
 
 
 

 

 
 

34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΣΙ2022) 
Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2022  

 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Φεβρουάριος 2022 
 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Φιλοξενεί το Πανελλήνιο Συνέδριο  

της Επιστημονικής Ένωσης των Ελλήνων Στατιστικών 
 

Από 19 έως 22 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί στην Αθήνα το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του 
Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). 
 

Το Ε.Σ.Ι. είναι η Επιστημονική Ένωση των Ελλήνων Στατιστικών και έχει σκοπό την ορθή εφαρμογή 
και την προαγωγή της θεωρίας της Στατιστικής (www.esi-stat.gr). 
 

Το 34o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (ΕΣΙ2022) θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) σε συνεργασία του Ε.Σ.Ι. με το Ινστιτούτο Σχεδιασμού 

και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) (www.idae.aua.gr) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου 

του Γ.Π.Α..  

Το Συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει πλέον των 120 ερευνητών και φοιτητών από τον 
ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και από Οργανισμούς, Τράπεζες και 
Επιχειρήσεις. Έχει θέμα 

«Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες» 
και φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης επιστημόνων από ευρύ φάσμα επιστημονικών 
περιοχών. Ιδιαιτέρως ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιστημόνων από το πεδίο των Γεωπονικών 
Επιστημών και ευρύτερα των Επιστημών της Ζωής.  
 

Είναι αφιερωμένο, 

• στη συμβολή της Στατιστικής στην πρόοδο των Γεωπονικών Επιστημών και γενικότερα των 
Πειραματικών Επιστημών καθώς και στη συμβολή της Γεωπονικής Έρευνας στην εξέλιξη και 
ανάπτυξη της Στατιστικής Θεωρίας και Μεθοδολογίας. 

“Statistics is the servant to all sciences”, Jerzy Neyman 

Για το σκοπό αυτό, θα διοργανωθούν ειδικές συνεδρίες με «discussants», συμμετοχή κυρίως 
επιστημόνων του Γ.Π.Α. και  θέματα από τις γεωπονικές επιστήμες που θέτουν ανοιχτά 
ερωτήματα ως προς την προσέγγιση ή/και την επιλογή μεθόδων και εργαλείων στη σχεδίαση 
πειραμάτων και την ανάλυση δεδομένων. 

Έμφαση δίνεται,  

• στην ανάδειξη της αξίας των εργαλείων επιστημονικής έρευνας. 
Στην Εποχή της Πανδημίας 

Πρόκληση και Ανάγκη 

Η Ανάδειξη της Αξίας της Επιστήμης 
Για το σκοπό αυτό, θα διοργανωθούν ειδικές συνεδρίες και δράσεις που θα εξηγούν με απλό 
τρόπο τη «στατιστική της πανδημίας» και γενικότερα «πώς δουλεύει» η επιστήμη-πώς 
τεκμηριώνονται αιτιώδεις σχέσεις. Επιδιώκεται με αυτό τον τρόπο, το 34ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Στατιστικής να συνεισφέρει στο «άνοιγμα των επιστημόνων στην Κοινωνία». Ένα 
«άνοιγμα» τόσο αναγκαίο στους χαλεπούς καιρούς της πανδημίας, στη διάρκεια της οποίας 

http://www.esi-stat.gr/
http://www.idae.aua.gr/


αναδύθηκε το πρόβλημα της αμφισβήτησης και της έλλειψης εμπιστοσύνης στην επιστήμη 
που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνία. 

 

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου με τις οδηγίες συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες είναι: 
http://www.gsi-conference.gr/ 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής 

 

Αλέξανδρος Καραγρηγορίου                  Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος 

                                           Πρόεδρος Ε.Σ.Ι.                                       Πρόεδρος ΕΣΙ2022 
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