analysis, facilitated by imputation of untyped genetic variants, has been 
used as a robust framework within which to synthesize data across studies and 
genotyping platforms, thus increasing power and leading to further novel discoveries.  
Although these findings have improved our understanding of the genetic basis of 
many complex traits, for most traits they explain only a fraction of genetic 
heritability. This observation supports the long established idea that low frequency 
and rare variants may play an important role in common diseases. This hypothesis has 
caused a recent shift of the complex trait genetics field towards low frequency (MAF 
between 0.01 and 0.05) and rare variation (MAF less than 0.01). In this talk, I will 
introduce key principles and analytical issues when conducting GWAS. I will also 
discuss current and impending extensions in the field of complex disease genetics 
employing the next generation of chips, whole genome sequencing, and a wide array 
of populations. 
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In this paper a new fully adaptive control scheme for monitoring processes subject to 

a multiplicity of assignable causes is presented. The assignable causes may occur 

contemporarily and affect not only the mean but also the variance of a specific quality 

characteristic. A two-dimensional Discrete-Time Markov Chain (DTMC) is utilized to 

stochastically model the proposed scheme. In order to satisfy an acceptable statistical 

performance along with minimum total quality-related costs, an optimization problem 

is formulated. For a given economic and statistical data set of process characteristics, 

the optimal solution defines the optimum values of the design parameters of the 

scheme. The examination of a benchmark of examples leads to some utilitarian 

conclusions. 

 

 

Keywords: Control Scheme, Adaptive Parameters, Markov Chain model, Multiple 

Assignable Causes, Multi-Objective Optimization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fully adaptive control scheme for joint monitoring 

of location and scale of processes subject to a 

multiplicity of assignable causes 
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Lognormal distribution has been widely applied in many different aspects of 

life sciences, including Biology, Ecology, Geology and Meteorology as well as in 
Economics, Finance and Risk Analysis.  

Furthermore, Log-uniform and Log-Laplace distributions are, in general, 
applicable in Finance and currency exchange rates. The  -order generalized 
Lognormal distribution ( -GLN) is an exponential power generalization of the usual 
lognormal distribution as well as of the Log-uniform and Log-Laplace distributions.  

The shape of all the members of the  -GLN family is also discussed, while 
the cumulative distribution function and the moments are evaluated and 
approximated. Closed forms for Shannon and Rènyi entropies of the generalized log-
normally distributed random variables are also provided and discussed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

 

mailto:ttoulias@ebox.gr
mailto:xkitsos@teiath.gr


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15-18 Απριλίου 2015 

A novel, divergence based, regression for 

compositional data  

 
 

Tsagris M. 
mtsagris@yahoo.gr 

 
 

Compositional data are non-negative multivariate data, for which the values of 
each vector sum to the same constant, usually taken to be unity for convenience 
purposes. Data of this type arise in many fields including geology, geochemistry, 
bioinformatics, economics, animal, political and forensic sciences to name a few.  
Regression analysis can be either performed via the Dirichlet distribution or the 
logistic normal distribution. In the latter case, the additive log-ratio transformation is 
to be applied to the data. After that any multivariate regression designed for Euclidean 
data is to be applied.  

Zero values indicate a problem, since the logarithm of 0 is not defined. 
However, zero replacement techniques have been developed which tackle with this 
issue.  

In the present work, a novel regression for compositional data is presented. It 
is a model intended to be used for prediction inference. No parametric model is 
assumed and the objective function is a divergence based one. The strong points of 
this regression is that it is defined even in the presence of zeros, no replacement is to 
be adopted and secondly it can lead to better predictions of new observations.  
 
 
Keywords: Compositional data, Kullback-Leibler divergence, regression analysis.  
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The problem of this study is the identification of changes in the connectivity 
structure of a high dimensional dynamical system observed through a multivariate 
time series. The connectivity structure is estimated from the multivariate time series 
using an information measure of Granger causality designed to deal with many 
observed variables, called partial mutual information from mixed embedding 
(PMIME). A network is formed having nodes the observed variables and directed 
connections given by PMIME. Finally, a number of network indices are computed on 
the network, which characterize the network topology and are termed features. The 
objective of the study is to assess whether these features, and particularly an 
appropriately selected subset of these features, can identify the connectivity structure 
of the system generating the time series. For the feature selection, three methods are 
employed, a wrapper method called forward sequential selection (FSS) based on a 
Bayes classifier, an embedded method called support vector machines with recursive 
feature elimination (SVM-RFE), and a filter based on mutual information, the 
conditional mutual information with nearest neighbors estimate (CMINN).  

The problem is posed as a classification task, where the classes are the 
different connectivity structures (seen as networks) to be discriminating on the basis 
of the generated multivariate times series from each connectivity structure and the 
features computed on them. In the simulation study, the two classes are the 
connectivity structures formed by a random network, generated by the Erdös-Renyi 
model, and a small world network. These structures determine the coupling of 25 
variables in the coupled Mackey-Glass system of high complexity (Delta=100), 
generating a long multivariate time series record starting with the random 
connectivity structure and in the middle of the record changing to the small world 
structure. Feature selection is applied to the features of the causality (PMIME) 
networks formed from an ensemble of time series segments splitting the record. The 
best feature subset is found using a majority vote on feature subsets from FSS, SVM-
RFE and CMINN. 
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Networks of interacting entities (“nodes”) are the subject of intense current 
research activity across many domains, e.g., power grids, social networks, neuronal 
networks, etc. etc. A fundamental problem in this context is to make inferences about 
the influence of one node on another, based on observational data. We provide a brief 
general discussion of application areas and the main classes of models. We then 
formulate a simple model under which nodes may adopt a certain behaviour at some 
point in time, either for exogenous reasons or due to the influence of another node. 
We then study the number of samples needed to infer the various influences, based on 
different types of observations which may or may not include timing information. 
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A data-analytic methodology of dihedral reductions for cyclic permutations of 
distinct-base short sequences in length of three is described both in terms of Fourier 
analysis over the appropriate dihedral groups and in (algebraically equivalent) terms 
of canonical projections. Numerical evaluations are presented for discrete and 
continuous scalar data indexed by the cyclic permutations estimated from complete 
DNA sequences of specific family of viruses  

 

(Symmetry 2015, 7(1), 67-88, www.mdpi.com/2073-8994/7/1/67). 
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Let X_1, X_2, … be a sequence of identically distributed, bivariate upper tail 
independent and real-valued random variables, and Θ_1, Θ_2, … be another sequence 
of nonnegative and nondegenerate at zero r.v.s., independent of 
X_1, X_2, … . In this paper, we investigate the tail behavior of randomly weighted 
infinite sums under the assumption that  
                               S_∞^+=Σ_1^∞ Θ_n X_n^+ , 
(where X_n^+=max {X_n, 0}) has a consistently varying tail, as well as 
some moment conditions on Θ_1, Θ_2, …. Our obtained result is more easily 
verifiable than some existing ones restricting the conditions on X_1.  
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