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Πρόλογος

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει το πρόγραμμα του συνεδρίου, τις περιλήψεις (abstracts) των προ-
σκεκλημένων ομιλιών και τις περιλήψεις των προγραμματισμένων ομιλιών, οι οποίες υποβλή-
θηκαν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου, 
esi2019.conf.uoi.gr, μέχρι και την 5η Μαΐου 2019. Το θέμα του Συνεδρίου είναι: Η Επιστήμη της 
Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.  Σύμφωνα και με τους στόχους του Συνεδρί-
ου, μέρος των εργασιών αναφέρονται στο θέμα αυτό, ενώ κάποιες άλλες παρουσιάζουν μεθοδο-
λογικές και στατιστικές προσεγγίσεις σε ευρύ θεματολόγιο, όπως η ανάπτυξη μοντέλων και η εξα-
γωγή αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς, άμεσα σχετιζόμενους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
η υγεία, η καινοτόμα παραγωγή, η αγορά εργασίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, ο αθλητισμός. 
Όπως είναι γνωστό, τα Συνέδρια του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) περιλαμβάνουν 
όλες τις θεματικές ενότητες στον ευρύτερο χώρο της Στατιστικής Επιστήμης και των Στοχαστικών 
Μαθηματικών, ενώ ακολουθήθηκε η πάγια τακτική του Ε.Σ.Ι. και έγιναν δεκτές προς παρουσίαση 
οι εργασίες που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Οι περιλήψεις δημοσιεύονται όπως εστάλησαν από 
τους συγγραφείς, δεν έγινε καμιά παρέμβαση στο κείμενο, μορφοποιήθηκαν όμως, για λόγους 
καλαισθησίας του τόμου των περιλήψεων, ώστε να συμβαδίζει η εμφάνισή τους με το αρχικό 
υπόδειγμα, το οποίο ήταν διαθέσιμο στους συγγραφείς. Οι περιλήψεις εμφανίζονται κατά αλφα-
βητική σειρά με βάση το όνομα του πρώτου συγγραφέα, πρώτα οι περιλήψεις οι οποίες υπεβλή-
θησαν στην ελληνική γλώσσα και κατόπιν οι εργασίες οι οποίες υπεβλήθησαν στην αγγλική. Η 
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την επιστη-
μονικότητα των απόψεων και των ισχυρισμών που διατυπώνονται στις περιλήψεις. Ευελπιστούμε 
οι εργασίες που θα ανακοινωθούν να ακολουθούν την ελληνική στατιστική ορολογία, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας που έχει εκδοθεί  από το Ε.Σ.Ι. 

Για την Επιστημονική Επιτροπή 
6η Μαΐου 2019 

Ομότιμος Καθηγητής Πολυχρόνης Μωυσιάδης
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Preface

The present booklet contains the conference program, and the abstracts of invited plenary 
presentations (lectures) and of ordinary session papers electronically submitted up to May 5th 
2019, to the Greek Statistical Institute (GSI), in accordance with the instructions posted at the 
esi2019.conf.uoi.gr conference site. The theme of the Conference is The Science of Statistics and 
its contribution to sustainable development, so the invited presentations and a  good number 
of papers refer to this subject matter, while other papers deal with model development and 
inference in relevant areas (such as health, tourism, production, the environment etc.). As a 
rule, GSI Conferences cover all thematic subjects in the broader area of Statistical Science and 
Stochastic Mathematics, and all submitted abstracts that meet this criterion are accepted for 
oral or poster presentation. The abstracts are published as submitted by the authors (no inter-
ventions are made in the text), but are edited in order to fit the publisher's format. The abstracts 
appear in alphabetical order, according to the name of the first author, first the abstracts in 
Greek, followed by the abstracts in English. The Scientific Committee of the Conference is not 
responsible for the statements and the views expressed in abstracts. We anticipate that the 
papers written in Greek will be presented in accordance with the Greek Statistical terminology 
as provided in the English-Greek and Greek-English Dictionary of Statistical Terms published 
by the GSI.

On behalf of the Scientific Committee 
May 6th, 2019 

Emeritus Professor Polychronis Moyssiadis
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Χαιρετισμός του Προέδρου  
του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης σας καλωσορίζουμε στο 32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Στατιστικής που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από την 30η  Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2019. Τα 
συνέδριά μας τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη επιτυχία τόσο από επιστημονικής σκοπιάς όσο 
και από την πλευρά των συμμετοχών. Ξεκίνησαν ουσιαστικά από το 1990 με το 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Στατιστικής που έγινε στα Ιωάννινα και έκτοτε ακολουθούν ανοδική πορεία. Φέτος προ-
διαγράφεται μια παρόμοια επιτυχία. Το θέμα του Συνεδρίου είναι: Η Επιστήμη της Στατιστικής και η 
συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. 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.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να εκφράσει τη σύγχρονη γνώση και έρευνα στη Στατιστική και παράλ-
ληλα 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 περι-
λαμβάνει διαλέξεις-ομιλίες από προσκεκλημένους επιστήμονες και ανακοινώσεις σε διάφορες 
επιστημονικές ενότητες. Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή φρόντισε για πολλά και μεταξύ άλλων 
και για τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
στα Ιωάννινα θα προσφέρει μια ξεχωριστή δυνατότητα παρουσίασης της στατιστικής έρευνας που 
γίνεται στην Ελλάδα, αλλά και γειτονικές χώρες, και θα αποτελέσει μια εξαιρετική πηγή γνώσης 
για τους φοιτητές, τους νέους στατιστικούς και το σύνολο των μετεχόντων. Για όλους θα είναι μια 
όμορφη ευκαιρία επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και προώθησης του κλάδου μας. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες απευθύνονται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς επίσης 
και στους χορηγούς μας για την οικονομική τους ενίσχυση.

Ομότιμος Καθηγητής Πολυχρόνης Μωυσιάδης 
Πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
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Welcome message from the  
President of the Greek Statistical Institute

Dear Colleagues and Friends,
It is with great pleasure and sense of responsibility and pride that we welcome you to the 

32nd  Panhellenic Statistical Conference, to be held in Ioannina from May 30th  to June 1st 2019. 
Our series of annual conferences dates from 1990 (the time of the 3rd Panhellenic Statistics 
Conference, also held in Ioannina); and we see it flourish year after year. Hense, much like the 
other recent annual conferences of the Greek Statistical Institute, we expect the 32nd Confer-
ence to be very successful both in scientific and participation terms. Its theme is: The Science 
of Statistics and its contribution to sustainable development.  Statistics as a science, as a tool of 
empirical learning and knowledge, touches every human activity and, therefore, is important  
to society. Indeed, the conference sessions will highlight the importance and contribution of 
Statistics, and at the same time, convey contemporary knowledge, serve research, and give 
the chance to young statisticians to present their research ideas and findings. The Program 
Committee has carefully drawn up the conference program –a program that includes invited 
plenary presentations (lectures) and parallel sessions of paper presentations on a great vari-
ety scientific subjects, while the Local Organizing Committee has planned a number of social 
events. We are confident that the 32nd Panhellenic Statistics Conference in Ioannina will offer 
a unique opportunity to present the statistical research carried out in Greece and neighboring 
countries, and will be an excellent source of knowledge for students, young statisticians, and 
all participants. Indeed, we view it as a great, unique opportunity for scientific communication 
and contact in the area of Statistics. Special thanks go to the Department of Mathematics of the 
University of Ioannina, as well as to our sponsors for their financial support.

Emeritus Professor Polychronis Moyssiadis 
President Greek Statistical Institute
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Χαιρετισμός εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους της τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στο 32ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Στατιστικής που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ελληνικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η 
συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη». Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ομιλίες από τρεις προ-
σκεκλημένους ομιλητές, τον κ. Γεώργιο Δονάτο, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κ. Φοίβη Κουντούρη, Κα-
θηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, και τον κ. Γεώργιο Χάλκο,  Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε θερμά τους προσκεκλημένους ομιλητές για την 
αποδοχή της πρόσκλησης. Επιπλέον, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται ομιλίες 
οργανωμένες σε θεματικές ενότητες, συζητήσεις, καθώς και ένα παράλληλο σεμινάριο, καλύ-
πτοντας, έτσι, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που σχετίζονται με τη Στατιστική Επιστήμη. Οφείλουμε 
να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την προθυμία τους να μοιραστούν μαζί μας τις 
επιστημονικές τους ιδέες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.

Το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει το ρόλο της Στατιστικής στην υλοποίηση της ατζέντας για 
την βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα το διεπιστημονικό χαρακτήρα της και τις δυνατότητες 
χρήσης και εφαρμογή της. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση σύγχρο-
νων μεθόδων Μαθηματικής και Υπολογιστικής Στατιστικής για την ανάπτυξη μοντέλων και την 
εξαγωγή αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς, άμεσα σχετιζόμενους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
όπως, η καινοτόμα παραγωγή, η αγορά εργασίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η υγεία, ο αθλητι-
σμός. Επιπλέον, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού 
καθώς επίσης και συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών που προέρχονται, υπηρετούν και εντρυ-
φούν σε διαφορετικές επιστημονικές  περιοχές.  

Κλείνοντας, ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς για τη στήριξή τους στη διοργάνωση του Συ-
νεδρίου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη διάθεση του Συνεδριακού του Κέντρου και των 
υποδομών του. Ακολουθώντας την παράδοση όλων των Συνεδρίων του Ε.Σ.Ι., ευελπιστούμε ότι 
το παρόν Συνέδριο, όπως και τα προηγούμενα Πανελλήνια Συνέδρια, το 3ο και το 15ο που φιλο-
ξενήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα χαρακτηρισθεί από επιστημονική αρτιότητα και θα 
δώσει, παράλληλα, στους Συνέδρους τη δυνατότητα να έχουν ένα ευχάριστο τριήμερο στην πρω-
τεύουσα της Ηπείρου με τις φυσικές της ομορφιές, τους θρύλους και τις παραδόσεις της.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
Κωνσταντίνος Ζωγράφος 

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Welcome message from the Οrganizing Committee

Dear Colleagues,
On behalf of the Local Organizing Committee, we welcome all of you at the 3nd Panhellenic 

Conference in Statistics which is held at the University of Ioannina and it is co-organized by the 
Department of Mathematics of the University of Ioannina and the Greek Statistical Institute. 
The theme of the conference is: "The Science of Statistics and its contribution to sustainable 
development". The program includes three invited talks by three invited speakers, namely, Dr. 
George Donatos, Emeritus Professor at the Department of Economics of the National and Ka-
podistrian University of Athens, Dr. George Halkos, Professor at the Department of Economics 
of the University of Thessaly, and Dr. Phoebe Koundouri, Professor at the Department of Inter-
national and European Economic Studies of the Athens University of Economics and Business. 
We cordially thank the invited speakers for accepting the invitation. In addition, the conference 
program includes a large number of research-paper presentation organized into thematic sec-
tions and a parallel seminar, covering, in this way, a wide range of topics related to statistical 
science. We would like to thank all participants for their willingness to share with us their sci-
entific ideas and their research results.

The conference aims to highlight the role of Statistics in the implementation of the sustain-
able development agenda and, consequently, its interdisciplinary nature and its potential use 
and application in almost each branch of science, engineering and the society. In this context, 
the conference aims to present modern methods of Mathematics and Computational Statistics 
for model development and the export of results in various areas directly related to sustainable 
development, such as, innovation, production, tourism, health etc. In addition, the conference 
aims to the development of a fruitful dialogue and reflection, as well as the development of 
collaborations between academics, whose research focuses on different topics and areas in 
several disciplines and contexts in statistics.

Last but not least, we would like to express our warmest thanks to the sponsors for their 
support and to the University of Ioannina for the provision of its Conference Center and its in-
frastructure. Following the tradition of Panhellenic Conferences in Statistics, we hope that this 
conference will be characterized by scientific excellence, like the previous ones, the 3rd and 15th 
Panhellenic Conferences, which have been held at the University of Ioannina. Moreover, we 
hope that it will give to the participants the opportunity and chance to have a pleasant three days 
stay and enjoy the capital of Epirus with its natural beauties, legends and traditions.

On behalf of the Organizing Committee
Konstantinos Zografos

Professor, Head of the Department of Mathematics, University of Ioannina.
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Γεώργιος Δονάτος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικόν και  Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.
Γεώργιος Χάλκος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Φοίβη Κουντούρη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών.

INVITED SPEAKERS
George Donatos, Emeritus Professor, Department of Economics, National and Kapodistrian 

University of Athens.
George Halkos, Professor, Department of Economics, University of Thessaly.
Phoebe Koundouri, Department of International and European Economic Studies, Athens Uni-

versity of Economics and Business.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  
στα ελληνικά 

σε αλφαβητική σειρά

ABSTRACTS  
in Greek

in alphabetical order





ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ 
ΜΙΑ ΣΎΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΎΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO

Αντώνιος Αδαμόπουλος 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

adonios23@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή ερεύνησε ένα προσομοιωμένο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης για ορισμέ-
νες αναδυόμενες χώρες για τη χρονική περίοδο 1995-2017. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν 
να εξετάσει την σχέση ανάμεσα στην οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη εξετάζοντας ένα 
διαρθρωτικό σύστημα εξισώσεων με τη μέθοδο δυο σταδίων. Τελικά, η μέθοδος προσομοίωσης 
Monte Carlo εφαρμόζεται για να προσδιορίσει την ανάλυση ευαισθησίας και την προβλεπτική 
ικανότητα του εκτιμημένου συστήματος εξισώσεων. Για το σκοπό αυτό υπολογίζονται οι δείκτες 
ανισοτήτων του Theil που εκφράζουν το βαθμό προσομοίωσης του υποδείγματος που εξετάζεται 
για ορισμένες αναδυόμενες χώρες επιδιώκοντας μια συγκριτική ανάλυση. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΎΣΗ 

Αντώνιος Αδαμόπουλος 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 adonios23@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει εμπειρικά την γραμμικότητα της σχέσης ανάμεσα 
στην ενεργειακή  και την οικονομική ανάπτυξη για την Αμερική για την χρονική περίοδο 1975-
2017 Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και διενεργήθηκαν 
οι αντίστοιχοι διαγνωστικοί έλεγχοι για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, εξειδίκευσης, ετεροσκεδα-
στικότητας και κανονικότητας των καταλοίπων του εκτιμημένου υποδείγματος. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει γραμμική και θετική σχέση ανάμεσα στην ενεργειακή και την 
οικονομική ανάπτυξη για την Αμερική, δεδομένο ότι ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασικός πυ-
λώνας οικονομικής ανάπτυξης σε μια ανεπτυγμένη χώρα που θεωρείται παγκόσμια οικονομική 
δύναμη, παρά την οικονομική κρίση που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΎΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΎΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ  
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΎΓΕΙΑΣ

Α. Αναστασίου1, Π. Χατζόπουλος1, Α. Καραγρηγορίου1 και Γ. Μαυριδόγλου2

1Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 2ΑΤΕΙ Καλαμάτας
{sasm17001.sas, xatzopoulos, alex.karagrigoriou} @aegean.gr, g.mavridoglou@teipel.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H εργασία αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη δύο νέων αλγορίθμων μέτρησης (μέτρων) απόστα-
σης, του Causality Within Groups και του Causality Between Groups οι οποίοι βασίζονται στην 
Αιτιότητα κατά Granger. Τα προτεινόμενα μέτρα συνδυάζονται με την ιεραρχική συσταδοποίηση 
για την ταξινόμηση πολυμεταβλητών χρονοσειρών που αφορούν σε 19 χώρες της Ε.Ε. και πε-
ριλαμβάνουν 16 μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τους πόρους και την αποδοτικότητα στον 
τομέα της υγείας. Για σκοπούς σύγκρισης χρησιμοποιούνται πέρα από τα προτεινόμενα μέτρα 
απόκλισης κατά Granger και τυπικά μέτρα απόκλισης που βασίζονται στην αυτοσυσχέτιση και τη 
μερική αυτοσυσχέτιση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μέτρα απόστασης κατά Granger, Πολυμεταβλητές Χρονοσειρές, Συσταδοποίηση. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΎ ΤΎΠΟΎ EWMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΎΡΟΣ ΤΙΜΩΝ

Μ. Αναστασοπούλου και Α. Ρακιτζής 
Εργαστήριο Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
anastasopoulou@aegean.gr, arakitz@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διεργασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία συσχέτισης μεταξύ των διαδοχικών 
παρατηρήσεων με πεπερασμένο εύρος τιμών συχνά μοντελοποιούνται ως ένα Διωνυμικό Αυτο-
παλίνδρομο μοντέλο 1ης τάξης (Binomial AR(1) ή BAR(1)). Όμως, σε πολλές εφαρμογές παρατη-
ρείται υπερμεταβλητότητα στα δεδομένα, οπότε ένα πιο κατάλληλο υπόδειγμα για αυτή την περί-
πτωση είναι το Βήτα – Διωνυμικό Αυτοπαλίνδρομο μοντέλο 1ης τάξης (Beta – Binomial AR(1) ή 
BBAR(1)). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και μελέτη διαγραμμάτων ελέγχου 
τύπου EWMA για την παρακολούθηση των παραπάνω διεργασιών. Δίδεται ο στατιστικός τους 
σχεδιασμός καθώς και συγκρίσεις με τα αντίστοιχα διαγράμματα τύπου Shewhart και CUSUM.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Rakitzis, A.C., Weiss, C.H. and Castagliola, P. (2017). Control charts for monitoring correlated 

counts with a finite range. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 33(6), 733-749.
Weiss, C.H. (2011). Detecting mean increases in Poisson INAR(1) processes with EWMA 

control charts. Journal of Applied Statistic, 38(2), 383-398.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
BAR(1), Beta-BAR(1), Μέσο μήκος ροής, Στατιστικός έλεγχος διεργασιών.
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΎΝΑΜΙΚΗΣ ΣΎΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΎΖΕΎΞΕΩΝ 

Ευαγγελία Αποστολίδου και Φωτεινή Κολυβά – Μαχαίρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

euapostolidou@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει και εφαρμόζει ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μοντέλο συζεύξεων 
(copula) που οδηγείται από τα δεδομένα (data-driven), με σκοπό τη μελέτη των δυναμικών δομών 
εξάρτησης οικονομικών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο του μοντέλου, ο συντελεστής συσχέτισης Kendall χρησιμοποιείται για την εύρεση 
του τύπου της εξάρτησης. Η δομή της εξάρτησης περιγράφεται από τις συναρτήσεις των συζεύ-
ξεων και από τις συναρτήσεις των περιστραμμένων (κατά 90, 180 και 270 μοιρών) συζεύξεων. 
Η εντροπία κάθε σύζευξης χρησιμοποιείται ως κριτήριο επιλογής της καταλληλότερης σύζευξης 
που αντιπροσωπεύει τη δομή εξάρτησης των δεδομένων. Για τη μελέτη της δυναμικής δομής 
εξάρτησης των δεδομένων σε κάθε χρονική στιγμή, χρησιμοποιείται η μέθοδος του κινούμενου 
παραθύρου (rolling window). Το μοντέλο τίθεται σε εφαρμογή για τη μελέτη της δομής εξάρτησης 
του ανοίγματος του δεκαετούς κρατικού ομόλογου της Ελλάδας με των αντίστοιχων τιμών του 
ανοίγματος των ομολόγων των G20 χωρών, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, τη δεκαετία 2007 
με 01/2017. Τα δεδομένα φιλτράρονται με τη βοήθεια ενός TGARCH μοντέλου και επεξεργάζονται 
τα ανεξάρτητα και ασυσχέτιστα κατάλοιπά του. Με τη μέθοδο του κινούμενου παραθύρου η δεκα-
ετία χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σύμφωνα με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το χρονικά μεταβαλλόμενο μοντέλο 
συζεύξεων περιγράφει ικανοποιητικά τις δυναμικές αλλαγές στο τύπο και στη δομή της εξάρτη-
σης των δεδομένων. Μάλιστα, σε αντίθεση με τα μοντέλα κοινών συζεύξεων (π.χ. Gaussian, t, 
Clayton και Gumbel), οι περιστραμμένες συζεύξεις φαίνεται πως περιγράφουν ικανοποιητικότε-
ρα τις δομές εξάρτησης ακραίων φαινομένων. Παράλληλα, η εντροπία των συζεύξεων φαίνεται 
να είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της καταλληλότερης σύζευξης και δύναται να 
χρησιμοποιηθεί αντί του κριτηρίου AIC που χρησιμοποιείται έως σήμερα.  Ως αποτέλεσμα, το μο-
ντέλο φαίνεται πως θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική προσθήκη στη εργαλειοθήκη αναλυ-
τών κινδύνου τόσο στην έρευνα όσο και στη πράξη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΎ 

Γεώργιος Αυλογιάρης, Αθανάσιος Μιχέας και Κωνσταντίνος Ζωγράφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών  

University of Missouri-Columbia, Department of Statistics, USA 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών 

avlo2000@yahoo.gr,  amicheas@stat.missouri.edu, kzograf@uoi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κριτήρια επιλογής μοντέλων παρέχουν συστηματικές και ενδελεχείς μεθοδολογίες που επι-
τρέπουν στους ερευνητές να επιλέξουν το καταλληλότερο μοντέλο, από μια συλλογή πιθανών κα-
τάλληλων μοντέλων. Η δημιουργία τέτοιων κριτηρίων απαιτεί τη χρήση ενός μέτρου ομοιότητας 
μεταξύ δύο μοντέλων, τα οποία συνήθως περιγράφονται από τις κατανομές τους. Η παρουσίαση 
αυτή θα επικεντρωθεί στην εισαγωγή ενός τοπικού κριτηρίου επιλογής μοντέλου LDiv.IC  (Local 



24 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

Divergence Information Criterion) χρησιμοποιώντας την τοπική εκδοχή  της απόκλισης των Basu 
et al. (1998). Επιπρόσθετα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα μελετών προσομοίωσης για τη δι-
ερεύνηση της συμπεριφοράς του τοπικού κριτηρίου επιλογής μοντέλου καθώς και αποτελέσματα 
εφαρμογής του σε πραγματικά δεδομένα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Επιλογή μοντέλου, AIC, Τοπική BHHJ απόκλιση, Τοπικό κριτήριο επιλογής μοντέλου.

ΧΡΗΣΗ KERNEL ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. Αψεμίδης και Σ. Ψαράκης
Τμήμα Στατιστικής - Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
apsemidis@gmail.com, psarakis@aueb.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν άρθρο, προτείνουμε τη χρήση μιας μη-παραμετρικής μεθόδου, σε αντίθεση με τις κλα-
σικές μεθόδους του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, η οποία μετατρέπει το πρόβλημα του κλασι-
κού ελέγχου ποιότητας σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης, χρησιμοποιώντας τη θεωρία των 
Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης. Στο διάγραμμα ελέγχου παρακολουθείται η πιθανότητα της 
διαδικασίας να είναι εκτός ελέγχου εκμαιεύοντας πληροφορία από ένα κινούμενο παράθυρο και 
τη θέση καινούργιων παρατηρήσεων σε σχέση με το σύνορο λήψης απόφασης. Η προτεινόμενη 
μέθοδος δοκιμάζεται κάτω από διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης, καθώς επίσης και χρησιμο-
ποιώντας πραγματικά δεδομένα. Τέλος, η αποτελεσματικότητά της επικυρώνεται από τη σύγκριση 
με δύο γνωστά διαγράμματα ελέγχου, τα οποία αποδεικνύονται λιγότερο αποδοτικά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου, στατιστικός έλεγχος ποιότητας.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΎΡΑΣ GEO/GEO/1/Ν ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΟΎ 
ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΎ ΧΡΟΝΟΎ 

Γεώργιος Βασιλειάδης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας, g.vasiliadis@kastoria.teiwm.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά το ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα (ΟΜΣ) διακριτού 
χρόνου με χωρητικότητες στις καταστάσεις του, το οποίο αποτελεί μία γενίκευση του κλασικού 
ΟΜΣ, όπου η χωρητικότητα κάθε κατάστασης θεωρείται άπειρη.  Για τη μελέτη της συμπεριφοράς 
του συστήματος στην εξέλιξη του χρόνου χρησιμοποιούνται αναδρομικές σχέσεις για τις παραγο-
ντικές ροπές των μεγεθών των καταστάσεων. Το γενικό αυτό μοντέλο χρησιμοποιείται στη συνέ-
χεια για να μελετήσουμε ένα σύστημα αναμονής διακριτού χρόνου, στο οποίο υπάρχει ένα σημείο 
εξυπηρέτησης, οι αφίξεις και οι εξυπηρετήσεις των πελατών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη 
γεωμετρική κατανομή και το πλήθος των πελατών σε κάθε χρονική στιγμή δεν μπορεί να ξεπερά-
σει ένα πεπερασμένο αριθμό Ν πελατών (ουρά GEO/GEO/1/N).    
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΎΝΕΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΎΣΗ ΔΙΚΤΎΟΎ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Αρετή Αγγελική Βερονίκη, Ian R. White, Guido Schwarzer, Gerta Rücker,  
Δημήτρης Μαυρίδης, Julian P. Higgins και Γεωργία Σαλαντή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, averonik@cc.uoi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μετα-ανάλυση δικτύου χρησιμοποιείται για τη σύγκριση πολλαπλών παρεμβάσεων στην υγει-
ονομική περίθαλψη και συνδυάζει άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις σε ένα ενιαίο στατιστικό μο-
ντέλο. Ωστόσο, η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων στη μετα-ανάλυση 
δικτύου είναι θεμελιώδους σημασίας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Αξιολογήσαμε τη 
συνέπεια σε 114 δίκτυα εξετάζοντας τη συμφωνία μεταξύ εκτιμήσεων από διαφορετικούς τύπους 
μελετών (μοντέλο ασυνέπειας). Διερευνήσαμε παράγοντες, όπως η ετερογένεια και τα δομικά χα-
ρακτηριστικά του δικτύου, που μπορεί να επηρεάζουν τη στατιστική ανίχνευση της ασυνέπειας. Το 
μοντέλο ασυνέπειας πρότεινε την ύπαρξη ασυνέπειας στο 12% των δικτύων, ενώ μια σημαντική 
πτώση της ετερογένειας σε σύγκριση με το μοντέλο της μετα-ανάλυσης δικτύου συνδέεται με την 
ύπαρξη στατιστικής ασυνέπειας. Τα πυκνά δίκτυα συσχετίζονται με συχνότερη εμφάνιση της ασυ-
νέπειας, πράγμα που πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχουν ακριβέστερες εκτιμήσεις. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μετα-ανάλυση δικτύου, χ2 τεστ, ασυνέπεια, έμμεσες συγκρίσεις στοιχείων.

ΑΝΑΛΎΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ CROSS VALIDATED

Οδυσσέας Γαλάνης, Μαρία Παπουτσόγλου και Ελευθέριος Αγγελής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής 

odysseus@csd.auth.gr, mpapouts@csd.auth.gr, lef@csd.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια από τις πιο γνωστές κοινότητες ερωτήσεων και απαντήσεων είναι το Cross Validated. Απευ-
θύνεται σε χρήστες που ενδιαφέρονται για θέματα στατιστικής, μηχανικής μάθησης και ανάλυσης 
δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν μέσω ερωτήσεων να λάβουν απάντηση από έμπειρους χρήστες 
και μέσω απαντήσεών τους να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην κοινότητα. Για την συνει-
σφορά τους βαθμολογούνται από τα άλλα μέλη της κοινότητας και η αλληλεπίδρασή τους δημιουρ-
γεί περιεχόμενο. Στόχος μας είναι η μελέτη των θεμάτων, μεθόδων και τεχνικών που ενδιαφέρουν 
την κοινότητα. Επίσης μελετούμε την αλληλεπίδραση των χρηστών, τις βαθμολογίες τους και τις 
υποκοινότητες που σχηματίζουν. Για την ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε τεχνικές μοντελοποίησης 
θεμάτων και γραφήματα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν συγκεκριμένες τάσεις της κοινότητας.

ΑΝΑΦΟΡΑ
Vance, E. A. (2015). Recent developments and their implications for the future of academic 

statistical consulting centers. The American Statistician, 69(2), 127-137.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κοινότητες Q&A, Cross Validated, Stack Exchange, Κοινωνικά Δίκτυα, Γραφήματα, R.
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΎΑ
Γεωργία Γιαμλόγλου, Μυρτώ Παπαγεωργίου  και Νικόλαος Φαρμάκης 

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 
ggiamlog@math.auth.gr, mmpapageor@math.auth.gr, farmakis@math.auth.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία αφού δοθούν οι βασικοί ορισμοί για τα δίκτυα και τα στοιχεία τους ασχο-
λούμαστε με τις μεθόδους δειγματοληψίας σε αυτά και τις εκτιμήσεις των διαφόρων παραμέτρων 
τους, όπως οι βαθμοί των κόμβων και άλλες μετρήσιμες ιδιότητές τους. Τα δίκτυα θεωρούνται εδώ 
πεπερασμένα σύνολα κόμβων (vertices, nodes). Οι κόμβοι συνδέονται ανά δύο σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις με τις ακμές (edges, links). Όλα τα παραπάνω μπορούν να παρασταθούν με τη βοήθεια 
γραφημάτων (graphos) που απεικονίζονται κυρίως με τη μορφή πίνακα (matrix).  Διαπιστώνεται 
ότι στα δίκτυα, που παριστάνονται με γραφήματα, τα δείγματα που προέρχονται από Απλή Τυχαία 
Δειγματοληψία δίνουν αμερόληπτες εκτιμήτριες της μέσης τιμής τυχαίας μεταβλητής. Αυτό διευ-
κολύνει τη διαχείριση θεμάτων δειγματοληψίας σε δίκτυα, που είναι ένα σημαντικό αντικείμενο και 
αρκετά πολύπλοκο. Δίνονται και παραδείγματα που κάνουν σαφέστερα τα ευρήματα αυτά.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Παπαγεωργίου Μ., Φαρμάκης Ν. (2018), «Γραφήματα και Δειγματοληψία», Πρακτικά 31ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Λαμία.  
Φαρμάκης Ν. (2016), «Εισαγωγή στη Δειγματοληψία», Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσ-

σαλονίκη. 
Φαρμάκης Ν. (2015), «Δειγματοληψία και εφαρμογές», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα & Βοηθήματα, Αθήνα ISBN:978-960-603-093-2.
Cochran W. (1977), “Sampling Techniques”, John Wiley & Sons, Inc, New York, Toronto. 
Lee S. H., Kim P-J., Jeong H. (2009), “Statistical properties of sampling networks”  in Statis-

tical Review E, 2006. Bardi, M., Mortagy, A. and Alsayed, A. (1998). A multi-objective model for 
locating fire stations. European Journal of Operations Research, 110, 243-260.

ΓΕΝΙΚΕΎΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ*
Σπύρος Δ. Δαφνής1, Φρόσω Σ. Μακρή2 και Μάρκος Β. Κούτρας1

1Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

dafnisspyros@gmail.com, makri@math.upatras.gr,  mkoutras@unipi.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία εισάγουμε και μελετάμε κατανομές οι οποίες σχετίζονται με το πλήθος 
εμφανίσεων σχηματισμών σε ακολουθίες ανεξάρτητων (αλλά όχι απαραίτητα ισόνομων) δίτιμων 
δοκιμών, και γενικεύουν άλλες γνωστές κατανομές που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν. Ο ακρι-
βής υπολογισμός των συναρτήσεων πιθανότητας των κατανομών γίνεται με χρήση της μεθόδου 
εμφύτευσης σε Μαρκοβιανή αλυσίδα. Τέλος, παρουσιάζουμε μια πιθανή εφαρμογή των νέων 
αποτελεσμάτων στη βϊοιατρική μηχανική. 
*Η παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία ́ Ερευνας και Τεχνολογίας μέσω 
των κονδυλίων της Εθνικής Συμμετοχής 2016-2017 που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό ́ Εργο “ISMPH: 
Inference for a Semi-Markov Process using Hazards Specification” (GA No 329128).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ροές, Μαρκοβιανή αλυσίδα, κατανομές διωνυμικού τύπου, μηχανική υποστήριξη.



 Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη 27

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
ΣΎΝΕΧΗ Η ΜΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β.Α. Δημητρίου1, Ν. Τσάντας2 και Α. Κ. Γεωργίου3

1Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., vasdimi@math.auth.gr
 2Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, tsantas@upatras.gr

3Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, acg@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε ένα μη ομογενές Μαρκοβιανό μοντέλο ανθρώπινου δυνα-
μικού σε χρόνο συνεχή, το οποίο ενσωματώνει τον διαχωρισμό του εργατικού δυναμικού ενός 
οργανισμού σε διαφορετικούς φορείς ή υπηρεσίες (τμήματα). Σε αυτό το λογικό πλαίσιο, το προ-
τεινόμενο μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψη του μόνο τις μετακινήσεις των εργαζομένων μέσα στον 
ίδιο φορέα-τμήμα (π.χ. προαγωγές), αλλά και τις πιθανές μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ δι-
αφορετικών υπηρεσιών (π.χ. μετατάξεις). Για το εν λόγω μοντέλο, αφού ορίσουμε  τις βασικές 
παραμέτρους που το διέπουν, παραθέτουμε τις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την ανα-
μενόμενη πληθυσμιακή δομή του οργανισμού σε κάθε χρονική στιγμή. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανθρώπινο δυναμικό, Μαρκοβιανές διαδικασίες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ

Γεώργιος Δονάτος 1 και Γεώργιος Χάλκος 2

1 Εθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, gdonat@econ.uoa.gr
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, halkos@econ.uth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη παρουσιάζει τα προβλήματα και τις δράσεις για την επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης 
με επικέντρωση στη συμβολή των στατιστικών μεθόδων στη μελέτη της επίτευξης της διατηρησι-
μότητας του περιβάλλοντος. Αναφορά γίνεται σε αναλύσεις κόστους – ωφέλειας και σε διάφορα 
άλλα στατιστικά και οικονομετρικά υποδείγματα καθώς και στο γεωγραφικό σύστημα στατιστικής 
πληροφόρησης. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και πολιτικές επιπτώσεις παρουσιάζονται στο 
τελευταίο τμήμα δίνοντας έμφαση στη σημαντικότητα της σωστής χρήσης και εξειδίκευσης κα-
τάλληλων στατιστικών υποδειγμάτων για την υποδειγματοποίηση των ποικίλων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Στατιστική, Πράσινη Οικονομία, Οικονομική Ανάπτυξη.
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΎ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Θεόδωρος Εβρένογλου
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

tevrenoglou@gmail.com  
Eποπτεύων: Δημήτριος Μαυρίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης παραμέ-
τρων σε μοντέλα παλινδρόμησης. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτελούν οι μεροληπτικές 
εκτιμήσεις που προκύπτουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρών δειγμάτων, πρόβλημα που είναι 
γνωστό ως small data bias. Σήμερα γνωρίζουμε πως ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας μπορεί 
να είναι μεροληπτικός και σε περιπτώσεις μεγάλων δειγμάτων όταν το υπό μελέτη γεγονός είναι 
σπάνιο. Η μέθοδος τροποποίησης της συνάρτησης πιθανοφάνειας που προτάθηκε από τον Firth 
(1993) είναι πλέον μια από τις πιο γνωστές μεθόδους για την μείωση της μεροληψίας του εκτιμητή 
μέγιστης πιθανοφάνειας λόγω των ιδιοτήτων που έχει ο τροποποιημένος εκτιμητής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Firth, D. (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80, 27-38.
Greenland, S., Mansournia, M. A., and Altman, D. G. (2016).  Sparse data bias: a problem 

hiding in plain sight. BMJ, 352:i1981.

ΑΝΑΛΎΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΖΟΎΝΤΟ

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας
Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, hzaragas@cc.uoi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρατήρηση, η καταγραφή, η ανάλυση δεδομένων της 
αγωνιστικής δραστηριότητας των αντιπάλων αθλητριών και η διαμόρφωση τεχνικοτακτικής κα-
θοδήγησης και εκπαίδευσης. Κατασκευάστηκε πρωτόκολλο για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά 
του τζούντο (στάση σώματος, λαβές, πιασίματα, είδος τεχνικής - τακτικής, μοχλοί χεριών, γοφού, 
και ποδιών  επιθέσεις, άμυνες, συνδυασμοί επίθεσης, χρόνος επίθεσης, πλευρά παιξίματος, κ.α.). 
Το πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε επί δύο αγωνιστικά έτη σε πανελληνίους, σχολικούς και σε δι-
εθνείς αγώνες τζούντο (βαλκανικά πρωταθλήματα νεανίδων). Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 
αναλύθηκαν και ταυτόχρονα διαμόρφωσαν το προπονητικό – εκπαιδευτικό μοντέλο ανάπτυξης 
των τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων με σκοπό την επιτυχή αγωνιστική αντιμετώπιση των αντι-
πάλων αθλητριών. Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Τζούντο, τεχνική – τακτική ανάλυση, προπονητική καθοδήγηση.
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ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΎΝΘΕΤΗ 
ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΎΣ ΎΠΟΘΕΣΕΩΝ

Elena Castilla1, Nirian Martin2, Leandro Pardo1 και Κώστας Ζωγράφος3

1 Complutense University of Madrid, Department of Statistics and O.R. I, Madrid 
2 Complutense University of Madrid, Department of Statistics and O.R. II, Madrid

3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών, Ιωάννινα
elecasti@ucm.es, nirian@estad.ucm.es, lpardo@mat.ucm.es, kzograf@uoi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη Στατιστική Συμπερασματο-
λογία λόγω της απλότητας στην εύρεσή τους και των καλών τους ιδιοτήτων. Η αποτελεσματικότητά 
τους όμως μειώνεται αν τα δεδομένα περιέχουν ακραίες τιμές. Στην περίπτωση αυτή, οι εκτιμητές 
ελάχιστης απόστασης είναι αποτελεσματικότεροι. Από την άλλη πλευρά, η πιθανοφάνεια, παρόλη 
την απλότητά της, αποδεικνύεται δύσχρηστη στην περίπτωση μεγάλων συνόλων δεδομένων 
ή δύσχρηστων πιθανοθεωρητικών μοντέλων. Στις περιπτώσεις αυτές, η έννοια της σύνθετης 
πιθανοφάνειας (composite likelihood) διευκολύνει. Η ομιλία αυτή επικεντρώνεται στον ορισμό 
εκτιμητών ελάχιστης απόκλισης που βασίζονται στη σύνθετη πιθανοφάνεια, στη διερεύνηση 
της ασυμπτωτικής τους κατανομής και στην αξιοποίησή τους για την κατασκευή στατιστικών 
τεστ τύπου Wald για τον έλεγχο απλής ή σύνθετης μηδενικής υπόθεσης. 

ΜΙΑ ΗΜΙΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΎΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΎΦΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Ο. Θεοδοσιάδου1, Β. Πολυμένης2 και Γ. Τσακλίδης1

1 Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ
2Τμήμα Οικονομικών επιστημών, ΑΠΘ

{outheod, tsaklidis}@math.auth.gr,  polimenis@econ.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση των παραμέτρων 
ενός  μοντέλου, όπου η εξέλιξη της απόδοσης μιας μετοχής αναλύεται σε κρυφά θετικά και αρνη-
τικά άλματα, καθώς και σε κίνηση Brown. Οι παράμετροι προς εκτίμηση αφορούν στους συντελε-
στές βήτα των αλμάτων για μια μετοχή, οι οποίοι αποτελούν το μέτρο επίδρασης των αλμάτων των 
αποδόσεων της αγοράς στις αποδόσεις της μετοχής. Για τον σκοπό αυτόν, αρχικά χρησιμοποιείται 
η κατανομή Variance Gamma (VG) για τις αποδόσεις της αγοράς, και η υιοθέτησή της οδηγεί στην  
«αποκάλυψη» των κατανομών των κρυφών αλμάτων στις αποδόσεις της αγοράς.  Στη συνέχεια, 
η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στις τρεις πρώτες κεντρικές ροπές των αποδόσεων της 
μετοχής. Αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη μέθοδος παρέχει πάντοτε μια μοναδική πραγματική 
λύση ως προς τους συντελεστές βήτα των αλμάτων. Πραγματοποιείται εφαρμογή σε εμπειρικά 
δεδομένα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κατανομή VG,  κεντρικές ροπές , κρυφά άλματα αποδόσεων,  συντελεστές βήτα.
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Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΎΠΟ ΣΎΝΘΗΚΗ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΎΣΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΎΣΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 
(LATENT CLASS MODEL). EΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΩΝ ΑΎΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

Δημήτριος Καλαμάρας1 και Άννα Μαντόγλου2

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας
dkalam@panteion.gr, madoglou@panteion.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεθοδολογία της Ανάλυσης Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class Analysis) είναι μια πολυ-
μεταβλητή στατιστική μέθοδος, που εισήχθη από τους Lazarsfeld & Henry (1968) με στόχο την 
ταξινόμηση ενός συνόλου κατηγορικών παρατηρούμενων μεταβλητών σε δύο ή περισσότερες 
κλάσεις μιας λανθάνουσας κατηγορικής μεταβλητής. Η ταξινόμηση στηρίζεται στα «μοτίβα» απα-
ντήσεων, π.χ. ερωτώμενων σε ένα ερωτηματολόγιο, με βάση τα οποία υπολογίζονται οι (υπό συν-
θήκη) πιθανότητες των ερωτώμενων να ανήκουν σε κάποια από τις κλάσεις της λανθάνουσας 
μεταβλητής, δεδομένου ότι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής. 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός κριτηρίου για τον έλεγχο της στα-
τιστικής σημαντικότητας της τιμής κάθε τέτοιας (υπό συνθήκη) πιθανότητας καθώς και τα αποτε-
λέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του κριτηρίου σε εμπειρική έρευνας που πραγματο-
ποιήθηκε για τη διερεύνηση των Αυτοβιογραφικών Νοσταλγικών Μνημών (Madoglou κ.α., 2017).

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Lassarsfeld, P. M., Henry N. W, (1968). Latent Structure Analysis. Houghton Mifflin, Boston.
Madoglou, A., Gkinopoulos, T., Xanthopoulos, P., & Kalamaras, D. (2017). Representations 

of autobiographical nostalgic memories: Generational effect, gender, nostalgia proneness and 
communication of nostalgic experiences. Journal of Integrated Social Sciences, 7(1), 60-88.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων, Έλεγχος Ανεξαρτησίας, Τυποποιημένα Υπόλοιπα, Πίνακες Συ-
νάφειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΎΛΛΟΓΙΚΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΎ

Λάζαρος Κανελλόπουλος
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, lkanellopoulos@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε πολλές περιπτώσεις μας ενδιαφέρει να συγκρίνουμε δύο τυχαίες μεταβλητές υπό κάποια έν-
νοια διάταξης. Εμείς θα παρουσιάσουμε κάποιες στοχαστικές διατάξεις , οι οποίες συναντώνται 
στην Αναλογιστική Επιστήμη. Θα κάνουμε χρήση αυτών των στοχαστικών διατάξεων για την με-
λέτη του συλλογικού προτύπου της θεωρίας των κινδύνων, όπου το ύψος ή οι χρόνοι εμφάνισης 
των κινδύνων δεν είναι κατ’ανάγκη ανεξάρτητοι.

ΑΝΑΦΟΡA
Willmot, G.E., Lin, X.S., 2001. Lundberg Approximations for Compound Distributions with 

Insurance Applications. Springer, New York.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Stochastic Οrders, Stop-loss Οrder, Mean Residual Life Orders.
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OΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ 2030 ΤΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΎΣ ΔΕΙΚΤΩΝ:  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Απόστολος Κασάπης 
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

a.kasapis@statistics.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υιοθέτηση της Ατζέντας “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Devel-
opment”, το 2015, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) δεσμεύτηκαν για την 
παρακολούθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 169 επιμέρους υπο-στόχων τους. Οι 
στόχοι αυτοί αναλύονται σε 232 επιμέρους (στατιστικούς ή μη) δείκτες. Σε περιφερειακό επίπεδο, 
από το 2016, έχει δημιουργηθεί, από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, η αντίστοιχη ευρωπαϊκή 
λίστα 100 περίπου δεικτών που παράγονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας 
που ορίζονται στον Κώδικά Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και αποτελούν Επί-
σημες Στατιστικές για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπε-
δο, προσδιορίζονται οι εθνικοί στόχοι και οι επιμέρους εθνικοί δείκτες με έναν συγκερασμό των 
δεικτών του ΟΗΕ και της ΕΕ. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση παρακολούθησης του βαθμού 
επίτευξης των στόχων για κάθε Κράτος σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες που αυτό θέτει. Με 
βάση την κατηγοριοποίηση τους, οι δείκτες αναλύονται από τον ΟΗΕ σε τρεις κατηγορίες:

• Tier I: Ο δείκτης είναι εννοιολογικά σαφής, έχει διεθνώς καθιερωμένη μεθοδολογία και πρό-
τυπα και τα στοιχεία παράγονται τακτικά τουλάχιστον από το 50% των χωρών.

• Tier II: Ο δείκτης είναι εννοιολογικά σαφής, διαθέτει διεθνώς καθιερωμένη μεθοδολογία και 
πρότυπα, αλλά τα στοιχεία δεν παράγονται τακτικά από τις χώρες.

• Tier III: Δεν υπάρχουν ακόμη διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες ή πρότυπα για τον δείκτη, 
αλλά αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν στο μέλλον.

Το έργο του προσδιορισμού της βέλτιστης μεθοδολογίας και εκτιμήσεων (με τρόπο που να μπορεί 
να ανταποκριθεί για το σύνολο των χωρών) το έχουν αναλάβει Διεθνείς Οργανισμοί ενώ η επικύ-
ρωση των εκτιμήσεων για το κάθε κράτος είναι ευθύνη του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος. Η 
διαδικασία επικύρωσης, η διερεύνηση νέων πηγών δεδομένων (διοικητικά, γεωχωρικά, «μεγά-
λα») ως πηγών Επίσημων Στατιστικών αποτελούν πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα και 
τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

ΔΙΕΡΕΎΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΎ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΎ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ  
ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΎΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎΣ: ΑΝΗΣΎΧΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ

Αριστούλα Κοντογιάννη και Αναστάσιος Εμβαλωτής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

desmath@gmail.com, aemvalot@uoi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πληροφορίες στατιστικού περιεχομένου διαχέονται και ενίοτε κυριαρχούν σε πτυχές της καθη-
μερινότητάς μας, αναδεικνύοντας το ρόλο του στατιστικού εγγραμματισμού (statistical literacy) 



32 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

στην εκπαίδευση των πολιτών (Watson, 2014). Στην προσπάθεια διερεύνησης διαστάσεων του 
στατιστικού εγγραμματισμού σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς εκπονήθηκε ερευνητικό σχέδιο 
μικρής κλίμακας, το οποίο περιελάμβανε, εκτός άλλων, τη χορήγηση ειδικά διαμορφωμένου 
ερωτηματολογίου 40 προτάσεων (items) σε 138 πρωτοετείς φοιτητές Τμήματος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικών. Βάση για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια 
Attitude Τoward Statistics (Wise, 1985) και SCAS Instrument (Gal, Ginsburg & Schau, 1997). Η 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση ανέδειξε δύο διακριτούς και παράγοντες οι οποίοι εστιάζουν 
σε διαστάσεις της στατιστικής (α) ως γνωστικό αντικείμενο και (β) ως διδασκόμενο μάθημα. Οι 
έλεγχοι συσχέτισης επικυρώνουν ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και προβληματίζουν ως 
προς την προοπτική βελτίωσης των τιμών τους.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Gal, I., Ginsburg, L., and Shau, C. (1997). Monitoring Attitudes and Beliefs in Statistics Education. 

In I. Gal & J. Garfield (Eds.), The Assessment Challenge in Statistics Education (pp. 37-51): IOS 
Press.

Gal, I. (2004). Statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. In J. Garfield & 
D. Ben-Zvi (Eds.), The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking (pp. 
47-78). Dordrecht: Kluwer.

Watson, J. (2014). Curriculum expectations for teaching science and statistics. Paper 
presented at the International Conference on Teaching Statistics 9.

Wise, S. (1985). The development and validation of a scale measuring attitudes toward 
statistics. Educational and Psychological Measurement(45), 401-405. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ*

Βασίλειος Μ. Κούτρας, Μάρκος Β. Κούτρας και Σπύρος Δ. Δαφνής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
vkoutras@icloud.com, mkoutras@unipi.gr, dafnisspyros@gmail.com   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας τρόπος δημιουργίας μία οικογένειας διακριτών κατα-
νομών με χρήση της πιθανογεννήτριας μιας οποιασδήποτε διακριτής κατανομής (γεννήτορας). 
Γίνεται συστηματική μελέτη των ιδιοτήτων των νέων κατανομών που παράγονται και δίνονται 
τύποι για την περίπτωση που ο γεννήτορας είναι μέλος κάποιας από τις κλασσικές οικογένειες 
διακριτών κατανομών (κατανομές δυναμοσειράς, μίξεις κατανομών Bernoulli, οικογένεια Panjer, 
κατανομές Phase-type και διωνυμικού τύπου). Τέλος, παρουσιάζoνται κάποιες εφαρμογές της 
νέας κατανομής στη διοίκηση κινδύνου και σε άλλες εφαρμοσμένες ερευνητικές περιοχές.
*Η παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας μέσω 
των κονδυλίων της Εθνικής Συμμετοχής 2016-2017 που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό ́ Εργο “ISMPH: 
Inference for a Semi-Markov Process using Hazards Specification” (GA No 329128). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μίξεις κατανομών Bernoulli, κατανομές  δυναμοσειράς, κατανομές Phase-type, οικογένεια Pan-
jer, κατανομές διωνυμικού τύπου.
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ΝΕΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ Ν-DEMIMARTINGALES ΜΕ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΎΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ*

Μάρκος Κούτρας  και  Δημήτρης Λυμπερόπουλος
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

mkoutras@unipi.gr - dilyber@webmail.unipi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αντιμετώπιση προβλημάτων στοχαστικής εξάρτησης απαιτεί συχνά την επέκταση αποτελεσμά-
των που αφορούν martingales κάτω από γενικότερες παραδοχές. Η μελέτη της συνάρτησης κατα-
νομής του χρόνου αναμονής μέχρι την εμφάνιση της πρώτης σάρωσης τύπου r/k, είναι ένα τέτοιο 
πρόβλημα, που βρίσκει εφαρμογή σε διάφορα πεδία (π.χ. στον αναλογισμό). Υπενθυμίζουμε ότι 
μια σάρωση τύπου r/k σε μια ακολουθία δοκιμών με δύο ή περισσότερες δυνατές εκβάσεις ανά 
δοκιμή, είναι ένας ειδικός σχηματισμός που αναφέρεται στην εμφάνιση υποακολουθιών μήκους k, 
οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον r επιτυχίες (r,k θετικοί ακέραιοι με r ≤ k). Στην εργασία αυτή, 
παρουσιάζονται κάποιες νέες ανισότητες για Ν-demimartingales και Ν-demisupermartingales, 
που αποδεικνύονται μέσω του ορισμού κατάλληλων τυχαίων χρόνων και στη συνέχεια εφαρμόζο-
νται για την εξαγωγή φραγμάτων για την παραπάνω συνάρτηση κατανομής. Τέλος, δίνονται αριθ-
μητικά αποτελέσματα για την αποτίμηση της ποιότητας των φραγμάτων.
* H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο - 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.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
N-demimartingale, demimartingale, συνάρτηση σάρωσης, φράγμα. 

Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΟΎ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΎ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΎ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Κυριάκος Κουτσαυτάκης,  Ευαγγελία – Ελένη Πρίσκα, Άγγελος – Μιχαήλ 
Μιχαλόπουλος και Νικόλαος Στρόμπλος

Σχολή Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
kyriakoskoutsautakis2@gmail.com

Σχολή Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  
e.priska@gmail.com

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,  
michalop.angel@outlook.com.gr

Διευθυντής Στατιστικών Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου, Ελληνική Στατιστική Αρχή,  
n.stromplos@statistics.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παραεμπόριο είναι η παράνομη διακίνηση προϊόντων με κίνητρο το χαμηλότερο κόστος κτή-
σης, καθώς η δραστηριότητα αυτή “απολαμβάνει” τη μη επιβολή φόρων (φοροδιαφυγή). Το φαι-
νόμενο αυτό εμφανίζει ιδιαίτερη “άνθηση” τα τελευταία χρόνια με την “συμμετοχή” των πολιτών 
στην γιγάντωση του φαινομένου. Ειδικότερα, στην τοπική κοινωνία του Πειραιά παρατηρείται ση-
μαντική μετατόπιση της αγοραστικής δύναμης του κοινού σε προϊόντα παραεμπορίου καθώς η 
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γενικευμένη οικονομική κρίση έχει αναγκάσει τα νοικοκυριά στον περιορισμό των εξόδων και 
έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης πόρων και στην εφαρμογή ενός λιτού 
οικογενειακού προϋπολογισμού. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ανάδειξη του μεγέ-
θους του προβλήματος στην τοπική κοινωνία του Πειραιά και η άποψη των αστυνομικών υπαλ-
λήλων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και Νήσων, μέσω ερωτηματολογίου, σχετικά με τον 
περιορισμό της έντασης του φαινομένου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Παραεμπόριο, Οικονομική Κρίση, Φοροδιαφυγή, Αστυνομία.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΎ ΔΎΝΑΜΙΚΟΎ ΕΠΟΧΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κ. Κρικώνης1, Μ. Αναστασίου², Κ. Σκούρη³ και Ι. Κωνσταντάρας1

1Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
²Εταιρεία Στατιστικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ερευνών, DatAnalysis, Ιωάννινα.

³Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
krikonis@uom.edu.gr, anastasiou@datanalysis.net, kskouri@uoi.gr, ikonst@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού σε μια επιχείρηση και η εκχώρηση καθηκόντων, αφενός 
με στόχο την ελαχιστοποίηση του ημερήσιου σχετιζόμενου κόστους λειτουργίας της και αφετέρου 
την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αποτελεί μια δυναμική διαδικασία για την επιχείρηση. 
Ειδικά, στον τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης, η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ζωτικής σημασίας για την κερδοφορία αλλά 
και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δεδομένης της εποχικής λειτουργίας τους. Στην παρούσα 
εργασία γίνεται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και εξετάζεται η εφαρμογή μοντέλων δι-
αχείρισης προσωπικού που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την κατανομή του ανθρώπινου 
δυναμικού στις επιχειρήσεις στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης. Περαιτέρω, εξετάζο-
νται οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του εργαζομένου αναφορικά με την επιχείρηση 
στην οποία θα επιλέξει να εργαστεί εποχικά, με έμφαση στην ελληνική αγορά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, εποχική εργασία, τουρισμός.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Κρικώνης1, Μ. Καφέ ², Κ. Σκούρη³ και Ι. Κωνσταντάρας1

1 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
² Εταιρεία Στατιστικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ερευνών, DatAnalysis, Ιωάννινα.

³ Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
krikonis@uom.edu.gr, kafe@datanalysis.net, kskouri@uoi.gr, ikonst@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O μισθός των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης αποτελεί βασικό παρά-
γοντα στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού για τους εν λόγω τομείς, που χαρακτηρίζονται 
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από έντονη εποχικότητα και αβεβαιότητα. Στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι ολοένα και μεγαλύτερος 
αριθμός εργαζόμενων επιλέγει να μετακινηθεί για συγκεκριμένα διαστήματα σε τουριστικές πε-
ριοχές προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες ζήτησης προσωπικού. Η γεωγραφική θέση 
της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασίας αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εργαζο-
μένου (όπως ηλικία, προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, κ.α.) συνεπιδρούν στη διαμόρφωση των απο-
λαβών των εργαζομένων. Έτσι, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάπτυξη ενός μαθηματικού 
μοντέλου για την εκτίμηση των απολαβών των εργαζομένων στους τομείς του Τουρισμού και 
της Εστίασης στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες από δείγμα 
εργαζομένων που απασχολούνται εποχικά στους παραπάνω τομείς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μαθηματικό μοντέλο, απολαβές, εποχικότητα, τουρισμός, εποχική εργασία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΎΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΎΝΗΘΕΙΩΝ  
ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαρένια Κυρανά και Αθανάσιος Ρακιτζής 
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

reniakyrana@gmail.com, arakitz@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη διερευνάται το προφίλ των διατροφικών συνηθειών των εφήβων στην Ελ-
λάδα, με στόχο να διαπιστωθεί η επίδραση αυτού, μαζί με άλλους διατροφικούς και γεωγραφικούς 
παράγοντες, στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και συνεπώς στην υγεία τους. Για τη συλλογή των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που 
σχεδιάστηκε στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και 
χορηγήθηκε σε 42.593 μαθητές γυμνασίων και λυκείων όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων 
της χώρας. Από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ άλλων, θετική επίδραση στην 
υγεία των εφήβων έχει ο φυσιολογικός ΔΜΣ των γονέων, η επάρκεια του ύπνου και η κατανάλω-
ση πρωινού και δεκατιανού γεύματος. Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει η ένδειξη σημαντικής επί-
δρασης της ημερήσιας κατανάλωσης νερού στη διαμόρφωση των διατροφικών τους συνηθειών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Στατιστική ανάλυση, Ερωτηματολόγιο, Διατροφικές συνήθειες.

ΕΓΧΡΩΜΟ TOBIT KALMAN ΦΙΛΤΡΟ

Κ. Λουμπόνιας και  Γ. Τσακλίδης 
Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

tsaklidi@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή ασχολείται με την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων  σε συνεχή χώρο και διακριτό 
χρόνο. Οι παρατηρούμενες μετρήσεις, οι οποίες εμπεριέχουν λευκό θόρυβο  με άγνωστη-σταθερή 
διασπορά, είναι λογοκριμένες. Λόγω της λογοκρισίας, το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτίμηση των κρυφών καταστάσεων πρέπει να είναι μη-γραμμικό, συνεπώς το απλό φίλτρο Kal-
man είναι ακατάλληλο. Επιπλέον, οι κρυφές καταστάσεις θεωρείται ότι εμπεριέχουν θόρυβο με 
μη-σταθερή διασπορά (έγχρωμο θόρυβο). Για την αντιμετώπιση των δύο παραπάνω προβλημά-
των, παρουσιάζεται το Έγχρωμο ΤΟΒΙΤ ΚΑΛΜΑΝ Φίλτρο. Για την εκτίμηση των κρυφών καταστά-
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σεων, υπολογίζονται οι ροπές της λογοκριμένης κανονικής κατανομής  με την χρήση της σχετικής 
ροπογεννήτριας και για την αντιμετώπιση της ετεροσκεδαστικότητας χρησιμοποιείται η θεωρία από 
τα Έγχρωμα Φίλτρα Kalman. Τα θεωρητικά αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν σε τεχνητά (κα-
τασκευασμένα) δεδομένα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος παρέχει αμερόληπτες εκτιμήσεις για 
τις κρυφές καταστάσεις σε σχέση με άλλα φίλτρα και έχει το μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα. 

ΑΝΑΛΎΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΎΣ ΧΡΟΝΟΎΣ ΜΕΤΑΞΎ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1970-2018

Ροδή Λύκου 1 και Ελευθερία Παπαδημητρίου2

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας

lykourodi@math.auth.gr,  ritsa@geo.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πραγματοποιείται ανάλυση σημείων αλλαγής στη χρονοσειρά των ενδιάμεσων χρόνων μεταξύ 
διαδοχικών σεισμών για την περιοχή των Ιονίων Νήσων κατά τη χρονική περίοδο 1970-2018 για 
σεισμούς μεγέθους ροπής Mw≥4.5. Η υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο ρυθ-
μό εμφάνισης ισχυρών σεισμών στην Ελλάδα. Οι σεισμοί παρουσιάζονται κατά συστάδες με την 
πάροδο του χρόνου, οπότε η ανάλυση σημείων αλλαγής στο πεδίο του χρόνου κρίνεται χρήσιμη. Η 
ανάλυση είναι μη παραμετρική, πραγματοποιείται offline και αξιοποιεί τον αλγόριθμο Pruned Exact 
Linear Time (PELT). Παρατίθενται οι εκτιμήσεις της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης στο σύνολο των 
δεδομένων και στα ορισμένα από την ανάλυση τμήματα για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της 
ανάλυσης στην κατεύθυνση της αφαίρεσης της υπάρχουσας τάσης. Η ανάλυση αποσκοπεί, επίσης, 
στην ανεύρεση ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών σεισμών, 
καθώς και συμπεριφορών-μοτίβων της χρονικής σειράς των παρατηρήσεων που προηγούνται των 
ισχυρών σεισμών. Για το σκοπό αυτό, τα ορισμένα τμήματα ομαδοποιούνται εκ νέου ανάλογα με την 
χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από χαρτογράφηση των σει-
σμών στα διαστήματα που δημιουργούνται από την ανάλυση σημείων αλλαγής για τη σύνδεση των 
αλλαγών στη χρονοσειρά των μεσοδιαστημάτων με τη χωρική κατανομή των σεισμών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανάλυση σημείων αλλαγής, αλγόριθμος PELT, Σεισμική χρονοσειρά στην περιοχή των Ιονίων 
Νήσων.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
ΤΟΎ ΦΙΛΤΡΟΎ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ροδή Λύκου και  Γεώργιος Τσακλίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών

lykourodi@math.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πραγματοποιείται μελέτη της κατανομής των βαρών στα σωματίδια του φίλτρου σωματιδίων για 
τη διαχείριση του φαινομένου φτωχοποίησης (impoverishment) και του φαινομένου της στέρησης 
(deprivation). Τα υπό μελέτη μοντέλα χαρακτηρίζονται από θορύβους Κανονικής και Ομοιόμορφης 
κατανομής. Εκτιμάται η πιθανότητα ένα βάρος να ανήκει σε ορισμένο διάστημα. Έτσι, προκύπτει 
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η πιθανότητα αναπαραγωγής σωματιδίου κατά τη διάρκεια της αναδειγματοληψίας, ώστε να είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί ή πιθανότητα να προκύψουν n το πλήθος διαφορετικές τιμές για τα σωματίδια, 
στα ορισμένα διαστήματα, έπειτα από την αναδειγματοληψία. Η θεώρηση αυτή ξεκινά από μοντέλα 
με εξισώσεις μονοδιάστατων μεταβλητών και επεκτείνεται σε πολυδιάστατες περιπτώσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Φίλτρο σωματιδίων, Φτωχοποίηση και στέρηση (Impoverishment and Deprivation),
εκτίμηση αναμενόμενου αριθμού σωματιδίων.

ΕΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ MARTINGALE-ΙΣΟΔΎΝΑΜΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΎΝΘΕΤΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ν.Δ. Μαχαιράς και Σ.Μ. Τζανίνης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

macheras@unipi.gr, stzaninis@unipi.gr   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για δοσμένη σύνθετη μεικτή ανανεωτική διαδικασία S ως προς ένα μέτρο πιθανότητας P, χαρα-
κτηρίζουμε όλα τα μέτρα πιθανότητας Q στο πεδίο ορισμού του P, έτσι ώστε η διαδικασία πλεο-
νάσματος να μετατρέπεται σε ένα martingale ως προς το Q. Ως μία συνέπεια του παραπάνω χα-
ρακτηρισμού κατασκευάζεται μία ευρεία κλάση στοχαστικών διαδικασιών που ικανοποιούν την 
ιδιότητα του μη δωρεάν γεύματος με εξαφανιζόμενο κίνδυνο (no free lunch with vanishing risk), 
αποδεικνύοντας έτσι την απουσία ευκαιριών κερδοσκοπίας (arbitrage) σε μία ασφαλιστική αγορά, 
κάτι που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε martingale μεθόδους για την τιμολόγηση ασφαλιστικών 
κινδύνων.  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΎ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ.  

ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Αλέξανδρος Ε. Μηλιώνης1 και Νικόλαος Γ. Γαλανόπουλος2

1Τράπεζα της Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

2 Τράπεζα της Ελλάδος (ασκούμενος) και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

amilionis@bankofgreece.gr, sasd18001@aegean.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην πράξη σε μακροοικονομικές χρονοσειρές πολύ συχνά εμφανίζονται αιτίες που διαταράσσουν 
την υποκείμενη στοχαστική διαδικασία (ύπαρξη ακραίων τιμών, ημερολογιακές επιδράσεις κλπ.). 
Η αντιμετώπισή τους είναι γνωστή ως «γραμμικοποίηση» και η επίδρασή της στην ποιότητα των 
προβλέψεων δεν έχει επαρκώς μελετηθεί μέχρι σήμερα. Αποσκοπώντας στην κάλυψη του παρα-
πάνω ερευνητικού κενού στο παρόν μελετάται η επίδραση της γραμμικοποίησης, αλλά και τυχόν 
αναγκαίου μετασχηματισμού των αρχικών δεδομένων χρονοσειρών, στην ποιότητα των προβλέ-
ψεων, χρησιμοποιώντας είκοσι εκ των σημαντικότερων χρονοσειρών για την Ελληνική οικονομία. 
Από τα εμπειρικά ευρήματα προκύπτει σημαντική βελτίωση του διαστήματος εμπιστοσύνης των 
προβλέψεων. Αντίθετα δεν προκύπτει ουσιώδης βελτίωση των σημειακών προβλέψεων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
«Γραμμικοποίηση» χρονοσειρών, μετασχηματισμοί χρονοσειρών, προβλέψεις.



38 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 303 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΎ ΜΑΣΤΟΎ

Χριστιάνα Μήτση1, Ευαγγελία – Ελένη Πρίσκα2 και Ευφροσύνη Τζιντζηροπούλου1

1Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
2Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

chmitsi@almazois.gr, e.priska@gmail.com,ftzin@almazois.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τις ανθρώπινες αντιλήψεις σε θέματα υγείας. Όμως, η 
πλειοψηφία τους αφορά τη διερεύνηση συγκεκριμένων αντιλήψεων και συμπεριφορών που έχουν 
κάποιες ομάδες ασθενών ή ασθενών υψηλού κινδύνου από συγκεκριμένη ασθένεια. Στην  περί-
πτωση του καρκίνου του μαστού, η μελέτη για τις πεποιθήσεις του κοινού και ιδιαίτερα των ασθε-
νών είναι σημαντική γιατί μέσω της έρευνας εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τους τρόπους 
πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού για μια ασθένεια με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Δεν 
υπάρχουν όμως επαρκή δεδομένα για μικρές ηλικιακές ομάδες, που θα ήταν χρήσιμα για το σχεδι-
ασμό εκστρατειών ενημέρωσης. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των απόψεων που έχουν οι 
έφηβοι για τον καρκίνο του μαστού είναι παραμελημένη. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση 
των γνωσιακών αντιλήψεων υγιών μαθητών ηλικίας 13-22 σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Καρκίνος Μαστού, Έφηβοι, Αντίληψη, Πρόληψη, Αίτια, Συμπτώματα.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΎΡΩΠΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΎ 2ΟΎ ΚΎΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΎΝΑΣ SHARE

Έλενα Μπαμίχα και  Γεωργία Βερροπούλου
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

elenabami93@gmail.com, gverrop@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κατάθλιψη αποτελεί τη σημαντικότερη νόσο της σημερινής εποχής. Ενώ η ύπαρξή της είναι 
διαδεδομένη από αρχαιοτάτων χρόνων, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, σήμερα ταλανίζει εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας στην τρίτη ηλικία 
επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων και οδηγώντας τους στην περιθωριοποίηση 
και το στιγματισμό. Ένα καίριο ζήτημα που προκύπτει αφορά το ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση της κλινικής κατάθλιψης. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την έρευνα, δι-
ερευνάται η συσχέτιση αυτής με ορισμένους επαγγελματικούς/εργασιακούς παράγοντες, δημο-
γραφικούς, κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές νοσηρότητας (δείκτες υγείας) σε 
άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ανάλυση που πραγματοποιείται 
βασίζεται στο δεύτερο κύμα συλλογής στοιχείων της διεπιστημονικής και διαχρονικής Έρευνας 
για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (The Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe, SHARE), η οποία εξετάζει την υγεία, τις οικογενειακές και κοινωνι-
κές σχέσεις, τις διαδικασίες αποχώρησης από την εργασία, το εισόδημα, την περιουσία και την 
ευημερία των ατόμων τρίτης ηλικίας (50+ ετών) σε 14 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η στα-
τιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται προκειμένου να ανιχνευθούν οι μεταβλητές εκείνες που 
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επηρεάζουν την παρουσία ή όχι κλινικής κατάθλιψης είναι η Δίτιμη Λογιστική Παλινδρόμηση, η 
οποία είναι χρήσιμη σε καταστάσεις όπου επιθυμούμε την πρόβλεψη της ύπαρξης ή της απουσίας 
του χαρακτηριστικού  ή του συμβάντος που ερευνούμε. Τα αποτελέσματα αυτής ανέδειξαν ως 
σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάθλιψη: το φύλο, την ευκολία ή δυσκολία 
ανταπόκρισης ενός νοικοκυριού στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την αντίληψη που έχει δια-
μορφωθεί από τους ερωτώμενους σχετικά με το επίπεδο της σωματικής και ψυχικής τους υγείας 
και την ικανοποίηση ή όχι που αντλείται από την τρέχουσα απασχόληση.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Κατάθλιψη, Εργασιακό άγχος, Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, Περιγραφική ανάλυση, 
Δίτιμη Λογιστική Παλινδρόμηση.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ BELL

Απόστολος Μπατσίδης, M.D. Jimenez-Gamero και Artur Lemonte
Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Universidad de Sevilla, Spain, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil. 

abatsidis@uoi.gr, dolores@us.es, arturlemonte@gmail.com. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Απαριθμητά δεδομένα εμφανίζονται σε πολλές εφαρμογές και η κατανομή Poisson χρησιμοποι-
είται συχνά για τη μοντελοποίηση αυτών. Καθώς αυτή δεν είναι κατάλληλη για τη μοντελοποίηση 
δεδομένων που παρουσιάζουν διακύμανση μεγαλύτερη από τη μέση τιμή έχει εισαχθεί στη βι-
βλιογραφία πληθώρα εναλλακτικών κατανομών. Μία από αυτές είναι η κατανομή Bell, που πρω-
τοπαρουσιάστηκε πρόσφατα από τους Castellares et al. (2018).  Στην ομιλία αυτή, αρχικά απο-
δεικνύεται ότι η πιθανογεννήτρια συνάρτηση της κατανομής Bell είναι η μόνη που ικανοποιεί μία 
συγκεκριμένη διαφορική εξίσωση. Η ιδιότητά της  αυτή μας οδηγεί να προτείνουμε ένα στατιστικό 
τεστ για τον έλεγχο καλής προσαρμογής. Η συμπεριφορά του προτεινόμενου ελέγχου εξετάζεται 
μέσω προσομοιώσεων και η ισχύς του συγκρίνεται με αυτήν άλλων δύο ελέγχων που βασίζονται 
στην πιθανογεννήτρια συνάρτηση. Τέλος, οι έλεγχοι εφαρμόζονται σε γνωστά σύνολα δεδομένων.

ΑΝΑΦΟΡΑ
Castellares, F., Ferrari, S.L.P., Lemonte, A.J. (2018). On the Bell distribution and its associ-

ated regression model for count data. Appl. Math. Model, 56, 172–185.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Απαριθμητά δεδομένα, Πιθανογεννήτρια Συνάρτηση, Έλεγχοι καλής προσαρμογής.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ STEP-STRESS ΜΟΝΤΕΛΑ:  
ΜΕΡΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

Παναγιώτης Μπομποτάς και Μαρία Κατέρη
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, pb@math.upatras.gr

Institute of Statistics, RWTH Aachen University, Germany 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ανάλυση αξιοπιστίας, η επιταχυνόμενη δοκιμή χρόνου ζωής (accelerated life testing – ALT), 
όπου οι πειραματικές μονάδες εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα καταπόνησης (stress levels) από 
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εκείνα σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας με σκοπό να μειωθεί ο χρόνος αστοχίας τους, είναι μία 
συνήθης διαδικασία. Για τα αποτελέσματα από μία τέτοια διαδικασία γίνεται στη συνέχεια παρεκ-
βολή στις συνθήκες κανονικής λειτουγίας, ενώ μία ειδική περίπτωση αποτελεί η επιταχυνόμενη 
δοκιμή χρόνου ζωής βηματικής καταπόνησης (step-stress accelerated life testing – SSALT), 
όπου τα επίπεδα καταπόνησης αλλάζουν σε ενδιάμεσα στάδια του πειράματος οπότε και οι πει-
ραματικές μονάδες εκτίθενται σε τουλάχιστον δύο επίπεδα καταπόνησης. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται μερικές νέες ιδέες για το βέλτιστο σχεδιασμό ενός SSALT μοντέλου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Accelerated life testing, A-,C-,D-,E-optimality criteria.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΔΎΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΎΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

Απόστολος Μπουρνέτας1 και Οδυσσέας Καναβέτας2

1Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Department of Management Science and Informations Systems, Rutgers University, NJ, USA 

aburnetas@math.uoa.gr, okanavetas@business.rutgers.edu

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεωρούμε ένα πρόβλημα διαχείρισης αποθεμάτων για δύο προϊόντα με μερική υποκατάσταση ζήτη-
σης. Η ζήτηση κάθε προϊόντος ακολουθεί διαδικασία Poisson. Ένας πελάτης που δεν βρίσκει το ζη-
τούμενο προϊόν αγοράζει το άλλο προϊόν αν είναι διαθέσιμο, με μια πιθανότητα υποκατάστασης. Πα-
ραγγελίες γίνονται στην αρχή κάθε περιόδου. Οι ρυθμοί αφίξεων και οι πιθανότητες υποκατάστασης 
είναι άγνωστες. Εξετάζονται προσαρμοστικές πολιτικές εκτίμησης και παραγγελιών. Το πρόβλημα 
εκτίμησης των παραμέτρων περιπλέκεται από το γεγονός ότι αν στο τέλος μιας περιόδου το απόθε-
μα ενός ή και των δύο προϊόντων είναι μηδενικό, τότε δεν είναι γνωστή ούτε η ακριβής ζήτηση για 
κάθε προϊόν, ούτε οι ποσότητες που υποκαταστάθηκαν. Στην εργασία αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος 
τύπου Expectation Maximization για την εκτίμηση των παραμέτρων που συνδυάζεται με προσαρμο-
στικές πολιτικές παραγγελίας με κριτήριο τη βελτιστοποίηση του μέσου κόστους σε μεγάλο ορίζοντα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Διαχείριση Αποθεμάτων, Υποκατάσταση Ζήτησης, Εκτίμηση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON

Πολυχρόνης Μωυσιάδης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, cmoi@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι μια γενική γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να 
αντιμετωπίσει με αξιοπιστία προβλήματα ανάλυσης και οπτικοποίησης από όλα τα πεδία της Επι-
στήμης, συμπεριλαμβανομένης της Στατιστικής. Διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, όπου υπάρχουν 
πολλά εγχειρίδια με οδηγίες και αρκετά βιβλία με εφαρμογές σε διάφορους τομείς της επιστήμης. 
Με τη βοήθεια μιας δικτυακής πλατφόρμας της Jupyter η εργασία με την Python γίνεται πολύ εύ-
κολη, αποθηκεύεται και μεταβιβάζεται. Περιγράφουμε εδώ μερικές από τις βιβλιοθήκες που εστι-
άζονται σε στατιστικές αναλύσεις και γραφικές παραστάσεις και δίνουμε κάποια παραδείγματα.
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ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΎ BERKSON

Π. Οικονόμου, Α. Μπατσίδης, Γ. Τζαβελάς και Π. Αλεξόπουλος
Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, peconom@upatras.gr

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, abatsidis@uoi.gr
Τμ.  Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, tzafor@unipi.gr 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, panos.alexopoulos@upatras.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συχνά, σε ένα δείγμα, παρατηρούνται συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών, οι οποίες είναι ασυσχέτι-
στες ή αντίθετα συσχετισμένες στον πληθυσμό. Βασικός υπεύθυνος για αυτά τα μη αναμενόμενα 
ευρήματα είναι συνηθέστερα η διαδικασία δειγματοληψίας που οδηγεί τμήματα του πληθυσμού να 
υπερεκπροσωπούνται στο δείγμα. Το 1946, ο Berkson ήταν ο πρώτος που παρατήρησε αυτό το 
φαινόμενο το οποίο έκτοτε αναφέρεται ως παράδοξο του Berkson. Στην παρούσα εργασία, με τη βο-
ήθεια σταθμισμένων κατανομών, προτείνονται διαδικασίες μοντελοποίησης δειγμάτων με τα χαρα-
κτηριστικά του παραδόξου του Berkson και εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων για τον πληθυσμό.  
Η προτεινομένη μέθοδος εφαρμόζεται σε πραγματικά δεδομένα ασθενών με τη νόσο Alzheimer.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μεροληπτική δειγματοληψία, Σταθμισμένες κατανομές, Νόσος του Alzheimer.

ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΟΎ ΡΟΛΟΎ ΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΎΣΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΎ ΕΠΙΠΕΔΟΎ 
ΤΟΎ ΤΎΧΑΙΟΎ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δημήτρης Πανάρετος1, Μαλβίνα Βαμβακάρη2,  
Γιώργος Τζαβελάς3 και Δημοσθένης Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης  Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

2Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας,  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

3Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής,  
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθήνα

dimitrispanaretos@hotmail.com, mvamv@hua.gr, tzafor@unipi.gr, dbpanag@hua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία στις ιατρο-βιολογικές επιστήμες, η χρήση της παραγοντικής ανά-
λυσης είναι εκτενής, ο βαθμός επαναληψιμότητας - και κατ’ επέκταση της αξιοπιστίας - των εξα-
γόμενων παραγόντων και ο ρόλος της περιστροφής (δλδ., ορθογώνιου ή μη, μετασχηματισμού των 
αξόνων) όταν υπεισέρχεται  τυχαίο σφάλμα  στις αρχικές μετρήσεις - ανεπιθύμητο μεν, αλλά πραγ-
ματικό στην καθημερινή έρευνα-, δεν έχει ιδιαίτερα διερευνηθεί. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι 
η διερεύνηση του ρόλου των ορθογώνιων και μη, μετασχηματισμών των αξόνων κατά την παραγο-
ντική ανάλυση, σε σχέση με την επαναληψιμότητα των εξαγόμενων προτύπων κάτω από διάφορα 
σενάρια τυχαίου σφάλματος. Η εφαρμογή θα γίνει σε προσομοιωμένα δεδομένα, με τη χρήση της 
γλώσσας προγραμματισμού R.  Η εργασία έχει λάβει χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Παραγοντική Ανάλυση, Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Περιστροφή αξόνων, επαναληψιμότητα.
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΖΕΎΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-ΖΕΎΓΗ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ 
ΛΑΝΘΑΝΟΎΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Ιουλία Παπαγεωργίου και Ειρήνη Μουστάκη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Στατιστικής

London School of Economics and Political Sciences, Department of Statistics 
ioulia@aueb.gr, i.moustaki@lse.ac.uk 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μέθοδος εκτίμησης με χρήση της πιθανοφάνειας η οποία συντίθεται από περιθώριες κατανομές 
των τυχαίων μεταβλητών του δείγματος, έχει εφαρμοστεί στην προσαρμογή και προσδιορισμό ιδι-
οτήτων των παραμέτρων ενός μοντέλου λανθανουσών μεταβλητών. Ειδικότερα, για περιθώριες 
κατανομές διάστασης δύο η μέθοδος αναφέρεται ως ανά-ζεύγη μέθοδος πιθανοφάνειας και έχει 
εφαρμοστεί στην προσαρμογή μοντέλων με λανθάνουσες μεταβλητές, όταν οι παρατηρούμενες 
μεταβλητές είναι κατηγορικές διατάξιμες. Λόγω του μεγάλου αριθμού μεταβλητών το πλήθος των 
δι-διάστατων περιθωρίων είναι μεγάλο, με συνέπειες στην πολυπλοκότητα και τον υπολογιστικό 
χρόνο. Προτείνεται μία επιλογή ζευγών με στόχο την βελτίωση ως προς τον υπολογιστικό χρόνο 
χωρίς ωστόσο την επιβάρυνση στην ακρίβεια των εκτιμητών. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Varin, C. (2008). On composite marginal likelihoods. Advances in Statistical Analysis, 92, 

1-28.
Katsikatsou, M., I. Moustaki, F. Yang-Wallentin, and K. G. Jοreskog (2012). Pairwise likeli-

hood estimation for factor analysis models with ordinal data. Computational Statistics and Data 
Analysis, 56, 4243-4258.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Composite likelihood, Pairwise likelihood, Latent variable Models, Factor analysis.

ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ KERNEL

Νικόλαος Παπαντώνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, feipapantonis@yahoo.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τη δημιουργία ενός ιστογράμματος δημιουργούνται προβληματισμοί σχετικά με το πλάτος 
και με τα άκρα των κλάσεων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο εκτιμητής kernel και απο-
δεικνύεται η μεροληψία και το ασυμπτωτικό ολοκληρωμένο τετραγωνικό σφάλμα του. Δίνεται και 
παράδειγμα σχετικό με το  πώς βοηθάει ο εκτιμητής στη δημιουργία ιστογράμματος. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται μία γενίκευση του εκτιμητή kernel σε πολλές διαστάσεις και αποδεικνύεται το 
ασυμπτωτικό ολοκληρωμένο τετραγωνικό σφάλμα του.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εκτιμητές kernel, ολοκληρωμένο μέσο τετραγωνικό σφάλμα.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Νικόλαος Παπαντώνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, feipapantonis@yahoo.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αμοιβαία πληροφορία (MI) έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως μέτρο ομοιότητας ή εξάρτησης με-
ταξύ τυχαίων μεταβλητών σε διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας σημάτων και εικόνων. Ωστόσο, 
οι τεχνικές εκτίμησης της MI παρουσιάζουν μεγάλη μεροληψία, υψηλό μέσο σφάλμα (MSE) και 
μπορεί να είναι δαπανηρές. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα, παρουσιάζου-
με μια εκτίμηση βασισμένη σε ιστόγραμμα με μικρό MSE για τον υπολογισμό εντροπίας και MI. 
Με την ελαχιστοποίηση του MSE, η εκτίμηση αποφεύγει το πρόβλημα συσσώρευσης σφαλμάτων 
των παραδοσιακών μεθόδων. Παρέχουμε μια έκφραση για το βέλτιστο πλήθος κλάσεων για την 
εκτίμηση της ΜΙ για συνεχείς και για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Τα πειραματικά αποτελέσματα 
στην αναγνώριση ομιλίας υποδεικνύουν τη δύναμη της προσέγγισης για την εκτίμηση του βέλτι-
στου αριθμού επιλεγμένων χαρακτηριστικών, με βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις 
υπάρχουσες προσεγγίσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣTΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΎ ΠΛΗΘΟΎΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

Νικόλαος Παπαντώνης και Νικόλαος Φαρμάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

feipapantonis@yahoo.gr, farmakis@math.auth.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ιστογράμματα είναι γραφικά εργαλεία για την εκτίμηση της μορφής της κατανομής. Χρησιμο-
ποιούνται σε κάθε στατιστική ανάλυση. Οι συνολικές ποσότητες που υπολογίζονται από μοντέ-
λα πυκνότητας πιθανότητας βάσει ιστογραμμάτων εξαρτώνται από την επιλογή του πλήθους των 
κλάσεων. Παρουσιάζεται μια απλή μέθοδος που βασίζεται σε δεδομένα για τον προσδιορισμό 
του βέλτιστου πλήθους κλάσεων ισοπαχών ιστογραμμάτων. Θεωρώντας μια πολυδιάστατη πιθα-
νοφάνεια και μια εκ των προτέρων πιθανότητα, αντλούμε την εκ των υστέρων πιθανότητα για το 
πλήθος των κλάσεων σε ένα τμηματικό σταθερό μοντέλο πυκνότητας για τα δεδομένα. Επιπλέ-
ον, υπολογίζουμε τις μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις από τις προκύπτουσες συχνότητες στις 
κλάσεις, εξετάζουμε τις επιπτώσεις των δειγμάτων με μικρό μέγεθος και των ψηφιοποιημένων 
δεδομένων και παρουσιάζεται εφαρμογή στα πολυδιάστατα ιστογράμματα.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΎΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΙΞΗΣ

Lakshmi Kanta Patra1, Somesh Kumar2 και Κωνσταντίνος Πετρόπουλος3

1Discipline of Mathematics, Indian Institute of Petroleum and Energy Visakhapatnam
2Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Kharagpur, India.

3Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, costas@math.upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα εκτίμησης της παραμέτρου κλίμακας σε μο-
ντέλα μείξης ως προς το τετραγωνικό σφάλμα. Χρησιμοποιούμε την τεχνική του Strawderman 
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(1974) για να βρούμε μια κλάση εκτιμητών οι οποίοι βελτιώνουν τον βέλτιστο αναλλοίωτο εκτιμητή 
(ΒΑΕ) της παραμέτρου κλίμακας υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον χρησιμοποιούμε την ίδια 
προσέγγιση για να υπολογίσουμε αντίστοιχους βελτιωμένους εκτιμητές για την αντίστροφη πα-
ράμετρο κλίμακας. Χρησιμοποιώντας τους βελτιωμένους εκτιμητές για την παράμετρο κλίμακας 
και την αντίστροφη παράμετρο κλίμακας μπορούμε να υπολογίσουμε βελτιωμένους εκτιμητές 
για τον λόγο των παραμέτρων κλίμακας. Εφαρμόζουμε τα αποτελέσματά μας σε μοντέλα μείξης 
εκθετικών κατανομών.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Kubokawa, T. (1994). A unified approach to improving equivariant estimators, The Annals of 

Statistics, 22(1), 290-299.
Strawderman, W. E. (1974) Minimax estimation of powers of the variance of a normal popu-

lation under squared error loss, The Annals of Statistics, 2(1), 190-198.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΎ ΡΎΘΜΟΎ ΑΠΟΤΎΧΙΑΣ ΣΕ ΜΙΞΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

Βιολέττα Ε. Πιπερίγκου
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, vpiperig@math.upatras.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μίξη κατανομών έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να περιγραφεί ικανοποιητικά η κατανομή του χρό-
νου ζωής προϊόντων ή λειτουργίας συστημάτων, για τη μελέτη του οποίου χρησιμοποιείται ο 
ρυθμός αποτυχίας. Ειδικότερα, όταν γίνεται περιοδική επιθεώρηση ενός συστήματος  χρησιμο-
ποιούνται διακριτές  κατανομές. Μίξεις κατανομών με φθίνοντα ρυθμό αποτυχίας έχουν επίσης 
φθίνοντα ρυθμό αποτυχίας. Ωστόσο, οι μίξεις κατανομών με αύξοντα ρυθμό αποτυχίας δεν είναι 
εύκολα ταξινομήσιμες. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας τον λόγο διαδοχικών πιθανοτή-
των, δίδεται μία συνθήκη ώστε η μίξη δύο διακριτών κατανομών με αύξοντα ρυθμό αποτυχίας 
να παρουσιάζει φθίνοντα ρυθμό. Αναλύεται η περίπτωση όπου η μια εκ των κατανομών  είναι η 
γεωμετρική και παρουσιάζεται η συμπεριφορά του ρυθμού αποτυχίας της μίξης δύο κατανομών 
Poisson σε συνάρτηση με το πλήθος των εμφανιζόμενων κορυφών. Τέλος, μελετάται η μονοτονία 
του ρυθμού αποτυχίας σε κάποιες οικογένειες διδιάστατων διακριτών κατανομών. 

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΎ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ KAI META, 

ΙΟΎΝ. 2010 – ΔΕΚ. 2018

Πρόδρομος Προδρομίδης
(α) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(β) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  pjprodr@kepe.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η πορεία της εγχωρίου τραπεζικής χρηματοδοτήσεως στους 13 κλά-
δους της οικονομίας. Αξιοποιούνται μηνιαία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και απλά οικονομε-
τρικά εργαλεία εκτιμήσεως της τάσεως, της εποχικότητος, των ενδιαμέσων φάσεων (μεσοχρονίων 
κύκλων). Αν και η πορεία της εν λόγω χρηματοδοτήσεως συνολικά συνάδει με την πορεία των 
καταθέσεων, οι τάσεις ανά κλάδο ποικίλουν, εποχικότητα εμφανίζει μόνον ο τουρισμός, οι μεσο-
χρόνιοι κύκλοι των κλάδων είναι ασύγχρονοι. Σε κάποιους κλάδους οι μεσοχρόνιες αυξομειώσεις 
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συνάδουν με την εξέλιξη των αντιλήψεων των τραπεζικών στελεχών. Επιπλέον, ο προσδιορισμός 
της χρονικής διαρκείας των αυξήσεων (μειώσεων) επιτρέπει τον εντοπισμό των συμβάντων που 
ίσως προξένησαν τις αυξήσεις (μειώσεις) συμβάλλοντας στην: (α) Κατανόηση (i) των πραγμάτων 
που επηρεάζουν την χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας ή/και (ii) της διαφοροποιημέ-
νης κλαδικής αντιδράσεως σε παρεμφερή γεγονότα. (β) Άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ  
ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Αθανάσιος Ρακιτζής1, Πέτρος Μαραβελάκης2 και Philippe Castagliola3

1Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
arakitz@aegean.gr

2Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, maravel@unipi.gr
3Université de Nantes & LS2N UMR CNRS 6004, Nantes, France, philippe.castagliola@univ-nantes.fr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, προτείνονται και μελετώνται διαγράμματα ελέγχου για την παρακολού-
θηση του ποσοστού ή/και της αναλογίας ενός χαρακτηριστικού σε μια διεργασία. Οι τιμές αυτές 
ανήκουν στο (0, 1) ή στο [0, 1) και για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίησή τους η 
κατανομή Βήτα και η μηδενο-διογκωμένη κατανομή Βήτα, αντίστοιχα. Τα προτεινόμενα διαγράμ-
ματα είναι τύπου Shewhart και τύπου EWMA. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση αυξήσεων στο 
μέσο επίπεδο της διεργασίας. Δίδεται ο στατιστικός σχεδιασμός κάθε διαγράμματος καθώς και 
αριθμητικές συγκρίσεις μεταξύ τους. Η απόδοση των διαγραμμάτων υπολογίζεται με χρήση του 
μέσου μήκους ροής. Τέλος, δίνεται και μια εφαρμογή των προτεινόμενων διαγραμμάτων σε ένα 
σύνολο πραγματικών δεδομένων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ospina, R. and Ferrari, S.L.P. (2010). Inflated beta distribution. Statistical Papers, 51, 111-125.
Sant’ Anna, A.M.O. and ten Caten, C.S, (2012). Beta control charts for monitoring fraction 

data. Expert Systems with Applications, 39, 10236-10243.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών, EWMA, Βήτα κατανομή, Μηδενο-διόγκωση.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΎ ΜΟΡΦΗΣ (SHAPE PARAMETER) ΤΟΎ 
ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΤΟΎ WEIBULL ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΎΓΙΟΎΣ ΖΩΗΣ ΠΟΎ ΧΑΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΑΝΑΛΎΤΙΚΗ ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Χρήστος Σκιαδάς1, Χαρίλαος Σκιαδάς2 και Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης3

1ManLab, Πολυτεχνείο Κρήτης 
2Department of Mathematics and Computer Science, Hanover College, Indiana, USA 

3 Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
skiadas@cmsim.net, skiadas@hanover.edu, kzafiris@he.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Matsushita και συνεργάτες (1992) παρατήρησαν ότι η παράμετρος μορφής (shape parameter) 
του μοντέλου του Weibull παρουσίασε συστηματικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και την 



46 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

ηλικία, όταν εφαρμόστηκε σε δεδομένα θνησιμότητας για τους άνδρες και τις γυναίκες στην Ιαπω-
νία. Εκτίμησαν επίσης ότι αυτή η παράμετρος ήταν μικρότερη για την περίοδο 1891-1898 συγκριτι-
κά με το 1980 και παρουσίασαν ένα διάγραμμα για τις γυναίκες, στο οποίο οι τιμές της παραμέτρου 
μορφής βρίσκονταν κοντά στις αντίστοιχες καμπύλες επιβίωσης. Ωστόσο, δεν έχουν δώσει μια 
αναλυτική εξήγηση για αυτή τη συμπεριφορά της παραμέτρου μορφής του μοντέλου του Weibull. 
Φυσικά το μοντέλο του Weibull είναι ιδανικό για να μοντελοποιήσει την κόπωση των υλικών. 
Ειδικότερα, η αθροιστική συνάρτηση κινδύνου (cumulative hazard function) αυτού του μοντέλου 
μπορεί να εκφράσει τη σωρευτική επίδραση της εφαρμογής μιας δύναμης για αρκετό χρόνο πριν 
την εμφάνιση μιας ρωγμής. Σε δεδομένα από τον άνθρωπο το μοντέλο του Weibull και η αθροι-
στική συνάρτηση κινδύνου μπορούν να περιγράψουν τη σωρευτική επίδραση των αναπηριών 
(disabilities) και των ασθενειών στον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διάρκεια της ζωής του και 
να «οδηγήσουν» στα έτη υγιούς ζωής (Healthy Life Years Lost) που χάνονται. Στην εργασία αυτή 
αναπτύσσουμε  περαιτέρω ένα γενικό μοντέλο επιβίωσης-θνησιμότητας, στο οποίο εκτιμάται μια 
παράμετρος που σχετίζεται με τα έτη υγιούς ζωής που χάθηκαν (HLYL) και οδηγεί στο μοντέλο 
του Weibull και την αντίστοιχη παράμετρο μορφής ως ειδική περίπτωση. Έχουμε επίσης απο-
δείξει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη γενική παράμετρο HLYL, που έχουμε προτείνει, 
δίνουν παρόμοια αποτελέσματα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το προσδόκιμο υγιούς 
ζωής (HALE) και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις HLYL. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μαθηματικοί τύ-
ποι που χρησιμοποιούνται μαζί με ένα εύχρηστο πρόγραμμα Excel. Αυτό το πρόγραμμα, εκτός 
των μεθόδων για την κατασκευή των τυπικών πινάκων επιβίωσης, περιέχει περισσότερες στήλες 
για την εκτίμηση της σωρευτικής θνησιμότητας (cumulative mortality), της μέσης θνησιμότητας, 
των ετών υγιούς ζωής που χάνονται και τελικά της παραμέτρου bx για τον υπολογισμό των HLYL.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Mοντέλο του Weibull, σωρευτική θνησιμότητα (cumulative mortality), μέση θνησιμότητα, έτη υγι-
ούς ζωής που χάνονται.

OΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ  
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΎΠΟΛΟΙΠΗ Ε.Ε.

Εμμανουήλ Σκοτώρης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

manolisskotoris@gmail.com

Eποπτεύων: Πρόδρομος Προδρομίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία εστιάζει στο κεντρικό θέμα του συνεδρίου. Ειδικότερα επιχειρεί:

• Nα συγκρίνει σε ευρωκοινοτικό επίπεδο 145 οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες (ακριβέστερα: δείκτες) που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της επιτεύξεως 
των δεκαεπτά στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται ή αναφέρονται από τον 
ΟΗΕ και τον ΟΟΣΑ, στην βάση στατιστικών στοιχείων που παρέχει η Eurostat.

• Να εξετάσει με απλά στατιστικά εργαλεία τις επιδόσεις της Ελλάδος και της Κύπρου, όσον 
αφορά στην επίτευξη μεταξύ 2007 και 2016 των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, σε σχέση 
με την υπόλοιπη ΕΕ.
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Στον βαθμό που ορισμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της επιτεύξεως ποικίλων στόχων 
ή/και (σε κάποιες χώρες) συσχετίζονται με ή επηρεάζουν άλλους δείκτες, η στοχευμένη βελτίωση της 
καταστάσεως σε αυτούς τους δείκτες είναι δυνατόν να επιφέρει ταυτόχρονη βελτίωση της επιδόσεως 
μια χώρας σε πολλαπλά επίπεδα. Η εξέταση και γνώση των συσχετίσεων ή των αιτιωδών σχέσεων 
μεταξύ των συγκεκριμένων στατιστικών είναι δυνητικά αξιοποιήσιμη στην χάραξη και άσκηση πο-
λιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και, ενδεχομένως, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Eurostat (2018). Sustainable development in the European Union – Monitoring report 
on progress towards the SDGs in an EU context. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union.

OECD (2017). Measuring distance to the SDG targets. An assessment of where OECD countries 
stand. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

UN (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018. New York: United Nations.

ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΎ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΎΝΕΧΟΎΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ

Κωνσταντίνος Α. Τασιάς, Γεώργιος Νενές και Σοφία Παναγιωτίδου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  

ktasias@uowm.gr, gnenes@uowm.gr, span@uowm.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες είναι πλέον εφικτή η συνεχής παρακολούθηση της 
παραγωγής μέσω της χρήσης πολλαπλών αισθητήρων. Ως εκ τούτου, κρίνεται ως αναγκαία η 
ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών μοντέλων, τα οποία, μέσω της επεξεργασίας της πληθώρας 
των διαθέσιμων δεδομένων, θα λειτουργούν ως εργαλεία λήψης αποφάσεων σε πραγματικό 
χρόνο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου συνδυαζόμενης βελτι-
στοποίησης τριών βασικών πτυχών κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας: διαχείριση αποθεμάτων, 
συντήρηση εξοπλισμού και ποιότητα προϊόντος. Η παρακολούθηση της διαδικασίας βασίζεται 
στο θεώρημα Bayes και οι βέλτιστες παράμετροι σχεδίασης καθορίζονται με οικονομικά και 
στατιστικά κριτήρια. Οι ρεαλιστικές υποθέσεις κατά τη διαμόρφωση του προβλήματος οδηγούν 
στην ανάπτυξη ενός ευρέως εφαρμόσιμου εργαλείου στο πεδίο των σύγχρονων παραγωγικών 
συστημάτων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ  
ΣΕ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ*

Γ. Τζαβελάς1, Α. Μπατσίδης2 και Π. Οικονόμου3  
1Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά

2Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
3 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

tzafor@unipi.gr, abatsidis@uoi.gr, peconom@upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την στατιστική συμπερασματολογία του μέσου και της διασπο-
ράς μιας θετικής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής με βάση ένα r-μεγέθους μεροληπτικό δείγμα. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από γενικές συνθήκες, προτείνονται συνεπείς και ασυμπτω-
τικά κανονικοί εκτιμητές καθώς επίσης και στατιστικές συναρτήσεις για τον έλεγχο υποθέσεων 
για τις παραπάνω παραμέτρους. Καθώς μέσω προσομοιώσεων προκύπτει ότι η σύγκλιση της 
στατιστικής συνάρτησης στην ασυμπτωτική κατανομή είναι ιδιαίτερα αργή, για τον καθορισμό των 
κρίσιμων τιμών προσδιορίζεται μια συναρτησιακή σχέση που λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του 
δείγματος, την τιμή r, την κύρτωση της κατανομής και το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου.  Η 
ισχύς του ελέγχου όταν οι κρίσιμες τιμές προσδιορίζονται με την παραπάνω μεθοδολογία ελέγχε-
ται με τη βοήθεια προσομοιώσεων.

*Η παρούσα εργασία εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Μεροληπτική δειγματοληψία, συνεπής εκτιμητής, σταθμισμένες κατανομές

Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ S&P 500 ΚΑΙ VIX 
ΑΝΑΛΎΣΗ ΜΕ ΣΎΖΕΎΞΕΙΣ

Δ. Τζαφέρη1, Γ. Τσακλίδης2 και Π. Φουσέκης 1

1Τμήμα Οικονομικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
{dtzaferi,fousekis}@econ.auth.gr

2Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
tsaklid@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των μετοχών και την μεταβλητότητα τους  αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και συγκεκριμένα των πεδί-
ων της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου (Markowitz, 1952), της δίκαιης τιμολόγησης και της 
αντισταθμιστικής πολιτικής.  Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε δεδομένα από το δείκτη τιμών 
(stock price index) S&P 500 και το σχετικό δείκτη μεταβλητότητας (implied volatility index ) VIX για 
τον προσδιορισμό της ολικής (global) και της τοπικής (local) εξάρτησης ανάμεσα στην απόδοση 
και τις αντιλήψεις των επενδυτών σχετικά με το επίπεδο του κινδύνου (volatility/risk). Η ανάλυση 
βασίζεται στο στατιστικό εργαλείο των συζεύξεων (copulas) και σε ημερήσιες παρατηρήσεις από 
ορίζοντα 2/1/2004 μέχρι 31/8/2017. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι: (α) o S&P 500  και 
ο VIX παρουσιάζουν ισχυρή και αντίρροπη ολική εξάρτηση και σημαντικές τοπικές εξαρτήσεις 
στα άκρα της από κοινού κατανομής τους. Επομένως, βρίσκονται σε αντίθεση με τις προβλέ-
ψεις του υποδείγματος CAPM (Sharpe, 1964) και σε συμφωνία με τις συμπεριφορικές εξηγήσεις 
(behavioral postulates) των Hibbert et al. (2008) και Low (2004), (β) η σύζευξη με την καλύτερη 
προσαρμογή είναι η στραμμένη κατά 270 μοίρες BB7. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Sharpe, W., (1964)."Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions 

of Risk", The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, pp. 425–442.
Markowitz, (1952). “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1., pp. 77-91.
Hibbert, A., Daigler, R., and B. Dupoyet (2008). A behavioral explanation for the negative 

asymmetric return-volatility relation. Journal of Banking and Finance: 32, 2254–2266. 
Low (2004). The fear and exuberance from implied volatility of S&P 100 index options. Jour-

nal of Business, 77: 527–546.
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ΔΙΕΡΕΎΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΎΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤAΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μαρία Τσικαλοπούλου1 και   Νικόλαος Φαρμάκης2

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

maria.19@windowslive.com, farmakis@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διάθεσης των φοιτητών ως προς το μάθημα της 
στατιστικής. Η εργασία πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε ηλε-
κτρονικά. Απάντησαν 108 φοιτητές των τμημάτων Μαθηματικών, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 
και Οικονομικών Επιστημών. Το εν λόγο ερωτηματολόγιο περιείχε 36 ερωτήσεις κλειστού, οι οποί-
ες σχετίζονται με τη μελέτη της διάθεσης των φοιτητών ως προς τη στατιστική  (κλίμακα SATS-36 
(Survey of Attitudes Towards Statistics)). Περιείχε επίσης κάποιες δημογραφικές ερωτήσεις και 
κάποιες πρόσθετες ερωτήσεις που προστέθηκαν για τον έλεγχο συγκεκριμένων υποθέσεων. Αρχι-
κά, διενεργήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, από την οποία προέκυψαν έξι παράγοντες. 
Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι υποθέσεων (ανεξαρτησίας και συσχετίσεων), από τους 
οποίους προέκυψε ποιες μεταβλητές σχετίζονται και ποιες όχι με τη διάθεση των φοιτητών προς 
τη στατιστική. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συνολική μελέτη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΎΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Απόστολος Τσιμπάνος1 και Χρήστος Αγιακλόγλου2 
'1Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

atsibanos@aegean.gr
2Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, agiaklis@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη χωρική οικονομετρία η εμφάνιση του προβλήματος της χωρικής αυτοσυσχέτισης στα σφάλ-
ματα ενός γραμμικού υποδείγματος αντιμετωπίζεται με την επιλογή και εκτίμηση του κατάλληλου 
χωρικού οικονομετρικού υποδείγματος. Στην εργασία αυτή, με τη βοήθεια προσομοίωσης, εξετά-
ζεται η δυνατότητα των τριών πιο συχνά χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών κριτηρίων, δηλαδή 
του κριτηρίου AIC του Akaike, του κριτηρίου BIC του Schwarz και του κριτηρίου HQC των Hannan 
και Quinn να επιλέγουν το σωστό υπόδειγμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση ενός 
πληροφοριακού κριτηρίου συνεισφέρει σημαντικά στην επιλογή του σωστού υποδείγματος.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΛΎΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ  
ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΎΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΎΑ

Αλκιβιάδης Τσιμπίρης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

atsimpiris@teicm.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
To πρόβλημα της προσαρμογής μοντέλου για πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε πολυμεταβλητή 
χρονοσειρά είναι ιδιαίτερα δύσκολο στις περιπτώσεις που ο μηχανισμός που παράγει τη χρονο-
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σειρά είναι πολύπλοκος και χαρακτηρίζεται από εξαρτήσεις με υστερήσεις μεταξύ των παρατη-
ρούμενων μεταβλητών. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια συγκριτική ανάλυση της απόδοσης τεχνι-
κών από  Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα (Deep Neural Networks) σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές, 
από δυναμικά πολύπλοκα συστήματα με διαφορετικές δομές συνδεσιμότητας των μεταβλητών 
του. Για την πρόβλεψη τέτοιων χρονοσειρών χρησιμοποιήθηκαν, ως πιο κατάλληλα, τα Συνελι-
κτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural Networks, CNN) και τα Νευρωνικά Δίκτυα με 
Μακροπρόθεσμη Μνήμη (Long Short-Term Memory Networks, LSTM). Στην ανάλυση που έγινε 
μελετήθηκε η συμπεριφορά των βαθιών νευρωνικών δικτύων σε πρόβλεψη μερικών βημάτων 
(short-term prediction) αλλά και σε μακροπρόθεσμη πρόβλεψη (long term prediction), δηλαδή 
στη δημιουργία χρονοσειρών με το προσαρμοσμένα μοντέλο που έχουν τα χαρακτηριστικά της 
δεδομένης πολυμεταβλητής χρονοσειράς. Οι πολυμεταβλητές χρονοσειρές  που χρησιμοποιή-
θηκαν δημιουργήθηκαν από γνωστά συστήματα υψηλής πολυπλοκότητας, όπως το συζευγμένο 
σύστημα χαοτικών απεικονίσεων Hénon και το συζευγμένο σύστημα χαοτικών διαφορικών εξι-
σώσεων με υστέρηση Makey-Glass. Στα αποτελέσματα φάνηκε η διαφορετική συμπεριφορά των 
μοντέλων κυρίως σε μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, αλλά και η υπεροχή των Νευρωνικών Δικτύων 
LSTM έναντι των CNN.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Ακύλας Φωτιάδης 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
fotiakyl@ece.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρόβλεψη χρονοσειρών με χρήση τοπικών γραμμικών μοντέλων έχει λάβει  ιδιαίτερη προσοχή 
λόγω της σχετικής απλότητάς ως προς την κατανόηση και την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή αυτών 
των μοντέλων απαιτεί αρχικά την κατάλληλη επιλογή διάσταση εμβύθισης m της χρονοσειράς, 
στη συνέχεια τον εντοπισμό των κοντινότερων γειτόνων με βάση κάποια μετρική απόστασης και 
τέλος την εφαρμογή στα γειτονικά σημεία ενός γραμμικού μοντέλου, οι παράμετροι του οποίου 
εκτιμώνται συνήθως με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Στη συγκεκριμένη εργασία, θα 
παρουσιαστούν αποτελέσματα πρόβλεψης στοχαστικών χρονοσειρών με χρήση χωρικά κανο-
νικοποιημένων τοπικών γραμμικών μοντέλων, οι παράμετροι των οποίων θα εκτιμηθούν με τη 
μέθοδο Ridge Regression, καθώς επίσης και μια εφαρμογή πρόβλεψης σε χρονοσειρά ισοτιμιών 
συναλλάγματος.    

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Τοπικά γραμμικά μοντέλα, ridge regression, πρόβλεψη χρονοσειρών.
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΎΚΛΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΔΎΟ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 2,3,4 ΠΕΡΙΟΔΟΎΣ

Β. Χασιώτης1 και Σ. Κουνιάς2

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

chasiotisv@math.auth.gr,  skounias@math.uoa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξετάζουμε κυκλικά πειράματα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με δύο αγωγές, n πειραματικές 
μονάδες και 2, 3, 4 περιόδους. Μας ενδιαφέρει να βρούμε και να κατασκευάσουμε φ-βέλτιστους 
γραμμικά αμερόληπτους σχεδιασμούς για την εκτίμηση, μαζί και χωριστά, των άμεσων και μετα-
φερόμενων επιδράσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής βελτιώνουν την εργασία του Magda 
(1980) και μερικώς των Chalikias and Kounias (2017).

Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΎΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Β. Χασιώτης1, Σ. Χατζόπουλος1, Σ. Κουνιάς2 και Ν. Φαρμάκης1

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,2 Πανεπιστήμιο Αθηνών
chasiotisv@math.auth.gr, cstavros@math.auth.gr, skounias@math.uoa.gr, farmakis@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μελετάμε την εφαρμογή των ισορροπημένων σχηματισμών (ΒΑ) για την εκτίμηση των κύριων 
επιδράσεων και μερικών αλληλεπιδράσεων δύο παραγόντων σε  παραγοντικούς σχεδιασμούς 
με 18 παρατηρήσεις. Κάθε παράγοντας έχει τρία επίπεδα. Χρησιμοποιούμε ΒΑ, που συγκρίνονται 
με ορθογώνιους σχηματισμούς (ΟΑ) για την εύρεση και κατασκευή των E-,Α-,D  βέλτιστων σχε-
διασμών. Πρώτα κατασκευάζονται οι E-,Α-,D  βέλτιστοι ΒΑ με 18 παρατηρήσεις, 8 παράγοντες 
τριών επιπέδων και με ισχύ δύο. Επιπλέον κατασκευάζονται ΒΑ με 2,3,4 παράγοντες οι οποίοι 
είναι E-,Α-,D  καλύτεροι από τους αντίστοιχους ΟΑ για την εκτίμηση των κύριων επιδράσεων και 
μερικών αλληλεπιδράσεων δύο παραγόντων. Υπάρχουν δύο παραρτήματα που δίνονται οι αλγό-
ριθμοι κατασκευής των ΒΑ  και ο πίνακας πληροφορίας των κύριων επιδράσεων και μερικών 
αλληλεπιδράσεων δύο παραγόντων.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΚΑΙ ΟΎΡΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ  

Γεώργιος Ψαρράκος1 και Miguel A. Sordo2

1Τμήμα  Στατιστικής  και  Ασφαλιστικής Επιστήμης , Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2Department of Statistics and Operation Research, University of Cadiz,  Spain

gpsarr@unipi.gr, mangel.sordo@uca.es

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή εισάγουμε μια οικογένεια μέτρων μεταβλητότητας για ένα τυχαίο κίνδυνο που 
ακολουθεί μία συνεχή κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη την ουρά της κατανομής. Η οικογένεια αυτή 
βασίζεται στην απόσταση μεταξύ δύο μοντέλων αναλογικών κινδύνων και περιλαμβάνει  γνωστά 
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μέτρα μεταβλητότητας, όπως  για παράδειγμα τη μέση διαφορά Gini, την απόκλιση της δεξιάς 
ουράς και την αθροιστική υπολειπόμενη εντροπία. Για την νέα αυτή οικογένεια, μελετάμε  ιδιότη-
τες, στοχαστικές διατάξεις και κατασκευάζουμε φράγματα που εξαρτώνται από την διακύμανση. 
Μελετάμε, επίσης, ιδιότητες του ασφαλίστρου  διερευνώντας συνθήκες κάτω από τις οποίες  το 
ασφάλιστρο  είναι συνεπές.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Furman, E., Wang, R. and Zitikis, R. (2017). Gini-type measures of risk and variability: Gini 

shortfall, capital allocations, and heavy-tailed risks. Journal of Banking and Finance, 83, 70-84.
Psarrakos, G. and Sordo, M.A. (2019). On a family of risk measures based on proportional 

hazards models and tail probabilities. Insurance: Mathematics and Economics, 86, 232-240. 
Wang, S. (1998). An actuarial index of the right-tail risk. North American Actuarial Journal, 

2, 88-101. 
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A SMOOTH GOODNESS-OF-FIT TEST FOR DENSITIES 

Dimitrios Bagkavos, Prakash N. Patil and Andrew T.A. Wood
Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Crete, bagavosd2000@yahoo.gr

Department of Mathematics and Statistics, Mississippi State University, USA
Department of Mathematical Sciences, University of Nottingham, UK

ABSTRACT
This research contributes a novel goodness-of-fit test which converges faster to the normal 
distribution and has improved rate in detecting Pitman alternatives compared to the classical 
test of Bickel and Rosenblatt (1973). A practically useful bandwidth selector is also developed 
herein, based on maximization of the test's power subject to keeping the size constant. The 
article concludes with numerical evidence on the performance of the test in comparison to 
modern goodness-of-fit tests for Pitman and Kullback--Liebler alternatives as well as the two-
-sample setting. 

KEY WORDS
Density estimation, hypothesis testing, Bandwidth selection, Pitman Alternatives.

PATTERNS AND SHIFTS IN EMPLOYMENT AND PERFORMANCE ACROSS 
THE SECONDARY SECTOR IN THE EU DURING 2007-16

Konstantinos Bakri, Christoforos Malakates, Fotios Mermigkas, 
Athina-Nikoletta Nikolaou, Evangelia Papadopoulou and Panagiotis Pavlou

evangeliapap99@gmail.com
Athens University of Economics and Business 

Supervised by Prodromos Prodromidis 

ABSTRACT 
Τhe paper looks into the evolution (especially, the long-term trend and exceptional medium-
term (two-to–three year) time patterns) of five key business measures observed in 15 second-
ary-sector economic activities, across the 28 EU member-states, from 2007 to 2016, on the ba-
sis of annual data supplied by Eurostat. The five measures consist of the number of enterprises 
and persons employed, the average value added per person employed, the ratio of the gross 
operating surplus over value added, and the ratio of the gross operating surplus over turn-
over. These measures jointly sketch the sectoral structure, competitiveness and performance 
features of businesses. By econometrically estimating the aforesaid long- and medium-term 
patterns of the five measures across the 15 activities, the paper provides interesting insights 
regarding the way the constituent components of the common market economy reacted to the 
2008-international financial crisis, the recession, the debt crisis, and to the other events during 
the time in question. 
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MORTALITY RATES: UPDATING THE MOST APPROPRIATE RATES  
FOR THE ALBANIAN LIFE INSURANCE COMPANIES

Etleva (Llagami) Beliu, Oriana Zaçaj,  Kleida Haxhi and Endri Raço
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics Engineering 

Polytechnic University of Tirana, Albania 
e.llagami@fimif.edu.al

ABSTRACT
In Albania, life insurers use mostly mortality rates coming from the Albanian Resident 
Registration or not very accurate tables. This proccending way was found to be useful, as the 
historical data were not large enough to make appropriate projections. Even if the Albanian 
mortality rates were accurate for the entire population, they wouldn’t represent the insurance 
portfolio of a life insurer appropriately. The overestimating or underestimating of these rates 
would affect the performance and solvency of the insurance company directly, especially due 
to the longevity of its liabilities. In this presentation we will try to bring an updated mortality 
rate to the table, which may service the Albanian life insurers, using the most common 
statistical and actuarial methods. The Lee-Carter model and a simple structure model of 
Cairns et al. (2006a) are used in the proposed mortality model, which is more suitable for 
high ages only.

KEY WORDS
mortality, distribution, insurance contracts, estimation, R.

ARE LARGE EARTHQUAKES TRIGGERED ON A GLOBAL SCALE?

P. Bountzis and E. Papadimitriou
Department of Geophysics, Aristotle University of Thessaloniki

pmpountzp@geo.auth.gr, ritsa@geo.auth.gr

ABSTRACT
A big debate about whether large main shocks raise the global seismicity rate and trigger other 
large earthquakes is taking place recently. For the investigation of the existence of temporal 
variations in the global seismicity, we applied a Markovian Arrival Process (MAP), which is a 
bivariate point process, with an intensity rate driven by a hidden Markov one. The parameters 
of the MAP are estimated through an EM algorithm, and the most likely sequence of the hidden 
states under which the observations occurred is computed via a local decoding algorithm. The 
method is applied to shallow events (D≤60 km) at different magnitude thresholds above M≥7.6 
and evidence of periods of increased seismicity rate like during the 1960s and after 2005, as 
well periods of characteristic seismic quiescence such as during 1977-1994 are found.

ACKNOWLEDGEMENTS
This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- 
ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and 
Lifelong Learning» in the context of the project “Strengthening Human Resources Research 
Potential via Doctorate Research” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships 
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BAYESIAN SELF-STARTING SHIRYAEV STATISTIC  
FOR BIVARIATE PHASE I DATA

Konstantinos Bourazas and Panagiotis Tsiamyrtzis
Athens University of Economics and Business 

kbourazas@aueb.gr, pt@aueb.gr 

ABSTRACT
In Statistical Process Control/Monitoring (SPC/M) the phase I data play a crucial role, as they 
are assumed to be from the in control distribution. Our interest is in detecting persistent 
shifts of the parameters of interest during phase I, where low volume data are available. We 
propose a Bayesian scheme for bivariate Normal data, which can be generalized in higher 
dimensions. It is based on the cumulative posterior probability of a step change occurrence. 
The proposed methodology is a generalization of Shiryaev’s process. We relax the strict 
assumptions of the standard process enriching the methodology in three ways: prior flexibility, 
posterior inference and directional invariance for the changes. A real data set will illustrate 
the proposed scheme, while a simulation study will evaluate its performance.

KEY WORDS
Bayesian Statistical Process Control/Monitoring, directional invariance, change point.

MULTI-POPULATION MORTALITY MODELLING AND FORECASTING:  
A HIERARCHICAL CREDIBILITY REGRESSION APPROACH

Apostolos Bozikas and Georgios Pitselis 
Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus

{bozikas, pitselis}@unipi.gr 

 ABSTRACT
This paper proposes a multi-level hierarchical credibility regression method to model the 
mortality rates for multiple countries in a hierarchical form. Future mortality rates are derived 
using different extrapolation techniques, while the forecasting performances between the 
proposed model, the original Lee-Carter model and two Lee-Carter extensions for multiple 
populations are compared for both genders of three northern European countries (Ireland, 
Norway, Finland). Empirical illustrations show that the proposed method produces more 
accurate forecasts, based on the mean absolute percentage forecast error (MAPFE) values.

KEYWORDS
Multi-Level Hierarchical Credibility Regression, Multi-Population Mortality Modelling, Lee-Carter.
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A NEW APPROACH TO POLYTOMOUS LOGISTIC REGRESSION MODELS

Elena Castilla1, Abhik Ghosh2, Nirian Martín1 and Leandro Pardo1

1Complutense University of Madrid, 2Indian Statistical Institute 
elecasti@ucm.es.

ABSTRACT
In this talk we propose a new family of estimators, as a generalization of the maximum 
likelihood estimator for the polytomous logistic regression model.  A Wald-type family of tests, 
based on these estimators, is also presented to test linear hypotheses. Through the study of the 
influence function, a Monte Carlo study and a numerical example, both the estimators and the 
Wald-type based tests are shown to have nice robustness properties. An ad hoc procedure for 
the selection of the optimal estimator is also proposed. 

REFERENCE
Castilla, E., Ghosh, A., Martín, N. and Pardo, L. (2018). New statistical robust procedures for 

polytomous logistic regression models. Biometrics, 74(4), pp.  1282-1291.

KEY WORDS
Polytomous logistic regression, Robustness, Wald-type test statistics.

MULTIVARIATE DISCRETE Q-UNIFORM DISTRIBUTIONS

Charalambos A. Charalambides
Department of Mathematics, University of Athens

ccharal@math.uoa.gr

ABSTRACT
Suppose that n indistinguishable balls are randomly q-distributed, one after the other, into 
k+1 distinguishable urns (cells), with limited or unlimited capacity, and let Xj be the number of 
balls placed in the j th urn, for j = 1,2,...,k. . The distribution of the random vector (X1,X2,...,Xk) in 
both cases, which turned out to be q-analogues of multivariate discrete uniform distributions, 
are derived. Furthermore, the multivariate discrete q-uniform distributions of the first and 
second kind are obtained as the joint conditional distribution of k independent q-Bernoulli 
and q-geometric distributions, respectively, given their sum with another q-Bernoulli and q-
geometric distribution, respectively, independent of them.

REFERENCES
Charalambides, Ch. A. (2014). Discrete q-uniform distribution. Proceedings of the 27th 

Panhellenic Statistics Conference, 357-366.
Charalambides, Ch. A. (2016). Discrete q-Distributions. John Wiley & Sons, Hoboken, New 

Jersey.
Chung, W-S. and Kang, H-J. (1994). q-Permutation and q-combinations. Intern. J. Theor. 

Physics 33, 851-856.
Kupershmidt, B. A. (2000). q-Probability: 1. Basic discrete distributions. J. Nonlinear Math. 

Phys. 7, 73-93.
Rawlings, D. (1994). Bernoulli trials and number theory. Amer. Math. Monthly 101, 948-952.
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INVESTIGATION OF THE CORRELATION OF SUCCESSIVE EARTHQUAKES 
PRECEDING MAIN SHOCKS IN THE GREEK TERRITORY

D. Chorozoglou1, D. Kugiumtzis2 and E. Papadimitriou1

1Department of Geophysics, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki
2Department of Electrical and Computer Engineering,  Aristotle University of Thessaloniki

chorozod@geo.auth.gr

ABSTRACT
The Canonical Correlation Analysis (CCA) is a method used to estimate the correlation be-
tween vector variables by finding linear combinations of the variables that are strongly cor-
related. The CCA finds the two bases in which the correlation matrix between the variables 
is diagonal and the correlations on the diagonal are maximized. We use the CCA to find 
correlation patterns in earthquakes preceding a main shock. The vector variables for CCA 
comprise two components, the magnitude of the current earthquake and the temporal suc-
cession, in days, up to the next earthquake. The CCA is performed for earthquakes with  
4.0 ≤ M ≤ 5.4 that occurred before 271 main shocks (M≥5.5) in the Greek territory during 1964-
2018. Especially, we consider the five proximal earthquakes (time stamp and magnitude) 
that occurred in the same seismic zone with each main shock, and the analysis is done for 
the event pairs 1st-2nd, 2nd -3rd, 3rd-4th and 4th-5th (going back in time from the main shock oc-
currence). To assess the statistical significance of CCA, each successive pair of the five (5) 
last earthquakes that occurred before each of the main shocks is compared with random 
selected pairs of successive earthquakes, with different magnitude threshold, generated in 
two ways. Simulations on multivariate time series with no inter-dependencies show that the 
parametric test is not found more appropriate than the randomization test, especially when 
the length of time series is low (n≤5), as erroneously tends to reject the null hypothesis (type 
I error), whereas the randomization test does not. When interdependencies are present, the 
parametric test tends to be equal sensitive in detecting the differences as the randomization 
test. The application that performed highlights the strong correlation between the last 5 suc-
cessive earthquakes before the main shock, so the CCA index may be useful in short term 
seismic hazard assessment.

TESTING THE STRUCTURE OF EARTHQUAKE NETWORKS FROM 
MULTIVARIATE TIME SERIES OF SUCCESSIVE MAIN SHOCKS IN GREECE

D. Chorozoglou1, D. Kugiumtzis2 and E. Papadimitriou1

1Department of Geophysics, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki 
2Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

chorozod@geo.auth.gr

ABSTRACT
The seismic hazard assessment in the area of Greece is attempted by studying the earthquake 
network structure, such as small-world and random. In this network, a node represents a 
seismic zone in the study area and a connection between two nodes is given by the correlation 
of the seismic activity of two zones. To investigate the network structure, and particularly the 
small-world property, the earthquake correlation network is compared with randomized ones. 
Simulations on multivariate time series of different length and number of variables show 
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that for the construction of randomized networks the method randomizing the time series 
performs better than methods randomizing directly the original network connections. Based 
on the appropriate randomization method, the network approach is applied to time series of 
earthquakes that occurred between main shocks in the territory of Greece spanning the period 
1999-2015. The characterization of networks on sliding time windows revealed that small-
world structure emerges in the last time interval, shortly before the main shock.

POSITIVIST SOCIAL SCIENCE AND THE ROLE OF STATISTICS

Raimonda Dervishi and Erjola Cenaj
Polytechnic University of Tirana, Albania

raimondadervishi@yahoo.com

ABSTRACT
The proposed paper describes the positivist view of social science by outlining the nature of 
scientific enquiry and theories, the function and character of empirical observation, and the 
relations between scientific knowledge and political or moral values. Within this broader 
scope, the positivist conception of empirical data is seen as providing an important rationale 
for the role of statistics in positivist social science. The epistemological primacy ascribed to 
observation and the use of statistics are generally believed to provide an important requirement 
and criterion of scientificity (of being scientific)for a positivist social science, namely the value-
freedom, resulting in the idea that the political and moral values of social scientists are credibly 
irrelevant to the truth or falsity of scientific findings and theories.

STABILITY AND QUEUEING ANALYSIS OF ADAPTIVE COOPERATIVE 
WIRELESS NETWORKS

Ioannis Dimitriou
Dept. of Mathematics, University of Patras

 idimit@math.upatras.gr 

ABSTRACT
Primarily motivated by emerging applications in relay-assisted cooperative wireless networks, 
we consider discrete time stochastic network composed of two saturated source users that 
transmit packets to a common destination node, with the aid of two infinite capacity relay 
nodes. In case of a failed direct transmission, source users forward the failed packet to a relay 
node, which then, transmit it to the destination. A relay node employs a dynamic queue-aware 
transmission policy by adapting its transmission probability based on the status of the other. 
The system is described by a two-dimensional Markov chain, and stability conditions are 
derived using the stochastic dominance method. The generating function of the stationary joint 
queue length distribution is derived in terms of the solution of a Riemann-Hilbert boundary 
value problem. Numerical results show insights into the system performance.
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STATIONARY ANALYSIS OF AN ALOHA-TYPE RANDOM-ACCESS NETWORK 
UNDER THE JOIN-THE-SHORTEST-QUEUE ROUTING POLICY

Ioannis Dimitriou
Dept. of Mathematics, University of Patras

idimit@math.upatras.gr 

ABSTRACT
In this work, we focus on the analysis of an ALOHA type random-access network of two infinite 
capacity interacting queues fed by a single stream of jobs according to the join the shortest 
queue (JSQ) policy. The system is described by a non-homogeneous random walk in the 
quarter plane. Stability conditions are derived by using Lyapunov functions. The stationary 
joint queue length distribution is explicitly derived in the form of an infinite linear combination 
of product form terms, by using the compensation method. Our theoretical findings are also 
numerically validated with the power series algorithm (PSA). Moreover, we also illustrate the 
superiority of compensation method with respect to PSA. Furthermore, we also show that the 
JSRQ policy outperforms the Bernoulli routing policy (non-dynamic), which forwards randomly 
a packet to a queue.

ECONOMIC DAMAGE AND SPILLOVERS FROM THE GIANT PONZI SCHEME 
RUNNING IN GREECE: AN ECONOMETRIC APPROACH 

Zoe Georganta
University of Macedonia, zoe@uom.gr 

ABSTRACT
The Greek government is running a Ponzi scheme inflicted on Greece by its creditors (the EU, 
the European Central Bank and the IMF) on a scale that makes Bernie Madoff look like a small-
time con-man. At the national level, such schemes use new loans to pay old ones. Thus, Greece 
has been sustained by a decade-long expansion of a debt-state. This raises huge concerns 
whether the country’s sovereignty will ever be restored, given that a growing indebtedness is 
allowing its creditors to further expand their control on domestic socioeconomic and judicial 
affairs (Georganta and Logothetis 2018). The purpose of this paper is to econometrically 
estimate the effects of the running Ponzi scheme on economic growth and development. The 
paper also calculates and discusses numerous spillovers resulting from the decade-long 
creditors’ treatment of Greece as the greatest Ponzi scheme on the planet. The findings are 
cataclysmically tragic for Greece and its people and also for many generations to come. The 
paper is concluded with policy proposals to be implemented by the new, soon to be elected, 
government, under the expectation that it will stand for the principle of restoring socio-
economic justice for Greece. 

REFERENCE
Georganta, Z., and Logothetis, N. (2018). Public debt and deficit of 2009: A statistical ze-

ro-milestone for Greece without Greece. Greek Statistical Institute, Proceedings of the 31st Pan-
hellenic Statistics Conference (in Greek, forthcoming).  
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UTILIZING SHINYPROXY AND CONTAINERS TO CREATE SCALABLE, 
RESOURCE EFFICIENT PRODUCTION WEB APPLICATIONS  

WITH R AND SHINY

Vasileios L. Georgiou, Nikos Perpinias, Alexis Veskoukis, Andreas Effraimis,  
Aliki Karamitrou, Constantinos Kotopoulos

IRI Analytics Centre of Excellence 
Vasileios.Georgiou@iriworldwide.com, Nikos.Perpinias@IRIworldwide.com, Alex.Veskoukis@
iriworldwide.com, Andreas.Effraimis@IRIworldwide.com, Aliki.Karamitrou@iriworldwide.com, 

Constantinos.Kotopoulos@iriworldwide.com 

ABSTRACT
The statistical language R is widely used in the academia and in business analytics industry 
mostly for prototyping, but it is still not extensively used for enterprise production environments. 
In IRI we have implemented an R-based customized AB-testing algorithm that has been 
incorporated in an R Shiny web application, able to extract, load and analyze on the fly data and 
generate the results and the required reporting to the user. Starting with a prototype we expanded 
this to an enterprise production tool, used by multiple users in many countries, by adopting the 
use of ShinyProxy along with docker-based technology. Docker is an open-source framework 
that utilizes customized images of software. This standalone image can run simultaneously as 
autonomous instances, i.e. containers, for several users, depending on the hardware resources 
available. ShinyProxy is a java-based server software that orchestrates the initiation and 
deletion of Shiny application containers based on user demand. This implementation allows for 
concurrent usage of the application by multiple users that have dedicated R and Shiny application 
instances for each user. We created a production web application that is easy, fast to deploy, 
scalable, friendly in terms of new-feature-development and open-source based, and that limits 
to the minimum the effort needed for optimizing for multiple concurrent users. IRI solution for 
on the fly analytics is a real showcase of how R and Shiny along with docker and ShinyProxy, can 
be used to create scalable and efficient enterprise solutions in business analytics.

THE PREDICTIVE DISTRIBUTIONS FOR CLAIMS RESERVES  
IN THE ALBANIAN MOTOR INSURANCE 

Kleida Haxhi, Endri Raço, Etleva Llagami
Faculty of Mathematical Engineering and Physical Engineering, Polytechnic University of Tirana, Albania

k.haxhi@fimif.edu.al, e.raco@fimif.edu.al, e.llagami@fimif.edu.al    

ABSTRACT
One of the most important reason for using stochastic models for claims reserve calculation is 
that predictive distribution can be estimated. The range around the best estimate is fundamental 
for risk measure, capital modelling and solvency requirements. This paper considers the 
method which separates the true IBNR claims from IBNER (Shnieper 1991). Stochastic models 
are defined using recursive and non-recursive procedures, within the framework of the models 
described in Liu and Verall (2009). The general models assumptions are: the independence 
between accident years, the non-correlation between development years and the mean and 
variance of incremental incurred claims. 
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REFERENCES
Shniepper, R. (1991). Separating true IBNR and IBNER Claims. ASTIN Bulletin, Vol 21, No. 1.
 Liu, H., Verrall, P. (2009). Predictive distributions for reserves which separate true IBNR and 

IBNER claims. ASTIN Bulletin, 39(1), No. 35-60.

KEY WORDS
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CLUSTERIG DISCRETE VALUED TIME SERIES 

Dimitris Karlis 
Department of Statistics, Athens University of Economics and Business

karlis@aueb.gr 
ABSTRACT
Consider the case when one wants to cluster observations that are discrete valued time series. 
Such examples are the number of purchases of a product across time for a large number of 
customers, or the number of drinks that a large cohort of individuals had  aiming at identifying 
purchasing patterns or drinking patterns in the two examples above. In general the problem 
of clustering time series data is not simple and in this case the discrete nature of the data 
adds more difficulties. We propose a model based approach to cluster the data. Application on 
real data sets related to drinking behavior and sports are provided. This is joint wok with Paul 
McNicholas and TYler Rock from McMaster University Hamilton, Canada.

KEY WORDS
Model based clustering, INteger AutoRegressive Process.

RUIN PROBABILITIES FOR A DOUBLE RENEWAL RISK MODEL  
WITH FREQUENT PREMIUM ARRIVALS

Dimitrios G. Konstantinides
Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics

University of the Aegean
konstant@aegean.gr

ABSTRACT
In this paper a double renewal risk model is studied. The claims represent an i. i. d. sequence 
of random variables and the premiums represent another sequence of random variables 
with extended negative dependence. The corresponding two arrival processes have different 
intensities, which correspond to consideration of frequent arrivals of premiums. The ultimate 
ruin probability is asymptotically estimated when the initial capital tends to infinity.

REFERENCES
Chen, Y., Chen, A., Ng, K. W. (2010). The strong law of large numbers for extended negatively 

dependent random variables. J. Appl. Probab., 46, 908-922.
Gao, Q., Wang, Y. (2010). Randomly weighted sums with dominated varying-tailed incre-

ments and application to risk theory. J. Korean Stat. Society, 39, 305-314.
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EXHIBITING ABNORMAL RETURNS UNDER A RISK AVERSE STRATEGY

Dimitrios G. Konstantinides and Georgios C. Zachos
Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics

University of the Aegean 
zachosg@aegean.gr 

ABSTRACT
This paper is devoted to the investment strategies that combine asset pricing models and 
coherent risk measures. In particular, we utilize the theoretical framework of Balbas et al. 
(2016), which suggests that simply by managing a portfolio of assets, an investor can achieve 
risk that converges to -infinity and returns that converge to +infinity. We contribute on that 
framework by providing evidence that arise from the CAPM model, in regard to the efficient 
market hypothesis. In addition, our results suggest that an investor can exhibit returns that 
outperform the market index by managing a portfolio less volatile than the market.

REFERENCE
Balbas, A., Balbas, B., Balbas, R. (2016) Outperforming Benchmarks with their Derivatives: 

Theory and Empirical Evidence. Journal of Risk, 18 No. 4, 25-52.

KEY WORDS
Market Efficiency; Predictive Ability; Coherent Risk Measures; Spectral Risk Measures; Risk 
Premium.

SCIENCE DRIVEN IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
THE ROLE OF THE "TOTAL ECONOMIC VALUE"

Phoebe Koundouri
Department of International and European Economic Studies  

Athens University of Economics and Business 
pkoundouri@aueb.gr

ABSTRACT
In October 2018 the IPCC special report on “Global Warming of 1.5 ºC” warned that there are only 
a dozen years for global warming to be kept to a maximum of 1.5C, beyond which, even half a 
degree will significantly worsen the risks of drought, floods, extreme heat and poverty for hun-
dreds of millions of people around the globe. Urgent and unprecedented changes are needed 
to reach the target. Economics, Statistics and Econometrics should and must play a central role 
in the needed sustainability transition! Such a transition can be achieved by developing struc-
tured and methodologically sound approaches to recognizing, demonstrating and capturing 
the Total Economic Value of resources. Central to Professor Koundouri’s keynote speech is the 
concept of the ‘total economic value of public goods’ and in particular the value humans derive 
from natural resources and their ecosystem services, within a framework of uncertainty and 
ambiguity. The speech will present Prof. Koundouri's research on refining theoretical mod-
els and empirical methods used in the field of natural resources economics, towards: (a) bet-
ter understanding of the concept and determinants of the total economic value of ecosystem 
goods and services, (b) more accurate modelling of this value, (c) more robust estimation of 
this value, (d) more efficient integration of this value in interdisciplinary resource management 
and policy-making, while incentivizing the development of technological and social innovations   
that integrate the results of this research, and accelerating these innovations in the market.
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STUDY OF THE DISTRIBUTION OF MODERATE TO STRONG EARTHQUAKES 
INTEREVENT TIMES IN GREECE

Christos Kourouklas  and  Vassilios Karakostas
Geophysics Department, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki

ckouroukl@geo.auth.gr

ABSTRACT
Modeling the temporal patterns of seismicity is one of the most important tools of Seismic Haz-
ard Assessment. Given that earthquake occurrence is manifested as a complex summation of 
triggered (e.g. aftershocks of a strong earthquake) and independent events, the exclusion of the 
first ones is required for specific applications and testing of stochastic point process models 
leading to occurrence probabilities forecasting. For this purpose, four of the most popular sta-
tistical distributions (Weibull, Gamma, lognormal and exponential) are applied on nine subsets 
of interevent times, ΔT, between successive earthquakes since 1975,  coming from the cor-
responding seismic zones according to their seismotectonic properties and after guaranteed 
their independent behavior. Model comparison is made using the Anderson–Darling goodness 
of fit test and the Akaike and Bayesian Information Criteria.

STRUCTURAL CHANGE DETECTION FROM CAUSALITY NETWORKS  
ON MULTIVARIATE TIME SERIES

Dimitris Kugiumtzis
Department of Electrical and Computer Engineering 

Aristotle University of Thessaloniki
dkugiu@auth.gr

ABSTRACT
Τhe detection of structural changes is a popular research topic and in the recent years the 
study of changes in the dynamics of a coupled system has gained much attention and has 
been applied in various fields for early warning and prediction. Granger causality measures 
have been extensively used to capture the connectivity structure of coupled systems and form 
causality networks from multivariate time series. a large number of network indices are 
available to quantify characteristics of the causality networks. The aim of this study is to provide 
a statistical methodology for the identification of changes in the connectivity structure of a high-
dimensional dynamical system observed from a multivariate time series, using an appropriate 
connectivity measure and network indices. In particular, the partial mutual information from 
mixed embedding (pmime) is used to estimate direct causal effects among many observed 
variables, and a large number of network indices are computed on the network formed by 
pmime. In terms of a simulation study, this setting is applied for different scenarios of changes 
of the coupling structure of a high-dimensional system (mackey-glass of regimes of different 
complexity).The same setting is also applied to the world financial market to detect causality 
structure changes before, during and after the world financial crisis.
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A CONSTRAINED – MEMORY STRESS RELEASE MODEL (CM-SRM)  
FOR THE EARTHQUAKE OCCURRENCE IN THE CORINTH GULF

Ourania Mangira1, Georgios Vasiliadis2 and Vasilios Karakostas1

 1Geophysics Department, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki 
2Department of Informatics Engineering, TEI of West Macedonia

omangira@geo.auth.gr

ABSTRACT
Seismogenesis in the Corinth Gulf is modeled through a Stress Release Model. The data are 
treated as a point process, uniquely defined by the conditional intensity function. In the original 
form, the conditional intensity function depends on the entire history of the process. In an 
attempt to identify the most appropriate parameterization that better fits the data, we introduce 
a constrained “m-memory” point process, i.e., only the m most recent arrival times are present 
in the conditional intensity function. Modeling of this process is performed for moderate 
earthquakes (M≥5.2) occurring since 1911, by considering different number of steps backward 
in time. The derived model versions are then compared with the simple stress release model 
in its original form and are evaluated in terms of information criteria and residual analysis.
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EVIDENCE SYNTHESIS FOR BAYES FACTORS

Stavros Nikolakopoulos and Ioannis Ntzoufras
Laboratory of Bayesian and Computational Statistics, Department of Statistics  

Athens University of Economics and Business
sknikolak@aueb.gr

ABSTRACT
The problem of evidence synthesis can arise in (at least) two areas of Bayesian analysis. One 
is the case of (very) large sample sizes where standard Bayesian computational tools (such as 
MCMC) do not scale up and thus a way around it would be to split the data into sub-samples and 
then combine the aggregate-level statistics. The other is meta-analysis of published results 
where researchers do not have access to individual subjects data. This paper investigates 
methods for synthesizing data evidence which are quantified in terms of Bayes Factors. By 
harvesting recent analytical results concerning the relationship between the Bayes Factor 
and the Likelihood Ratio, we evaluate evidence synthesis techniques for variable selection 
problems. We do so for the case of linear regression when employing g-priors. We demonstrate 
the performance of the methods suggested in the simple case of a t-test. We also discuss more 
complicated problems related to variable selection.
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INFERENCE IN ROC SURFACE ANALYSIS VIA A TRINORMAL  
MODEL-BASED TESTING APPROACH

Samuel Noll1, Reinhard Furrer1,2, Benjamin Reiser3 and Christos T. Nakas4,5

1Department of Mathematics, University of Zurich, Switzerland
2Department of Department of Computational Science, University of Zurich, Switzerland

 3Department of Statistics, University of Haifa, Haifa, Israel 
4Laboratory of Biometry, School of Agriculture, University of Thessaly, Volos, Greece 

5University Institute of Clinical Chemistry, Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern, 
Switzerland

cnakas@uth.gr
ABSTRACT
Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis is the methodological framework of choice for 
the assessment of classification procedures, in both two-class and multiple-class classification 
problems. We focus on the three-class problem for which inference usually involves formal 
hypothesis testing using a proxy metric such as the Volume Under the ROC Surface (VUS). In 
this article we define a hypothesis testing procedure that directly compares two ROC surfaces 
under the assumption of the trinormal model. In the case of the assessment of a single 
marker the corresponding ROC surface is compared to the chance plane. A simulation study 
investigating the proposed tests with existing ones based on the VUS metric follows. Finally, 
the proposed methodology is applied to a dataset of a panel of Pancreatic cancer diagnostic 
markers. We have developed the corresponding R-package trinROC. 

KEY WORDS
Delta Method; Trinormal ROC surface Model; Pancreatic Cancer Biomarkers. 

IDENTIFYING CAUSALITY BASED ON INFORMATION THEORY  
– FACING THE CURSE OF DIMENSIONALITY

Angeliki Papana1 and Elsa Siggiridou2  
1University of Macedonia

2Aristotle University of Thessaloniki 
angeliki.papana@gmail.com  

ABSTRACT
A challenging issue is the identification of information transfer between components of multi-
variate systems, in order to derive the true connectivity structure and map the corresponding 
complex network. The components of real networks, such as in finance and neuroscience, 
often interact in a nonlinear way and through mechanisms which are not always known. 
Non-parametric causality measures from information theory, such as transfer entropy (TE), do 
not rely on any model and make no assumptions on the nature of the examined data. TE relies 
on bivariate analysis, thus cannot discriminate between direct and indirect causality. On the 
other hand, the multivariate extension of TE, partial transfer entropy (PTE), may suffer from the 
curse of dimensionality. In this work, we compare different extensions of PTE that aim to face 
the curse of dimensionality, both existing and novel ones. A simulation study demonstrates the 
advantage of these measures, especially in case of high dimensional time series. 

KEY WORDS
Granger causality, direct, transfer entropy, multivariate, curse of dimensionality.
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MODELING MULTIVARIATE SURVEILLANCE DATA

Xanthi Pedeli and Dimitris Karlis
Department of Statistics, Athens University of Economics & Business
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ABSTRACT
As the amount of surveillance data increases, statistical methods that can effectively address 
multivariate surveillance scenarios are demanded. However, only a few approaches have 
simultaneously addressed the integer-valued property of the data and its correlation structure. 
We suggest a multivariate integer-valued autoregressive model that allows for both serial 
and cross correlation between the series and can easily accommodate overdispersion and 
covariate information. Moreover, its structure implies a natural decomposition into an endemic 
and an epidemic component, a common distinction in dynamic models for infectious disease 
counts. Detection of disease outbreaks is achieved through comparison of surveillance data 
with one-step-ahead predictions obtained after fitting the suggested model to clean historical 
data. The performance of the suggested model is illustrated on syndromic surveillance data 
collected during Athens 2004 Olympic Games.

KEY WORDS
count data, correlation, integer-valued time series, multivariate surveillance.

METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS ON DETECTING OUTLIERS 
IN NETWORK META-ANALYSIS

Maria Petropoulou1, Georgia Salanti2, Gerta Rücker3, Guido Schwarzer3,  
Irini Moustaki4 and Dimitris Mavridis1
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3Institute of Medical Biometry and Statistics, University of Freiburg, Germany
4Department of Statistics, London School of Economics, United Kingdom
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ABSTRACT
It is likely that some studies in a statistical synthesis provide a markedly different interven-
tion effect (outliers). There are several methods to identify outliers in the literature. Νetwork 
meta-analysis (NMA) allows multiple treatment comparison by synthesizing evidence of stud-
ies, but little work has been done for outlier detection. Our aim is to develop outlying diagnostic 
methods in NMA evidence structures. We extend the forward search algorithm; this starts with 
a subset of studies and it gradually adds all studies monitoring for sharp changes of influential 
measures if outliers exist; and the random model by shifting the variance for each study and 
therefore downweighing outliers. We provide our developed R package NMAoutlier for the dis-
semination of the proposed methodologies. Potential outliers in examples with real datasets 
are identified. 
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DIRECT GRANGER CAUSALITY USING VARIABLE SELECTION  
AND DIMENSION REDUCTION TECHNIQUES

Elsa Siggiridou1 and Angeliki Papana2 
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ABSTRACT
The study of complex systems has gained great interest recently due to the abundance 
of big data and the advances of the methodology for their analysis. Granger causality is a 
fundamental measure in multivariate time series analysis to determine statistical causal 
relationships among the observed variables. In particular, the interest is on direct caus-
al effects from one variable to the other accounting for the remaining observed variables. 
The standard linear approach is conditional Granger causality index (CGCI) based on vector 
autoregressive (VAR) models. When there are many observed time series (variables) and 
short time series, the estimation of VAR may not be stable due to the large number of co-
efficients of the model. Το address this problem, two basic types of measures have been 
proposed utilizing variable selection or dimension reduction methods. In this work, a simu-
lation study has been performed to determine the connectivity structure of known systems 
using (a) partially conditioned Granger causality (PCGC) which is based on variable selection 
and (b) restricted Granger causality index (RCGCI) that uses dimension reduction. For com-
parison reasons, CGCI is also included in the analysis.

KEY WORDS
Granger causality, variable selection, dimension reduction, partially conditioned Granger 
causality, restricted Granger causality index.

CALCULATION OF MOMENTS FOR THE DISTRIBUTION OF THE 
PERCENTAGE CHANGES OF DISCRETE VALUED STOCHASTIC PROCESSES

George-Jason Siouris and Alex Karagrigoriou
Lab of Statistics and Data Analysis, Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics, 

University of the Aegean
siouris@aegean.gr, alex.karagrigoriou@aegean.gr

ABSTRACT
After extensive investigation on the statistical properties of financial returns, a discrete nature 
has surfaced when low price effect is present. In order to model the discrete nature of the 
returns the discretization of the tail density function is applied. This is a rather logical approach, 
since the nature of returns is discrete, as the market always operates on a specific accuracy. 
As a result of this discretization process, it is now possible to improve the expected percentage 
shortfall estimations. This discrete nature seems to be useful in a number of scientific fields, 
hence it is generalized in the Percentage Changes of Discrete Valued Stochastic Processes. The 
exotic behaviour it exhibits, as well as the new possibilities it provides are presented below.

REFERENCES
Siouris, G.-J., Karagrigoriou, A. (2017). A Low Price Correction for Improved Volatility 

Estimation and Forecasting. Risks 5.3: 45.
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VISUALIΖATION OF SMDX DATA: THE CASE OF EUROSTAT’S SUDTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS

Athanasios Stavrakoudis1 and Małgorzata Burchard -Dziubińska2
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ABSTRACT
Recently UN adopted the 2030 about sustainable development goals (SDGs) in the whole planet.  
Eurostat provides a big number of datasets related the 17 SDGs form all 28 EU members and 
some other European countries as well. Here we report a framework to visualise SDGs using 
a programmable and user adaptable framework based on eurostat R API. 

KEY WORDS
SDG, SDMX, visualisation. 

HIERARCHICAL FORECASTING IN GREEK CONVENIENCE  
RETAIL INDUSTRY

Christos Tripodis and Dimitris Karlis
Athens University of Economics and Business
christostripodis@gmail.com, karlis@aueb.gr

ABSTRACT
In this study the hierarchical structure of Greek convenience retail sales is explored, and 
appropriate forecasting methods are applied to estimate sort-term forecasts. The data is 
organized under two distinguish levels of hierarchy in terms of product categories and physical 
store locations. The underlined structure is considered grouped time series given that the data 
can be independently grouped either by categories or by stores irrelevantly of the order of the 
aggregation. Optimal forecasting method has been introduced, which independently calculates 
the forecasts across all the levels of series and then applies a regression model to come up with 
combination forecasts. By such an approach the forecasts are consistent in each level and they 
sum up to the previous/next level which is not  the case when forecasting at each level is done 
separately. In addition, top down and bottom up methods are also applied and compared.

REFERENCE
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A COMPUTATIONALLY EFFICIENT AND EXTREMELY EFFICIENT 
UNIVARIATE FILTERING

Michail Tsagris, Stefanos Fafalios and Abdulaziz Alenazi
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Department of Computer Science, University of Crete 
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ABSTRACT
Variable selection has been extensively studied by numerous fields in recent years, such 
as statistics, bioinformatics, machine learning, signal processing, etc. A range of variable 
selection algorithms rely on a univariate screening step in order to reduce the candidate 
variables. This typically requires fitting many univariate regression models. Effective C++ 
implementations of such regression models can dramatically reduce the computational 
cost. This can be further reduced by employing either the score test or the simple Pearson 
correlation. Both methods are highly computationally efficient and suitable for datasets 
that are “thin”, “fat” or both. The score test has known theoretical properties, whereas the 
correlation coefficient has observed many successful applications in signal processing. 
Extensive simulation studies will demonstrate their drawbacks and benefits compared to the 
likelihood ratio and the F-test.

KEY WORDS
Univariate screening, univariate regression models, computational efficiency.

A NEW BIVARIATE INGARCH MODEL BASED ON SARMANOV 
DISTRIBUTIONS

Panagiota Tsamtsakiri and Dimitris Karlis
Department of Statistics, Athens University of Economics and Business

ptsamtsak@aueb.gr, karlis@aueb.gr 
ABSTRACT
Copulas have a wide range of applications in case of continuous data because methods for 
estimation are more flexible in contrast with count data. Sarmanov described a family of 
distribution which include the FGM distribution and some of other parameterizations of FGM as 
special cases. At those cases the range of correlation coefficient is limited . We examine those 
cases based on Sarmanov distributions and we introduce a new bivariate INGARCH time series 
model which allows for negative and positive cross-correlation. Methods for model estimation 
and prediction are discussed.

REFERENCES
Ting Lee, MT. (1996), Properties and applications of the Sarmanov family of bivariate 

distributions. Communications in Statistics, 25:6, 1207-1222.
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 GROWTH DIFFERENCE IN TWINS
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ABSTRACT 
A big difference between the birth weight of twins may increase the risk of complications for 
both babies. But does the zygotic situation affect this difference? This is a retrospective study 
observing 151 twin pregnancies in UHOG ”Queen Geraldine”.  Following the parameters birth 
weight, amnionicity and chorionicity it was observed that in more than 50% of the cases there is 
a difference which exceed 10% between the twins. This is more apparent when the segment is in 
the monochorial state. Moreover if we compare the average weights the difference exceed 20%, 
although this is affected from some extreme values placed in the third interquartile interval. 
From the calculation of the standard deviation it results that the deviation from the mean is 
lower when the compared weight are between different genders or if the gender criteria is not 
taken into account than between the same gender giving a better estimate of the mean for the 
first two groups. In this paper, we will try to show the designation of growth difference of twins 
depending on zygotic state; Approach of physiological growth difference against this difference 
in risk pregnancies From the observations it resulted that in twin pregnancies there is a growth 
difference between pregnancies with/without risk. This difference is much more rare and soft 
in homozygotic pregnancy against heterozygotic ones.

KEY WORDS
Statistical estimation,, twin pregnancy, amniocity, chorionicity.

ESTIMATING THE PRODUCTION FUNCTION IN AGRICULTURE:  
THE CASE OF GREECE, 2004-2016

Leonidas Zangelidis
National and Kapodistrian University of Athens

leonidaszangelidis@gmail.com
Supervised by Prodromos Prodromidis 

ABSTRACT
The paper econometrically estimates Greece’s agricultural production in terms of regional 
labor, land, capital and other inputs at the subnational level, across (1) Central, Western and 
Eastern Macedonia and Western Thrace, (2) Epirus, Aetolia, Akarnania, the Ionian islands and 
the Peloponnese, (3) Thessaly, and (4) the rest of Greece, on the basis of 52 annual observations 
running from 2004 to 2016, supplied by the Farm Accountancy Data Network. Alternative 
specifications are considered in order to deal with stationarity: three variants (pooled, fixed 
and random effects) of (a) a detrended linear log-log model, (b) a linear log-log model with 
a time trend (all in the conventional Cobb-Douglas context), and (c) a linear model based on 
first differences. (The latter is irreconcilable with the conventional Cobb-Douglas setting.) To 
deal with heteroscedasticity, the analyses are carried out with robust standard errors; and to 
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ensure regressor independence all regressors are rendered uncorrelated to each other. The 
results suggest that total factor productivity (which essentially captures entrepreneurship and 
technology) varies across space; and that labor, capital (machinery, buildings), and energy 
constitute the main explanatory factors.

REFERENCES
Cobb, C.W., and Douglas, P.H. (1928). A theory of production. American Economic Review, 18 

(supplement): 139–165. 
Mandala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics, 3rd edition. Chichester: Wiley.
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διακριτού χρόνου

 16:20 Ο. Θεοδοσιάδου, Β. Πολυμένης, Γ. Τσακλίδης.  
Μία ημιπαραμετρική μέθοδος για την εκτίμηση των συντελεστών βήτα των κρυφών 
αλμάτων στις αποδόσεις μετοχών

 16:40 Κ. Λουμπόνιας, Γ. Τσακλίδης.  
Έγχρωμο tobit Kalman φίλτρο

 17:00 Ρ. Λύκου, Γ. Τσακλίδης.  
Πιθανότητες επιλογής σωματιδίων κατά την αναδειγματοληψία του φίλτρου 
σωματιδίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ / ΕCONOMY - INSURANCE

Προεδρεύων: Γ. ΧΑΛΚΟΣ / Chairman: G. HALKOS
 16:00 Z. Georganta.  

Economic damage and spillovers from the giant Ponzi scheme running in Greece: 
An econometric approach

 16:20 A. Stavrakoudis, M. Burchard-Dziubinska.  
Visualization of SMDX dataQ The case of Eurostat's sudtainable development 
goals

 16:40 E. Beliu (Llagami), O. Zaçaj, K. Haxhi, E. Raço.  
Mortality rates: Updating the most appropriate rates for the Albanian life 
insurance companies

 17:00 K. Haxhi, E. Raço, E. Llagami.  
The predictive distribution for claims reserves in the Albanian motor insurance
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ /  
STATISTICAL QUALITY CONTROL - RELIABILITY

Προεδρεύουσα: Α. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ /  Chairwoman: A. KALAMATIANOY
 16:00 Μ. Αναστασοπούλου, Α. Ρακιτζής.  

Διαγράμματα ελέγχου τύπου EWMA για την παρακολούθηση διεργασιών με 
πεπερασμένο εύρος τιμών

 16:20 Α. Ρακιτζής, Π. Μαραβελάκης, P. Castagliola.  
Διαγράμματα ελέγχου για την παρακολούθηση αναλογιών με εκτεταμένο αριθμό 
μηδενικών τιμών

 16:40 K. Bourazas, P. Tsiamyrtzis.  
Bayesian self-starting Shiryaev statistic for bivariate Phase I data

 17:00 Π. Μπομποτάς, Μ. Κατέρη.  
Βέλτιστος σχεδιασμός σε step-stress μοντέλα: Μερικές νέες ιδέες

 17:30 Συνεδρία για θέματα νέων στατιστικών   
  Session on issues of young statisticians

Προεδρεύων: Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ / Chairman: P. PRODROMIDIS

Κεντρικός Εισηγητής: Κ. ΤΑΣΙΑΣ

 18:30 Έναρξη του Συνεδρίου - Χαιρετισμοί (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΥΛΩΝΑ) 
OPENING CEREMONY - WELCOME SESSION (HALL G. MYLONAS)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ / PLENARY SESSION

Προεδρεύων: Π. MΩΥΣΙΑΔΗΣ / Chairman: P. MOYSSIADIS
 19:15 Γ. Δονάτος, Γ. Χάλκος.  

Στατιστικές μέθοδοι και πράσινη ανάπτυξη
 20:15 Α. Κασάπης.  

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η 
σημασία των επιμέρους δεικτών: Η σημασία των Επίσημων Στατιστικών και οι 
προκλήσεις για τη στατιστική κοινότητα

 21:00 Καλωσόρισμα / Welcome cocktail 
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Παρασκευή - Friday 31/5

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ / 
DESIGN OF EXPERIMENTS - STATISTICAL PACKAGES

Προεδρεύων: Σ. ΚΟΥΝΙΑΣ / Chairman: S. ΚΟUΝΙΑS
 9:00 Β. Χασιώτης, Σ. Χατζόπουλος, Σ. Κουνιάς, Ν. Φαρμάκης.  

Η χρήση ισορροπημένων σχηματισμών σε παραγοντικούς σχεδιασμούς τριών 
επιπέδων

 9:20 Β. Χασιώτης, Σ. Κουνιάς.  
Βέλτιστοι σχεδιασμοί κυκλικά επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με δύο αγωγές σε 
2,3,4 περιόδους

 9:40 Χ. Μωυσιάδης.  
Στατιστική με την Python

 10:00 V.L. Georgiou, N. Perpinias, A. Veskoukis, A. Effraimis,  
A. Karamitrou, C. Kotopoulos.  
Utilizing ShinyProxy and containers to create scalable, resource efficient 
production web applications with R and Shiny

 10:20 Ο. Γαλάνης, Μ. Παπουτσόγλου, Ε. Αγγελής.  
Ανάλυση της διαδικτυακής κοινότητας ερωτήσεων και απαντήσεων cross validated

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι / MATHEMATICAL STATISTICS Ι

Προεδρεύων: Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / Chairman: C. PETROPOULOS
 9:00 L.K. Patra, S. Kumar, Κ. Πετρόπουλος.  

Βελτιωμένοι εκτιμητές για συναρτήσεις παραμέτρων κλίμακας σε μοντέλα μείξης
 9:20 E. Castilla, N. Martin, L. Pardo, Κ. Ζωγράφος.  

Εκτιμητές ελάχιστης απόκλισης βασισμένοι στη σύνθετη πιθανοφάνεια και 
εφαρμογές σε ελέγχους υποθέσεων

 9:40 Γ. Αυλογιάρης, Α. Μιχέας, Κ. Ζωγράφος.  
Κριτήριο τοπικής επιλογής μοντέλου

 10:00 D. Bagkavos, P.N. Patil, A.T.A. Wood.  
A smooth goodness-of-fit test for densities

 10:20 Α. Μπατσίδης, M.D. Jimenez-Gamero, A. Lemonte.  
Έλεγχοι καλής προσαρμογής για την κατανομή Bell
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ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΙΝSURANCE-ACTUARIAL AND FINANCIAL 
MATHEMATICS

Προεδρεύων: Γ. ΠΙΤΣΕΛΗΣ / Chairman: G. PITSELIS
 9:00 Λ. Κανελλόπουλος.  

Εφαρμογές των στοχαστικών διατάξεων στη Θεωρία Συλλογικού Κινδύνου
 9:20 D.G. Konstantinides.  

Ruin probabilities for a double renewal risk model with frequent premium 
arrivals

 9:40 Ν.Δ. Μαχαιράς, Σ.Μ. Τζανίνης.  
Ένας χαρακτηρισμός martingale-ισοδύναμων κατανομών πιθανότητας για σύνθετες 
μεικτές ανανεωτικές διαδικασίες

 10:00 Γ. Ψαρράκος, M.A. Sordo.  
Μία οικογένεια μέτρων μεταβλητότητας βασισμένα σε μοντέλα αναλογικών 
κινδύνων και ουρές κατανομών

 10:20 D.G. Konstantinides and G.C. Zachos.  
Exhibiting abnormal returns under a risk averse strategy

 10:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / 
STOCHASTIC MODELS - OPERATIONS RESEARCH

Προεδρεύων: Α. ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ / Chairman: A. BURNETAS
 11:10 Ioannis Dimitriou.  

Stability and queueing analysis of adaptive cooperative wireless networks 
 11:30 Ioannis Dimitriou.  

Stationary analysis of an ALOHA-type random-access network under the join-
the-shortest-queue routing policy

 11:50 Κ.Α. Τασιάς, Γ. Νενές, Σ. Παναγιωτίδου.  
Ανάπτυξη μοντέλου ολιστικής βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών συνεχούς 
παρακολούθησης

 12:10 Β.Α. Δημητρίου, Ν. Τσάντας, Α.Κ. Γεωργίου.  
Μοντελοποιώντας τη διατμηματική κινητικότητα σε χρόνο συνεχή: Η μη ομογενής 
περίπτωση

 12:30 Α. Μπουρνέτας, Ο. Καναβέτας.  
Πολιτικές εκτίμησης και διαχείρισης αποθεμάτων για δύο προϊόντα με 
υποκατάσταση ζήτησης



 Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη 87

ΙΩΆΝΝΙΝΆ, 30 ΜΑΐΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι / STATISTICS I

Προεδρεύων:  Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ / Chairman:  D. KONSTANTINIDES
 11:10 E. Castilla, A. Ghosh, N. Martín, L. Pardo.  

A new approach to polytomous logistic regression models 
 11:30 P. Tsamtsakiri, D. Karlis.  

A new bivariate INGARCH model based on Sarmanov distributions
 11:50 C. Tripodis, D. Karlis.  

Hierarchical forecasting in Greek convenience retail industry
 12:10 R. Dervishi,  E. Cenaj.  

Positivist Social Science and the role of Statistics
 12:30 O. Zacaj, O. Hoxhaj, M. Gjoni.  

Growth difference in twins

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ / STATISTICAL SEISMOLOGY

Προεδρείο: Γ. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ-Ε.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ /  
Chair: G. TSAKLIDIS-E.PAPADIMITRIOU
 11:10 C. Kourouklas, V. Karakostas.  

Study of the distribution of moderate to strong earthquakes interevent times in 
Greece

 11:30 Ρ. Λύκου, Ε. Παπαδημητρίου.  
Ανάλυση σημείων αλλαγής σε ενδιάμεσους χρόνους μεταξύ διαδοχικών σεισμών για 
την περιοχή των Ιονίων Νήσων κατά τη χρονική περίοδο 1970-2018

 11:50 O. Mangira, G. Vasiliadis, V. Karakostas.  
A constrained-memory stress releas model for the earthquake occurrence in the 
Corinth gulf

 12:10 P. Bountzis, E. Papadimitriou.  
Are large earthquakes triggered on a global scale?

 12:30 D. Chorozoglou, D. Kugiumtzis, E. Papadimitriou.  
Investigation of the correlation of successive earthquakes preceding main shocks 
in the Greek territory

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ) /   
PLEANARY SESSION (HALL G. MYLONAS)

Προεδρεύων: Γ. ΔΟΝΑΤΟΣ / Chairman: G. DONATOS
 13:15 P. Koundouri.  

Science driven implementation of sustainable development: the role of the "total 
economic value"  

 14:15 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ  / LIGHT LUNCH

 15:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ / EXCURSION

 21:30 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ / CONFERENCE DINNER
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ / MATHEMATICAL STATISTICS ΙΙ

Προεδρεύoυσα: Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / Chairwoman: Ι. PAPAGEORGIOU
 9:00 Γ. Τζαβελάς, Α. Μπατσίδης, Π. Οικονόμου.  

Στατιστική συμπερασματολογία βασισμένη σε μεροληπτικά δείγματα
 9:20 Π. Οικονόμου, Α. Μπατσίδης, Γ. Τζαβελάς, Π. Αλεξόπουλος.  

Σταθμισμένες κατανομές και το παράδοξο του Berkson
 9:40 Ι. Παπαγεωργίου, Ε. Μουστάκη.  

Δειγματοληψία ζευγών για την ανά ζεύγη πιθανοφάνεια λανθανουσών μοντέλων
 10:00 Γ. Γιαμλόγλου, Μ. Παπαγεωργίου, Ν. Φαρμάκης.  

Δειγματοληψία και δίκτυα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ι /  
ANALYSIS OF MULTIVARIATE TIME SERIES Ι

Προεδρεύων: Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ / Chairman: D. KUGIOUMTZIS
 9:00 Α. Αναστασίου, Π. Χατζόπουλος, Α. Καραγρηγορίου, Γ. Μαυριδόγλου. 

Τεχνικές συσταδοποίησης πολυμεταβλητών χρονοσειρών με εφαρμογές σε 
συστήματα υγείας

 9:20 Δ. Τζαφέρη, Γ. Τσακλίδης, Π. Φουσέκης.  
Η σχέση ανάμεσα στον S&P 500 και VIX ανάλυση με συζεύξεις

 9:40 A. Papana, E. Siggiridou.  
Identifying causality based on Information Theory - Facing the curse of 
dimensionality

 10:00 E. Siggiridou, A. Papana.  
Direct Granger causality using variable selection and dimension reduction 
techniques

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /  
USING STATISTICS TO STUDY ECONOMIC ISSUES

Προεδρεύων: Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ / Chairman: T. CHADJIPADELIS
 9:00 Π. Προδρομίδης.  

Η πορεία της εγχωρίου τραπεζικής χρηματοδότησης της παραγωγής κατά κλάδο από 
το πρώτο μνημόνιο και μετά, Ιούν.2010-Δεκ.2018

 9:20 Α. Τσιμπάνος, Χ. Αγιακλόγλου.  
Επιλογή χωρικών οικονομετρικών υποδειγμάτων με πληροφοριακά κριτήρια

 9:40 Α. Αδαμόπουλος.  
Τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Μία συγκριτική μελέτη για αναδυόμενες 
χώρες με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo

 10:00 Α. Αδαμόπουλος.  
Ενεργειακή και οικονομική ανάπτυξη. Μία εμπειρική ανάλυση

 10:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

Σάββατο - Saturday 1/6
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ /  
YOUNG GREEK STATISTICIAN AWARD

Προεδρεύων: Δ. ΚΑΡΛΗΣ / Chairman: D. KARLIS
 11:00 Ν. Παπαντώνης, Ν. Φαρμάκης.  

Μέθοδοι βελτιστοποίηση του πλήθους των κλάσεων
 11:20 A. Bozikas, G. Pitselis.  

Multi-population mortality modelling and forecasting: A hierarchical credibility 
regression approach

 11:40 Ε. Αποστολίδου, Φ. Κολυβά – Μαχαίρα.  
Μοντελοποίηση της δυναμικής συσχέτισης οικονομικών δεδομένων με τη χρήση 
χρονικά μεταβαλλόμενων συζεύξεων

 12:00 Α. Αψεμίδης, Σ. Ψαράκης.  
Χρήση kernel αποστάσεων στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΙI /  
ANALYSIS OF MULTIVARIATE TIME SERIES ΙΙ

Προεδρεύων: Φ. ΜΗΛΙΕΝΟΣ / Chairman:  F. MILIENOS
 11:00 D. Kugiumtzis.  

Structural change detection from causality networks on multivariate time series
 11:20 Α. Τσιμπίρης.  

Πρόβλεψη πολυμεταβλητών χρονοσειρών με βαθιά νευρωνικά δίκτυα
 11:40 Α. Φωτιάδης.  

Πρόβλεψη χρονοσειρών με χρήση τοπικά χωρικά κανονικοποιημένων γραμμικών 
μοντέλων

 12:00 D. Chorozoglou, D. Kugiumtzis, E. Papadimitriou.  
Testing the structure of earthquake networks from multivariate time series of 
successive main shocks in Greece

11:00-16:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ  /  
  META-ANALYSIS SEMINAR

Υπεύθυνος σεμιναρίου: Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ / Chairman: D. MAVRIDIS
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IΙ / STATISTICS II

Προεδρεύων: Γ. ΨΑΡΡΑΚΟΣ / Chairman: G. PSARRAKOS
 12:30 DM. Tsagris, S. Fafalios, A. Alenazi.  

Computationally efficient and extremely efficient univariate filtering
 12:50 S. Nikolakopoulos, I. Ntzoufras.  

Evidence synthesis for Bayes factors
 13:10 Α.Ε. Μηλιώνης, Ν.Γ. Γαλανόπουλος.  

Μελέτη της επίδρασης της "γραμμικοποίησης" και του μετασχηματισμού δεδομένων 
στις προβλέψεις χρονοσειρών. Μία πρακτική προσέγγιση

 13:30 X. Pedeli, D. Karlis.  
Modeling multivariate surveillance data

 13:50 D. Karlis.  
Clustering discrete valued time series

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IIΙ / STATISTICS III

Προεδρεύων: Ε. ΑΓΓΕΛΗΣ / Chairman: Ε. ANGELIS
 12:30 Κ. Κρικώνης, Μ. Καφέ, Κ. Σκούρη, Ι. Κωνσταντάρας.  

Μοντέλα αμοιβής εργαζομένων εποχικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις τουρισμού 
και εστίασης στην Ελλάδα

 12:50 Δ. Πανάρετος, Μ. Βαμβακάρη, Γ. Τζαβελάς, Δ. Παναγιωτάκος.  
Διερεύνηση του ρόλου των ορθογωνίων και μη μετασχηματισμών των αξόνων 
στην παραγοντική ανάλυση σε σχέση με την επαναληψιμότητα των εξαγομένων 
προτύπων και του επιπέδου του τυχαίου σφάλματος σε προσομοιωμένα δεδομένα

 13:10 Ν. Παπαντώνης.  
Εκτίμηση της αμοιβαίας πληροφορίας

 13:30 Δ. Καλαμάρας, Α. Μαντόγλου.  
Η εκτίμηση της στατιστικής σημαντικότητας των υπό συνθήκη πιθανοτήτων σε ένα 
μοντέλο ανάλυσης λανθανουσών κλάσεων (latent class model). 'Ενα παράδειγμα 
βασισμένο στη μελέτη των αυτοβιογραφικών νοσταλγικών μνημών

 14:10 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LIGHT LUNCH

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ / PLENARY SESSION

Προεδρεύων: Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / Chairman: G. PAPADOPOULOS
 14:30 Ε. Αγγελής, Α.Ε. Καλαματιανού, Γ. Παπαδόπουλος, Θ. Χατζηπαντελής 

Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική ανάλυση δεδομένων στη διδασκαλία και 
την έρευνα στα ελληνικά ΑΕΙ - Υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης του επαγγέλματος του 
στατιστικού;

 16:20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / CLOSING CEREMONY
Προεδρεύων Π. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ / Chairman: P. MOYSSIADIS





XΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS

GOLDEN

SILVER


